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Opphør av tilleggspoeng for menn ved årets opptak til veterinær- og dyrepleierstudiene
Vi viser til samtaler mellom departementet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) om tilleggspoeng for menn ved årets opptak til veterinær- og dyrepleierstudiene.
I Forskrifts om opptak til høgre utdanning § 7-9 er det en kjønnsnøytral bestemmelse om at
departementet for enkelte utdanninger kan bestemme at det kan gis 1 eller 2 tilleggspoeng til
søkere som er klart underrepresentert blant studenter, eller yrkesutøvere fra vedkommende
utdanning.
Bestemmelsen var frem til 2004 kun brukt til å gi kvinner tilleggspoeng til mannsdominerte
utdanninger. Høsten 2003 søkte daværende Norges Veterinærhøgskole (NVH) om å gi 2
tilleggspoeng til menn for opptak til veterinær- og dyrepleierutdanning. Søknaden ble vurdert
med grunnlag i daværende forskrift om rangering av søkere, og innvilget fra og med opptak til
studieåret 2004-2005 for de nevnte utdanningene (jf. rundskriv F-23-03 av 28. november
2003).
Likestillingsloven § 7 slår fast at positiv særbehandling av det ene kjønn ikke er i strid med
forbudet mot diskriminering i lovens § 5, dersom særbehandlingen er egnet til å fremme
lovens formål og det er et rimelig forhold mellom det som ønskes oppnådd og hvor
inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.
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Kunnskapsdepartementet har tidligere vurdert at ordlyden i likestillingsloven ikke er til hinder
for at det benyttes positiv særbehandling av menn på andre områder enn ved omsorg for og
undervisning av barn. Det er på slikt grunnlag at søknaden om tilleggspoengene til veterinærog dyrepleierstudiet ved NVH høsten 2003 ble vurdert. Dette har i ettertid vist seg å være feil.
Det er ikke anledning til å gi tilleggspoeng til menn for disse utdanningene etter gjeldende
likestillingslov.
Regjeringen har fremmet forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov [Prop. 81 L (20162017)]. Her er det foreslått at det skal være mulig med positiv særbehandling menn også i
andre tilfeller enne ved omsorg for og undervisning av barn. Loven er planlagt å tre i kraft
1. januar 2018.
Dette innebærer at det ikke kan gis tilleggspoeng for menn ved opptak til studieåret 20172018 for veterinær- og dyrepleierstudiene. Vi forutsetter at NMBU i samarbeid med
Samordna opptak informerer søkerne til disse studiene.
Departementet vil utrede spørsmålet om tilleggspoeng og komme tilbake til forslag om ny
bestemmelse i opptaksforskriften når ny likestilings- og diskrimineringslov er vedtatt.
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