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UiOs arbeid med forebygging og håndtering av seksuell
trakassering.
Dette er en oppfølging av styresak fra 05.12.17 hvor Avdeling for personalstøtte orienterte om
oppfølging av trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering ved UiO.
Første del av saken omhandler arbeidet som er gjort på dette området i 2018. I siste del av saken vil
forslag om retningslinjer mot trakassering fremlegges.
Orientering om forebyggende arbeid
Ressursgruppen for forebygging av seksuell trakassering ble etablert høsten 2017 for å jobbe med
forebyggende tiltak ved UiO. Vedlagt følger en sluttrapport fra gruppen, samt forslag til
spilleregler «Sammen mot trakassering» og en langtidsplan for det videre arbeidet.
Avdeling for personalstøtte har parallelt med ressursgruppens arbeid intensivert oppfølgingen på
dette området. Vedlagt er en kort redegjørelse for Aps arbeid og oppfølging av saker.
Forslag til retningslinjer
Hensikten med å samle forventninger til adferd for studenter og ansatte er å gi et klart signal om at
trakassering ikke aksepteres ved UiO. Ressursgruppens forslag til spilleregler «Sammen mot
trakassering» er noe bearbeidet for å gjøre koblingen mellom lovverket og formålet tydelig. Det
foreslås at de legges fram som retningslinjer i stedet for spilleregler, for å gi dokumentet en
tydeligere status. Formålet med retningslinjene er å virke bevisstgjørende for studenter og ansatte
om trakassering og ikke minst ha en holdningsskapende effekt. Disse retningslinjene vil også bidra
til å gjøre det enklere å si i fra om trakassering og utilbørlig adferd.
Forslaget til retningslinjene er et resultat av ressursgruppens arbeid, og i denne prosessen har
studentparlamentet vært koblet på underveis. Saken er også behandlet i dekanmøte og drøftet i
IDF, før det endelige forslaget foreligger universitetsstyret.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetsstyret vedtar retningslinjene «Sammen mot trakassering»

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør
Vedlegg:
-

Sluttrapport fra ressursgruppen for forebygging av seksuell trakassering

-

Sammen mot trakassering! Retningslinjer ved UiO.

-

Notat fra Avdeling for personalstøtte arbeid med forebygging av seksuell trakassering
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Universitetet i Oslo
Notat

Til
Fra

Rektor
Ressursgruppen

Sluttrapport fra ressursgruppen for forebygging av seksuell
trakassering

Bakgrunn
I handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er et av hovedmålene et UiO skal ha økt
fokus på å forebygge seksuell trakassering. Et av tiltakene i handlingsplanen er å nedsette en
ressursgruppe for arbeid med å forebygge seksuell trakassering.
Ressursgruppen for forebygging av seksuell trakassering ble etablert høsten 2017 for å jobbe med
forebyggende tiltak ved UiO. Gruppen har vært bredt sammensatt av både vitenskapelig personale
og administrativt ansatte, hvor flere har en særlig kompetanse på dette området, se vedlegg.
Arbeidet har vært ledet av tidligere prorektor, professor Ragnhild Helene Hennum.
Mandat
Gruppens mandat har vært å gjennomgå gjeldende retningslinjer og prosedyrer, samt identifisere
konkrete forebyggende tiltak og holdningsskapende aktiviteter.
Følgende aktiviteter ble foreslått for gruppen til vurdering:
•
•
•
•

Lage en langsiktig plan som gjelder både ansatte og studenter
Utarbeide tiltak med grunnlag i forskningsbaserte og erfaringsbaserte argumenter
Foreta en risikovurdering og vurdering av risikosituasjoner
Vurdere å gjennomføre kvalitative undersøkelser

Gruppens arbeid
Det ble gjennomført 5 møter på våren, og 3 møter høsten 2018. Høsten 2018 ble gruppens arbeid
organisert etter tre temagrupper som hver hadde arbeidsmøter mellom gruppemøtene for å jobbe
fram konkrete forslag og tiltak, se avsnitt under. Gruppen har hatt to overleveringsmøter med
universitetsledelsen i 2018, hvor på det siste møte, desember 2018, ble avgitt en sluttrapport.
Ressursgruppens leder har i tillegg deltatt i flere fora ved UiO for å informere om gruppens arbeid
og innhente innspill, eksempelvis i koordineringsgruppen for likestilling og på dekanmøte. Videre
har hun i sin rolle som gruppeleder og fagperson bidratt på flere arrangementer både i regi av UiO
og eksterne aktører.

Avdeling for personalstøtte
Postadresse: Postboks 1071 Blindern, 0316
Oslo
Besøksadresse: Problemveien 7, Lucy
Smiths hus, 0316 Oslo

Telefon: 22 85 50 50 (sentralbord)
e-post: postmottak@admin.uio.no
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Risikokartlegging
Våren 2018 ble det gjennomført en workshop med ressursgruppen og hvor flere relevante personer
ble invitert til å delta, blant annet studentparlamentet, verneombud, SIO helse, studentpresten,
UiO doc og fagforeningene. På workshopen ble det gjennomført en risikokartlegging med
utgangspunktet i tre perspektiver; hva kan være risikofaktorer ved UiO, hvilke risikosituasjoner og
hvilke risikogrupper har vi ved UiO. Denne risikokartleggingen dannet utgangspunkt for hvordan
det videre arbeidet ble organisert innenfor tre temagrupper:
•
•
•

Retningslinjer
Vær varsom plakaten/sosiale medier og alkoholpolicy
Prioritere forslagene til forebyggende tiltak og utvikle langtidsplan

Ressursgruppens leveranser
Gruppen har overlevert flere forslag og innspill til forebyggende tiltak og arbeid.
Under vil det kort redegjøres for de ulike leveransene fra gruppen og hvordan disse skal følges opp
videre i organisasjonen.
Tekst til etiske retningslinjer
UiO har per i dag ikke egne overordnede etiske retningslinjer. Gruppen gjennomgikk derfor
nettsiden med UiOs retningslinjer for dette området. På grunnlag av denne gjennomgangen ble det
utarbeidet et forslag til ny og forbedret tekst til nettsiden om etiske retningslinjer ved UiO. Det er
blant annet skrevet mer utfyllende om flere områdene som allerede står, men det er også tatt inn
avsnitt om blant annet:
•
•
•
•

regler som styrer virksomheten
mobbing, rasisme, diskriminering og trakassering
doble relasjoner og habilitet er også fremhevet
den enkeltes ansvar for arbeids- og læringsmiljøet

Dekanene har behandlet dette og nettsiden er oppdatert.
Plakat med forventinger til adferd ved UiO
Sammen mot trakassering. Spilleregler ved Universitet i Oslo er en plakat med forventinger til
adferd ved UiO. Plakaten gjelder både ansatte og studenter og er et bevisstgjørende og
holdningsskapende tiltak som gruppen foreslår. Spillereglene er overlevert og behandlet i
dekanmøte.
Rektor vil legge fram for styret den overnevnte plakaten, men også en versjon av plakaten som
rektor har bearbeidet.
Mal til introduksjonssamtale for nytilsatte
Risikokartleggingen som ble gjennomført våren 2018, viste at nytilsatt er en viktig gruppe.
Ressursgruppen har derfor gitt innspill til de som har ansvar for kurset som tilbys nytilsatte ved
UiO, og det er utviklet en mal til bruk i introduksjonssamtalen med nytilsatte. Foruten å få
informasjon om praktiske ting som nøkkelkort og trening i arbeidstiden er det viktig å få fram at
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UiO har nulltoleranse for trakassering. Det er også viktig at man vet hvor man skal henvende seg
hvis noe likevel skulle skje. Dette kommer fram igjennom presentasjonsmalen som er overlevert
Avdeling for personalstøtte (AP). Foruten å informere dekanene, vil AP informere om malen i
relevante møter og nettverk, eksempelvis HR-ledernettverket og direktørnettverket.
Innspill til ruspolicy
Alkohol øker risikoen for seksuell trakassering og annen form for trakassering. Risikokartleggingen
var tydelig på dette punktet, derfor har gruppen laget et innspill til ruspolicy. Innspillet er
overlevert AP for videre behandling og oppfølging. AMU har også kommet med en bestilling når
det gjelder ruspolicy. Begge disse innspillene følges derfor opp under ett, og forslag til ruspolicy
kommer til å bli behandlet i AMU og i relevante lederorganer før vedtak.
Innspill til sosiale medier
Skille mellom jobb og privat kan være ganske uklar og i noen sammenhenger overlappende. Sosiale
media er en arena hvor dette skillet er særlig vanskelig. UiO har en vær varsom plakat for sosiale
medier med noen enkle retningslinjer for UiO-ansattes profiler på sosiale medier. Ressursgruppen
har laget et innspill til videreutvikling av hva som bør inngå i vær varsom plakaten for å unngå at
det oppstår situasjoner knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.
Innspillet er overlevert Avdeling for fagstøtte (AF) for videre oppfølging.
Verktøykasse med tiltak
Gruppen har laget et forslag til en verktøykasse på nett som søker å samle råd, retningslinjer og
UiOs nettsider om trakassering. Hovedoverskriftene er:
• Tydelig lederansvar (vise vei og forebygge, håndtere og Omsorgs- og aktivitetsplikten)
• Rutiner for håndtering (si fra systemet og varsling)
• Kulturendring og dannelse (spilleregler, snakk om det og kompetanseutvikling)
• Konsekvenser (setter spor og reaksjoner)
Forslaget er overlevert Avdeling for personalstøtte for videre bearbeiding og oppfølging.
Langtidsplan
Det er laget en langtidsplan som samler og systematiserer arbeidet framover. Bakgrunnen for
planen er Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020, og
risikokartleggingen som ble foretatt av ressursgruppen. Langtidsplanen omfatter både ansatte og
studenter og tar utgangspunkt i aktivitetene som er skissert i handlingsplanen, i tillegg til å omfatte
det videre arbeidet med tiltakene som er foreslått av ressursgruppen.

Vedlegg:
Ressursgruppens sammensetning
Forslag til langtidsplan
Forslag til spilleregler «Sammen mot trakassering»
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Saksbehandler:
Hege Elisabeth Løvbak

V-sak 9 - side 6 av 14

Ressursgruppe

Leder: Ragnhild Helene Hennum, professor (JUR)
Administrative ressurser:
-

Hege E. Løvbak, seniorrådgiver likestilling (AP)
Marianne C. Lindholm, advokat og seniorrådgiver (AP) (til september 2018)
Berit Hernes Bakke, advokat og gruppeleder (AP) (fra september 2018)
Ellen Marie Tefre, seniorrådgiver (AF)

Deltager:
-

Linda Hildegard Bergersen, professor (OD)
Aud Valborg Tønnesen, dekan (TF)
Mona Bratlie, underdirektør (MN)
Jan Halvor Undlien, administrativ leder (HF)
Anne- Jorunn Berg, senterleder (STK)
Astrid Waaler Kaas, kontorsjef (UV)
Inger Kristine Mollø-Christensen, seniorrådgiver (BHT)
Herman Bruserud, førsteamanuensis og LIMU-leder (JUR)
Tor Endestad, førsteamanuensis og forskningsleder (SV)

Nedsatt høsten 2017. Oppstart og arbeidsperiode hele 2018. Styrebehandling av leveranser
første kvartal 2019.
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Langtidsplan for arbeid med
forebygging av seksuell trakassering

Bakgrunnen for denne langtidsplanen er Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 1,
hvor et av hovedmålene er at UiO skal ha en økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt
på seksuell trakassering. Det ble derfor høsten 2017 nedsatt en ressursgruppe for arbeidet med å
forebygge seksuell trakassering. Gruppen gjennomførte en bred sammensatt workshop våren 2018
hvor det ble utført en risikokartlegging som ledd i arbeidet med å identifisere forebyggende tiltak og
utarbeide langtidsplan.
Langtidsplanen omfatter både ansatte og studenter og tar utgangspunkt i aktivitetene 2 som er skisser
i handlingsplanen.
2019

2020

Skape arenaer for å løfte tematikken og ha erfaringsdialog
Hva
Tema på LAMU-møte

Når
2019

Forslag til ansvarlig
LAMU og bidrag fra AP og BHT

Tema på LMU- møte
Årsplantiltak 2019/2020:
Enhetene har gjort risikovurdering av
hvilke typer trakassering som kan
forekomme ved enhetene, som vil danne
utgangspunkt for de forebyggende tiltak
som utarbeides lokalt
Studenttillitsvalgte involveres i
risikovurderinger og tiltak forankres i
organ hvor studentene er representert.
Gjøre spilleregler, verktøykasse og Si fraportal kjent for alle ansatte og studenter

2019
2019

LMU/ AF
Enhetene, eventuelt med bistand fra AP
igjennom opplæring/kursing

2019

Enhetene i samarbeid med
studenttillitsvalgte/ fagutvalg

2019

LOS – AP og AF for ulike elementer med
innspill fra SP

Kompetanseutvikling for ledere på alle nivå
Hva

Når

Forslag til ansvarlig

Handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold: https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/rapporter/handlingsplan-likestilling-2018-2020.pdf
2
En del av aktivitetene er allerede gjennomført i 2018 og vil derfor ikke gjengis her.
1
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Tilby kurs i håndtering og forebygging av
trakassering med hovedvekt på seksuell
trakassering for ledere på nivå 4 3
Kurs i håndtering og forebygging av
trakassering med hovedvekt på seksuell
trakassering inn som del av UiOs
kurstilbud. Kurset er også tilgjengelig for
studenttillitsvalgte.
Forebygging av trakassering inn som del
av etablerte lederutviklingsprogrammer
Forebygging av trakassering inn som en
større del av HMS-kurs i
Organisatorisk og psykososialt
arbeidsmiljø

2019

AP i samarbeid med fakultetene

Fra 2020

AP

Fra 2019

AP/AF

Fra 2019

BHT

Verktøy
Hva
Informasjons- og kompetansepakke for
ledere ved håndtering av
trakasseringssaker
Verktøykasse 4 med tiltak på nettsiden
Tilby mal for oppstartssamtale 5

Når
2018/19

Forslag til ansvarlig
AP

2020
2018/19

AP og AF
AP

Når
2018/19
2018/19

Forslag til ansvarlig
AP med innspill fra AF og SP
AF med innspill fra AP og SP

2018/19
2019

AP og AF
AF med innspill fra AP og SP

Når
2019
2018/2019

Forslag til ansvarlig
AP i samarbeid med UiA
AP med bistand fra enhetene

Policyarbeid
Hva
Innspill til ruspolicy 6
Innspill til vær varsom plakat for sosiale
medier 7
Spilleregler 8
Retningslinjer for faglig veiledning 9

Kunnskapsgrunnlag
Hva
Kartlegging ved UiO
Utarbeide en oversikt over saker om
trakassering og seksuell trakassering ved
UiO fra 2013 – 2018

Det ble våren 2018 gjennomført kurs for ledere på nivå 1,2 og 3 i organisasjonen i håndtering og forebygging
av trakassering. Også som Årsplantiltak 2019/2020: Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging
og forebygging av trakassering.
4
Implementering av ressursgruppens forslag til verktøykasse
5
Implementering av ressursgruppens forslag til mal til oppstartssamtale
6
Implementering av ressursgruppens innspill til videreutvikling av alkoholpolicy og AMUs innspill på dette
7
Implementering av ressursgruppens forslag til nye elementer til vær varsomplakat (nettside)
8
Implementering av ressursgruppens forslag til Spilleregler
9
Implementering av ressursgruppens forslag til retningslinjer
3
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Benytte resultatene fra Studentenes helse
og trivsels-undersøkelse (SHOT) 2018 som
grunnlag for tiltak lokalt.

2019/2020
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Enhetene i samarbeid med AF

Sammen mot trakassering!
Spilleregler ved Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo skal være trygt og inkluderende. Vi skal møte hverandre med respekt og stoppe alle
former for mobbing, maktmisbruk, rasisme, trakassering, diskriminering og seksuell trakassering.
Spillereglene gjelder for alle ansatte, studenter og ph.d.-kandidater samt for alle de er i kontakt med i
egenskap av å være tilknyttet UiO. De gjelder for alle faglige og sosiale situasjoner både på og utenfor UiO,
også i studentforeninger og i sosiale medier.
All språkbruk, formidling av holdninger og oppførsel skal ivareta den enkeltes krav på respekt og vern av
personlig integritet:
1. Som leder, veileder, underviser, ansatt, studentleder, kjeller- / foreningsleder og fadder er det forventet at
du har en særlig bevissthet om egen makt og adferd, slik at maktubalanse ikke utnyttes og doble relasjoner
unngås (lenke til oppdatert nettside som i dag heter Etiske retningslinjer)
2. Vær åpen for tilbakemeldinger som gjelder egen språkbruk og adferd.
3. Unngå alene-situasjoner som kan oppleves som utrygge eller uønskede for den ene parten.
4. Ta hensyn på reiser, feltarbeid, praksis, utplassering og på arrangementer slik at mindretallet ikke
opplever situasjonen som utrygg.
5. Unngå uttrykk, vitser og utsagn som omhandler person, kjønn, kropp, seksuell orientering, etnisitet,
livssyn, eller nedsatt funksjonsevne der dette kan oppleves som ubehagelig eller støtende.
6. Ikke send eller videresend seksuelt ladede tekster eller bilder.
7. Berøringer, oppførsel og intim språkbruk som kan oppleves som seksuelt krenkende skal ikke forekomme.
8. Ikke utnytt maktposisjoner (som for eksempel å være underviser, veileder eller leder) til å oppnå seksuelle
relasjoner.
9. Alkohol kan øke risikoen for seksuell trakassering. Dette innebærer et skjerpet ansvar for arrangører og
deltakere.
10. Grip inn og Si fra dersom du opplever eller ser brudd på disse spillereglene. Ingen skal utsettes for
gjengjeldelse ved å si fra om trakassering.
Ledere ved UiO skal påse at spillereglene er kjent, blir overholdt og at brudd blir meldt og fulgt opp. Dette
ansvaret gjelder også for studentledere, tillitsvalgte, fadderansvarlige og andre interne eller eksterne aktører
som har ansvar for arrangementer eller aktiviteter hvor ansatte, studenter eller ph.d.-kandidater deltar. Se også
Etikk, arbeids- og læringsmiljø ved UiO(lenke til oppdatert nettside som i dag heter Etiske retningslinjer) .
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Sammen mot trakassering!
Retningslinjer ved UiO

Arbeids- og studentmiljøet ved Universitetet i Oslo skal være trygt og inkluderende. Alle har et
ansvar for å sikre et godt ytringsklima og bidra til en akademisk kultur hvor alle finner det trygt
å ytre seg, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsnedsettelse,
posisjon eller makt.
Lovverket forbyr trakassering på arbeidsplasser og i utdanningsinstitusjoner. Med trakassering
menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være
krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering
menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å
være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
Retningslinjene utrykker forventninger til alle ansatte, studenter og ph.d.-kandidater ved UiO i
alle faglige og sosiale situasjoner både på og utenfor UiO, også i studentforeninger.
1. Vi skal møte hverandre med respekt og stoppe alle former for mobbing, maktmisbruk,
rasisme, trakassering, diskriminering og seksuell trakassering.
2. Vær åpen for tilbakemeldinger som gjelder egen språkbruk og adferd.
3. Som leder, veileder, underviser, ansatt, studentleder, kjeller-/foreningsleder og fadder er
det forventet at du har en særlig bevissthet om egen adferd, slik at maktubalanse ikke
utnyttes, eksempelvis for å oppnå seksuelle relasjoner.
4. Berøringer, oppførsel og intim språkbruk som kan oppleves som seksuelt krenkende skal
ikke forekomme.
5. Det er ikke lov å sende eller videresende seksuelt ladede tekster eller bilder uten
eksplisitt samtykke.
6. Seksuelle overgrep skal meldes til, og etterforskes av politiet.
7. Unngå situasjoner som kan oppleves som utrygge eller uønskede for andre.
8. Ta hensyn på reiser, feltarbeid, praksis, utplassering og på arrangementer slik at ingen
opplever situasjonen som utrygg.
9. Alkohol kan øke risikoen for trakassering og seksuell trakassering. Dette innebærer et
skjerpet ansvar både for arrangører og deltakere.
Grip inn og Si fra dersom du opplever eller ser brudd på disse retningslinjene. Ingen skal
utsettes for gjengjeldelse ved å si fra om trakassering.
Ledere ved UiO skal påse at retningslinjene er kjent, blir overholdt og at brudd blir meldt og
fulgt opp. Dette ansvaret gjelder også for studentledere, tillitsvalgte, fadderansvarlige og andre
interne eller eksterne aktører som har ansvar for arrangementer eller aktiviteter hvor ansatte,
studenter eller ph.d.-kandidater deltar. Ved brudd på retningslinjene kan statsansattelovens og
universitets- og høgskolelovens regler få anvendelse. Se også Etiske retningslinjer ved UiO.
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Universitetet i Oslo

Notat

Dato:
25.02.19
Saksnr..:
Saksbehandler: Hege E. Løvbak og Berit Hernes Bakke

Avdeling for personalstøttes arbeid med forebygging av seksuell
trakassering
Avdeling for personalstøtte (AP) har foruten å ha sekretariats funksjon for ressursgruppen for
forebygging av seksuell trakassering hatt en aktiv rolle i ressursgruppens arbeid. Videre har AP
arbeidet parallelt med flere forebyggende tiltak. Tematikken har vært høyt på agendaen og var også
tema for universitetets 8.mars arrangement i 2018 med seminaret #Metoo – veien videre? Ulike
perspektiver på seksuell trakassering, hvor også rektor deltok i paneldebatten.
Kompetanseheving for ledere
Det ble våren 2018 gjennomført heldagskurs om håndtering og forebygging av trakassering med
hovedvekt på seksuell trakassering (7 totalt). Kursene ble avholdt i samarbeid med Likestilling og
diskrimineringsombudet (LDO). Målgruppen var ledere på nivå 1,2 og 3 ved hele UiO og totalt har
210 vært igjennom kurset. Våren 2019 skal avdeling for personalstøtte i gang med videreføring av
kurs for lederne på lavere nivå. Kurset skal på sikt, trolig fra høsten 2019, tilbys som del av UiOs
kursportefølje.
Informasjons og kompetanse pakke for ledere
AP arbeider nå med å utvikle og ferdigstille en informasjon- og kompetanse pakke for ledere som
skal undersøke og følge opp varslingssaker. Intensjonen er å gi lederne opplæring og verktøy, slik
at de kan håndtere sakene som skal håndteres lokalt på en betryggende måte og i
overensstemmelse med regelverket. AP har bred erfaring med oppfølging av komplekse varslinger
og er innforstått med at enkelte av sakene er såpass krevende og omfattende, at AP også må sette
av ressurser til å bistå i den individuelle oppfølgingen. Arbeidet skal ferdigstilles første kvartal 2019
og vil gjøres kjent via nettsidene, i relevante møter og nettverk og ikke minst som del av kurset for
ledere våren 2019.
Nettinformasjon
AP har i samarbeid med AF hatt en gjennomgang og videreutvikling av nettinformasjon om
trakassering og seksuell trakassering ved UiO. Flere relevante aktører har vært koblet på dette,
eksempelvis BHT, og det er gjennomført brukertest av nettsiden.
Kartlegging av mobbing og trakassering
UiA har invitert alle medlemsinstitusjoner i UHR til å delta i gjennomføring av kartlegging av
mobbing og trakassering i UH-sektoren. UiO har signalisert at det er ønskelig å delta i denne
kartleggingen, og vil i tillegg til å delta på den nasjonale rapporten ta ut tall på institusjonsnivå.
Enhetene skal i tillegg jfr. UiOs årsplan 2019/20 gjennomføre risikovurdering av hvilke typer
trakassering som kan forekomme ved enhetene.
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Oppfølging av enkeltsaker
AP håndterer og undersøker enkelte varslinger når disse kommer inn. AP bistår de lokale enhetene
med saker som skal følges opp lokalt, både ved at det gis individuell rådgivning, men også ved at
det er utarbeidet prosedyrer og praksis for oppfølging av sakene.
Det ble på styremøte 5.des 2017 informert om håndtering av varslinger. Det er opprettet et sentralt
varslingsmottak ved UiO, hvor AP og Studieavdelingen samarbeider om saker som gjelder både
studenter og ansatte. AP samarbeider også tett med Enhet for internrevisjon om innkomne saker
som kun gjelder ansatte.
Antall varslinger
I forbindelse med årsrapporteringen på likestilling for 2018 ble enhetene spurt om de har mottatt
klager, påstand, varsling eller andre henvendelser vedrørende seksuell trakassering eller
trakassering i perioden 2013 -2018. 2 enheter har mottatt klager, påstand, varsling eller andre
henvendelser vedrørende seksuell trakassering i perioden. Det er totalt 3 saker til sammen. 5
enheter har mottatt klager, påstand, varsling eller andre henvendelser vedrørende trakassering i
denne perioden. Det er til sammen 16 saker. 7 enheter har ikke mottatt klager, påstand, varsling
eller andre henvendelser vedrørende seksuell trakassering eller trakassering i perioden 2013 -2018.
Si fra systemet for studenter har i 2018 reelt behandlet 27 varslingssaker i rød linje.
Avdeling for personalstøtte har i 2018 håndtert og bistått totalt med 8 varslinger, hvorav 3 av
sakene er meldt inn som seksuell trakassering. I ingen av sakene har det blitt konkludert med at
det har forekommet trakassering.
Det er viktig å merke seg at det kan være overlapp mellom innrapporterte saker fra enhetene, Si
fra-systemets tall og varslinger som AP har håndtert eller bistått i.
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