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Resolusjon om tilretteleggingstilbudet for studenter 

med nedsatt funksjonsevne ved Universitetet i 

Stavanger  

For å sikre at alle studenter og ansatte ved Universitetet i Stavanger (UiS) blir ivaretatt, må vi 

kartlegge i hvilken grad studenter og ansatte med tilretteleggingsbehov får den hjelpen og 

tilretteleggingen de har krav på.  

Det å ikke få tilrettelagt sin studiehverdag kan virke krenkende ovenfor den enkelte, samt et brudd på 

Universitetets- og høyskoleloven (UH-loven) § 4-3 (2) g)1. Det kan videre sees som et brudd på det 

Universitetet selv uttaler via egne nettsider:  

«Tilrettelegging av studiet handler om at universitetet samarbeider med studenten om å finne 

konstruktive løsninger på individuelle utfordringer.» 2 

For å overlevere et slikt utsagn må universitetet kartlegge om UiS som utdanningsinstitusjon 

overholder de krav og retningslinjer studenter og ansatte har krav på i henhold til UH-loven. 

Universitetet har et mål om at bygningsmassen på campus skal være tilrettelagt for alle, men et slikt 

ønsket mål syntes ikke å foreligge annet enn i form av ord på institusjonens hjemmeside: 

«Målet er at bygningsmassen på campus skal være tilgjengelig for alle. Realiteten er at noen av de 

eldre bygningene foreløpig ikke er tilstrekkelig tilpasset bevegelseshemmede.»3 

For å belyse manglende tilrettelegging til utdanningsinstitusjonens fasiliteter, følger her noen konkrete 

mangelpunkter:  

 Lesesalen i 3. etasje på Arne Rettedals hus er ikke tilrettelagt studenter og ansatte med nedsatt 

funksjonsevne da det ikke er heisforbindelse til denne delen av bygget 

 Den elektriske døråpneren på utsiden av Studentenes Hus er plassert på venstre side, noe som 

gjør at studenter og ansatte med tilrettelegging ikke får åpnet døren  

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger ønsker:  

 At Universitetet i Stavanger har en kartlegging av hvorvidt alle institusjonens fasiliteter 

faktisk er tilstrekkelig tilpasset studenter, ansatte og besøkende med funksjonshemminger  

 At Universitetet i Stavanger gjør de tiltak som skal til for at alle studenter, ansatte og 

besøkende skal ha lik tilgang til institusjonens fasiliteter 

                                                           
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=tilrettelegging%20for%20studenter#KAPITTEL_1-4  
2 https://student.uis.no/studiehverdag/tilrettelegging/  
3 http://student.uis.no/studiehverdag/tilrettelegging/studenter-med-funksjonsnedsettelse/hva-uis-kan-gjoere/  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=tilrettelegging%20for%20studenter#KAPITTEL_1-4
https://student.uis.no/studiehverdag/tilrettelegging/
http://student.uis.no/studiehverdag/tilrettelegging/studenter-med-funksjonsnedsettelse/hva-uis-kan-gjoere/

