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Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr..:

Notat

Universitetsstyret v/ rektor på
fullmakt

27.05.2019
2018/593 SHELGESE

Rektorfullmaktsnotat - lønnskostnader ved skifte av universitetsdirektør
Tidligere universitetsdirektørs åremålsstilling varer ut august 2019, mens ny universitetsdirektør
hadde oppstartdato 15.februar 2019. Dobbel lønnsbelastning som følge av dette utgjør 1.017.100
kroner. Samtidig hadde tidligere universitetsdirektør en avtale om retrettstilling ved Det
medisinske fakultet, med en kostnad ut året 2019 på 582.545 kroner.
Det var ikke avsatt midler for disse merkostnadene, samlet 1.600.000 kroner, i 2019. Fra 2020
ligger finansiering av retrettstillingen fram til pensjonsavgang inne i fordelingen.
Universitetsdirektøren anbefaler at 1.458.000 kroner fra styrets reserve benyttes til finansiering av
lønnskostnader i 2019 som følge av skifte av universitetsdirektør.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedtak:
På fullmakt fra Universitetsstyret godkjenner rektor at 1.600.000 kroner fra styrets reserve
benyttes til finansiering av lønnskostnader i 2019 som følge av skifte av universitetsdirektør.

Dato:
Svein Stølen
rektor

Universitetsdirektøren
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Stein Helgesen
+4722858348, stein.helgesen@admin.uio.no
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Universitetet i Oslo

UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved UiO
Postboks 1131 Blindern
0317 OSLO

Dato:
27.05.2019
Deres ref.:
Vår ref.: 2008/9453 SHELGESE

Nytt revisjonsselskap
Vi viser til styrenotat datert 27.mai 2019 fra UNIFOR vedrørende bytte av revisjonsselskap.
Bakgrunnen er UNIFORs prosedyre om å skifte revisor ved fastsatte tidspunkter for å styrke
revisjonen og internkontrollen. Ut fra den gjennomførte prosessen anbefaler UNIFOR
Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo å velge PKF ReVisjon som nytt revisjonsselskap.
Universitetet anser at valget av nytt revisjonsselskapet er gjennomført på en god og strukturert
måte. Med bakgrunn i dette vedtar Rektor på fullmakt fra Universitetsstyret i Oslo å benytte PKF
ReVisjon som nytt revisjonsselskap i tråd med UNIFORs anbefaling for følgende stiftelser:

Org. nr.
971 288 396

Avd. Navn
Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved UiO

977 122 058

2 Det juridiske fakultets reisefond av 1973

977 127 394

3 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat

977 127 440

4 Legatet til fremme av kreftforskningen

977 132 932

9 Overlege Andvords tuberkoloselegat

977 121 124

12 Fondet til støtte for studenter ved Universitetet i Oslo

977 127 599

21 Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

977 127 300

23 Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond
Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere
24
ved det medisinske fakultet, UiO
26 Professor Th. Thjøttas legat til Mikrobiologisk institutt

977 127 459
977 126 517
977 121 345

877 127 362

28 Hans Andreas Benneches stiftelse
Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske
30
institutt, Blinden
31 Professor C. A. Bjerknes’ Minde

977 121 507

33 Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

977 129 680

37 Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo

977 121 426

48 Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

977 127 319

50 Nanki og Sigval Bergesen d.y.’s forskningsfond

977 121 868

55 Borgermester Edvard Christies legat

977 127 688

57 Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

977 127 351

Rektor
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 03
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
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977 121 957

61 Thorleif Dahls legat for historisk forskning

977 128 013

70 Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

977 122 953

86 Framkomiteens belønning for polarforskning

977 123 224

95 Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond

977 128 730

99 Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

977 123 259 100 Hartvig Gundersen, Johan Peter Ebbell og Johs. G. Heftyes legat
938 443 653 101 Stiftelsen til diabetesforskning
977 129 419 111 Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo
977 123 674 119 C. H. Homans legat
977 123 682 120 Legatet til Henrik Homans Minde
977 129 559 121 Peter Hærem og hustrus legat
977 123 585 127 Dr. philos. Hans Holsts minnefond
981 000 471 129 Legatet til fremme av hygienisk forskning
977 127 653 130 Den internasjonale sommerskoles stipendiefond
977 127 432 138 Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat
977 124 085 142 Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat
977 122 031 144 Universitetsstyrets disposisjonsfond
977 121 825 145 Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo
977 124 158 146 Kristiania Brødfabrik A/S’s legat for næringsmiddelforskning ved Universitetet i Oslo
977 129 591 150 Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling
984 553 935 164 Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen
977 124 751 172 Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning
977 124 786 174 Professor Morgenstiernes fond
982 467 047 178 Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo
986 296 085 179 Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO
977 124 344 181 Legatet Norvége-France
854 229 702 184 Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship
977 125 197 185 Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat
Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved
877 125 122 188
Universitetet i Oslo
977 125 472 202 Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat
977 125 529 208 Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi
977 125 642 211 Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat
977 125 758 213 Georges Sautreaus legat
977 126 487 214 S. G. Sønneland Foundation, Oslo
977 125 790 217 Trafikkinspektør Adolf Schies legat
977 126 010 219 Miss Edith Sewell’s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo
977 125 774 222 A. W. Scheels Stiftelse
Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom
977 125 960 228
Nordens universiteter
981 662 245 229 Professor Didrik Arup Seips fond
977 126 282 238 Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat
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977 126 320 240 Storebrands fond til Universitetets studenter
977 126 347 242 Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond
979 456 735 246 Johs. I. Svanholms fond
977 126 290 252 Stipendiefond for farmasøytiske studerende
977 126 428 256 Fondet til støtte for medisinerstudenter
977 132 975 257 Apoteker Harald Conrad Thaulows legat
977 126 584 261 Joh. H. Andresens Medisinske fond
977 132 339 264 Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond
975 503 178 266 Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme
980 028 305 282 Wedel Jarlsbergs fond
977 126 819 284 Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat
977 126 878 286 Wilhelm Andreas Wexels legat
977 126 916 289 Hedvig og Kristian Winterhjelms legat
985 979 529 292 Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo
977 128 781 302 Stud. med. John Selmer Gulliksens legat
Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk
877 130 622 303
farmakologi
977 127 335 305 Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer
877 128 512 312 Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning
977 127 343 314 Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved UiO
977 128 285 316 Fond til støtte for geofaglig forskning ved Institutt for geofag
977 128 455 317 Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning
975 337 871 318 Professor Ingerid Dal og søster Ulrikke Greve Dals legat til støtte av humanistisk forskning
977 127 467 324 Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning
993 096 466 325 Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning
977 143 780 330 Norges -Sykepleierhøyskoles forskningsfond
977 141 672 332 Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter - Lisl og Leo Eitingers fond
977 143 799 340 Apoteker H. S. Ursin og hustru Polly Ursins legat
981 206 347 341 Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”
977 140 234 342 Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning
977 139 864 344 Professor Paul A. Owrens fond
977 140 269 347 Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave
977 143 837 351 The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
977 141 664 352 Rolf Geir Gjertsens minnefond
950 492 783 353 Valborg Aschehougs legat
977 140 242 355 Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus
977 140 293 356 Professor Trygve Haavelmos fond
979 299 060 358 Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica
977 141 281 361 Harald og Sofie Postmyrs legat
977 208 319 363 Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt
977 142 873 365 Elkem og Olge Adamsons stiftelse
976 893 050 366 Eva Hildebjørg f. Reinskou og Gunnar Mørkveds legat til det beste for medisinsk forskning
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976 981 553 367 Ingmund Kirkeruds legat
977 142 199 368 Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning
975 337 480 370 Owrenforelesningene og Stormorkenfondet
980 799 255 372 Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning
977 143 004 373 Annelise Jelstrups legat
980 028 321 374 Hematologisk forskningsfond
976 621 875 376 Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
976 903 013 377 Fredrikke Tønder Olsen og Martha Webergs legat
879 407 842 379 Norsk nyremedisinsk forenings forsknings- og utdanningsfond
877 122 522 381 Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning
980 928 438 382 Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere
986 287 205 384 Halvor Høies Fond
893 741 232 386 Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo
997 726 782 387 Kaia og Torfinn Tobiassens fond
887 748 152 388 Stipendfond for menneskerettsjournalistikk
977 123 119 391 Grini-fangers Kulturfond
996 307 999 392 Berit og Peter Wessel Zapffes fond
977 184 169 394 Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat
970 226 540 395 Sjørettsfondet
976 514 041 396 A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning
977 137 071 397 Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus' Fond
877 132 412 398 Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond
996 605 841 399 Finn Jørgen Walvigs stiftelse
994 426 257 400 Forskningsstiftelsen ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo
912 412 997 403 Olga og Minius Øieren til minne
917 434 999 405 Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse
982 797 470 407 Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V
919 874 864 408 Orlaug L. Merkesdals legat
919 859 121 409 Ann Kern-Godal's memorial fund for Horse-Assisted Therapy
981 391 780 921 Solgløttfondet

Med hilsen
Svein Stølen
rektor
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Saksbehandler:
Stein Helgesen
+4722858348, stein.helgesen@admin.uio.no
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Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr..:

Notat

Universitetsstyret ved rektor på fullmakt

3. juli 2019
2017/9957

Forslag til endring av UiOs forskrift om studier og eksamener
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har
foreslått endringer i UiOs forskrift om studier og eksamener som gjelder hhv. progresjonsreglene
for psykologistudiet og gradstitler for Lektorprogrammet. Henvendelsene finnes i vedlegg 2 og 3.
Disse sakstypene har ikke krav om ordinær styrebehandling, de gjelder enkeltprogrammer og de
har vært på høring hos de respektive studentorganisasjonene på SV og UV. Sakene fremmes derfor
for universitetsstyret ved rektor på fullmakt.
Forslag om justering av progresjonsreglene for psykologistudiet
SV foreslår at studenter ved profesjonsstudiet i psykologi skal kunne beholde studieretten hvis de
har fravær i et semester uten å ha søkt permisjon. Dagens regel innebærer tap av studieretten ved
et semesters fravær. Fakultetets øvrige studieprogram er ikke underlagt samme regel, de kan ha et
semesters fravær uten tap av studierett.
Fakultetet begrunner forslaget med likebehandling med de andre studieprogrammene på fakultetet
og mer ensartet behandling av dispensasjonssøknader fra fristen 1. februar/1. september. Forslaget
har vært på høring til Studentutvalget ved SV, og studentutvalget støtter forslaget.
Forslaget til endring lyder slik, og det er teksten med strek over som foreslås fjernet:
§ 7.3 (2) En programstudent kan beholde studieretten til studieprogrammet gjennom ett
semesters fravær fra Universitetet i Oslo uten å ha søkt om permisjon. Bestemmelsen gjelder ikke
for første semester i et studieprogram, ikke for studieprogram ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet og ikke for studieprogrammene i farmasi, klinisk ernæring, medisin
eller odontologi eller psykologi (cand.psychol.).
Forslag om endring av gradstitler for Lektorprogrammet
UV foreslår å endre gradstitlene for Lektorprogrammet. Fakultetet skriver at de nåværende
gradstitlene i liten grad kommuniserer kunnskapen, ferdighetene og kompetansen studentene
faktisk tilegner seg i løpet av fem år på studieprogrammet. Våren 2019 vil de første lektorstudentene som følger Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13, og UiOs
reviderte studiemodell, være ferdige med programmet.

Universitetsdirektøren
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
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Forslaget har vært behandlet i programrådet for Lektorprogrammet og i Styringsgruppen for
Lektorprogrammet. Forslaget har også vært på høring til fakultetene som deltar i programmet og til
studentorganisasjonene på UV og ILS, som alle støtter forslaget.
Dagens titler lyder slik:



«Master i kultur- og samfunnsfagutdanning» / «Master of Philosophy and Education»
«Master i realfagutdanning» / «Master of Science and Education»

Fakultetet ønsker i stedet at gradstitlene skal lyde slik:



«Master med lektorkompetanse i humaniora og samfunnsfag / «Master of Philosophy and
Education»
«Master med lektorkompetanse i realfag / «Master of Science and Education»

Forslag til vedtak:
Rektor på fullmakt vedtar forslaget til endring av UiOs forskrift om studier og eksamener.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Jonny Roar Sundnes

Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til endringer av UiOs forskrift om studier og eksamener.

Dato

Svein Stølen
rektor
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Universitetet i Oslo

Notat

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

06.08.2019
2019/8906 VIBEKECR

Nytt styre for UiO:Livsvitenskap for perioden 2019-2022
Det skal oppnevnes nytt styre for UiO:Livsvitenskap. Etter vedtak i Universitetsstyret 5. februar
2019 om utvidelse av nåværende styre, er følgende medlemmer foreslått til styret for
UiO:Livsvitenskap.
Forslag til eksterne medlemmer i styret for UiO:Livsvitenskap
Styreleder Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima
Næringslivsrepresentant Agnete Fredriksen, President & CSO i Vaccibody AS
Forslag til interne medlemmer for UiO:Livsvitenskap
1 medlem fra Det medisinske fakultet med vara
prodekan Jens Petter Berg
vara visedekan Hilde Nebb
1 medlem fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med vara
prodekan Solveig Kristensen
vara instituttleder Rein Aasland
1 medlem fra Det humanistiske fakultet med vara
professor Helge Jordheim
vara prodekan Mathilde Skoie
1 medlem fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vara
instituttleder Pål Kraft
vara førsteamanuensis Tor Endestad
1 medlem fra Oslo Universitetssykehus med vara
professor Tom Hemming Karlsen
vara professor Lars Eide
Forslag til studentrepresentanter for UiO:Livsvitenskap (for perioden 2019-2020)
2 medlemmer med 1 vara

Universitetsdirektøren
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
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Student MedNat Kari Anne Andersen
Student HumSam Axel Klanderud
vara Vebjørn Andersson
Forslag til vedtak:
Rektor oppnevner følgende personer til eksterne og interne representanter for perioden 20192022, samt studentrepresentanter for perioden 2019-2020 til styret for UiO:Livsvitenskap
styreleder Øyvind Fylling-Jensen
næringslivsrepresentant Agnete Fredriksen
prodekan Jens Petter Berg
vara visedekan Hilde Nebb
prodekan Solveig Kristensen
vara instituttleder Rein Aasland
professor Helge Jordheim
vara prodekan Mathilde Skoie
instituttleder Pål Kraft
vara førsteamanuensis Tor Endestad
professor Tom Hemming Karlsen
vara professor Lars Eide
Kari Anne Andersen
Axel Klanderud
vara Vebjørn Andersson
Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte vil oppnevnes på et senere tidspunkt.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Bjørnar Vold-Sarnes
underdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Saksbehandler:
Vibeke Christine Riddervold
+4722856236, v.c.riddervold@admin.uio.no

Vedtak:
Rektor oppnevner følgende personer til eksterne og interne representanter for perioden 20192022, samt studentrepresentanter for perioden 2019-2020 til styret for UiO:Livsvitenskap
styreleder Øyvind Fylling-Jensen
næringslivsrepresentant Agnete Fredriksen
prodekan Jens Petter Berg
vara visedekan Hilde Nebb
prodekan Solveig Kristensen
vara instituttleder Rein Aasland
professor Helge Jordheim
vara prodekan Mathilde Skoie
instituttleder Pål Kraft
vara førsteamanuensis Tor Endestad
professor Tom Hemming Karlsen
vara professor Lars Eide
Kari Anne Andersen
Axel Klanderud
vara Vebjørn Andersson
Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte vil oppnevnes på et senere tidspunkt.

Dato
Svein Stølen
rektor

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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3 Universitetet

UiO

Til:

Universitetsstyret

Dato:

05.08.2019

Saksnr..:

2019/3243

Framdriftsplan

for

i Oslo

v/ rektor

valg

start

for

til valgreglementet

§ 24 er det rektor

og slutt på valg av dekan.
en tidsplan.

følgende

framdriftsplan

I tråd

Valgstyret,

med dette

fakultet,

til framdriftsplan

2020-2023

som fastsetter

i samarbeid

høsten

dato og tidspunkt

for perioden

2020-2023

fakultet

fastsetter
om godkjenning

ved Det

dekanvalg:

Når

Valgkomiteen
tilsettingsutvalg

godkjennes
av universitetsstyrets
(rektorfullmakt)

Rektor godkjenner
valgdato
Valgkomiteen
jobber mai -juni
Forslagsfrist

- august

og september

kandidater
uke 42-44:

Valg av dekanat
Kunngjøring

på Web,

- uke 45

22. mars

7. mai

Mai - september
11. oktober

14. oktober

Snarest

- 1. november

etter valg

18. — 22. november

av resultat

Snarest

styremøte

og prodekan

Fakultetsstyremøte

4. - 8. november

— uke 47

Konstituerende

for

Fredag
Valgplattfonner

av resultat

Kunngjøring
Ny dekan

og kunngjør

2019.

- Vedta forslag overfor UiO på fakultetets
valgkomité
valg gjeldende
for perioden
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Notat

Til: Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

08.08.2019
2008/13595 VIBEKECR

Oppnevning av nytt eksternt medlem til styret ved Naturhistorisk museum for
perioden 2018-2021
Styret ved Naturhistorisk museum ble i styremøte 04.06.19 varslet om at styremedlem Solveig
Kristensen fratrer sin rolle som eksternt styremedlem i styret ved Naturhistorisk museum, og
fortsetter i rollen som vararepresentant. Nåværende vararepresentant Rein Aasland foreslås som
ny ekstern representant til styret ved Naturhistorisk museum.
Forslag til vedtak:
Rektor oppnevner Rein Aasland til ekstern representant til styret ved Naturhistorisk museum for
gjenværende tid av styreperioden 2018-2021.
Rektor oppnevner Solveig Kristensen til vararepresentant til styret ved Naturhistorisk museum for
gjenværende tid av styreperioden 2018-2021.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Bjørnar Vold-Sarnes
underdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Vibeke Christine Riddervold
+4722856236, v.c.riddervold@admin.uio.no

Universitetsdirektøren
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
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Vedtak
Rektor på fullmakt slutter seg til vedtaksforslaget og oppnevner Rein Aasland som ekstern
representant til styret ved Naturhistorisk museum for gjenværende tid av styreperioden 20182021.
Rektor på fullmakt slutter seg til vedtaksforslaget og oppnevner Solveig Kristensen som ekstern
vararepresentant til styret ved Naturhistorisk museum for gjenværende tid av styreperioden 20182021.

Dato
Svein Stølen
rektor
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Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren
Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Orienteringssak

Møtesaksnr.:
Møtenr.:

6/2019

Møtedato:

11. september 2019

Notatdato:

28. august 2019

Arkivsaksnr.:
Saksansvarlig:

Irene Sandlie

Saksbehandler:

Hege Elisabeth Løvbak

Resultatene fra kartlegging av mobbing og trakassering i akademia
I mai 2019 ble det gjennomført en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i akademia.
Resultatene for kartleggingen ble offentliggjort den 22.08.19. I denne styresaken orienteres det om
resultatene fra kartleggingen på UiO-nivå, og det planlagte oppfølgingsarbeidet.
Styret ved UiO har tidligere fått presentert to saker om oppfølging av trakassering og seksuell
trakassering og det forebyggende arbeidet som er igangsatt, henholdsvis den 05.12.17 og 12.03.19.
Hovedfunn i kartleggingen
UiOs resultater fra kartleggingen samsvarer i all hovedsak med resultatene fra sektoren for øvrig.
• 13% av respondentene ved UiO oppgir å ha blitt mobbet og trakassert i sitt nåværende
arbeidsforhold siste 12 måneder.
• 1,6% svarer at de har opplevd seksuell trakassering ved UiO.
• Av totalt 2880 respondenter svarer 6 personer at de har opplevd at noen har skaffet seg
seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller at de har følt seg tvunget, truet eller
presset til seksuell omgang.
• 58% av respondentene har kjennskap til varslingsrutinene ved UiO.
Oppfølging
Resultatene følges opp gjennom Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 –
2020, og langtidsplanen som ble vedtatt våren 2019. Videre oppfølgingsarbeid vurderes.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør
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Vedlegg:
- Utvidet rapport om kartlegging av mobbing og trakassering ved UiO
- Presentasjon av hovedfunnene i kartleggingen av mobbing og trakassering ved UiO
- Langtidsplan for arbeid med forebygging av seksuell trakassering
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Universitetet i Oslo
FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN
FREMLEGGSNOTAT
Møtesaksnr.:
Møtedato:
Notatdato:
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler:

11. september 2019
28. september 2019
Hege Elisabeth
Løvbak

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Resultatene fra kartlegging av mobbing og trakassering i akademia
Bakgrunn
Trakassering og særlig seksuell trakassering har hatt økt oppmerksomhet i samfunnet og
mediebildet de siste årene. Tilsvarende har UiO hatt særlig oppmerksomheten på det forebyggende
arbeidet knyttet til dette igjennom Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.
I mai 2019 ble det gjennomført en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i akademia.
Resultatene for kartleggingen ble offentliggjort den 22.08.19.
Kartlegging av mobbing og trakassering i akademia - hovedfunn
26 UH-institusjoner har deltatt i kartleggingen av mobbing og trakassering i akademia som har
hatt som formål å kartlegge omfanget og frekvensen av mobbing og trakassering på arbeidsplassen
de siste 12 måneder. Under følger hovedfunnene i kartleggingen på UiO-nivå. Funnene samsvarer i
stor grad med tallene på nasjonalt nivå. UiOs rapport er vedlagt sakspapirene og hovedfunnene vil
bli gjennomgått i styremøte.
•

•

•

•

13% av respondentene ved UiO oppgir å ha blitt mobbet og trakassert i sitt nåværende
arbeidsforhold siste 12 måneder. Det er en høyere andel blant personer mellom 50 – 59 år
som svarer at de har opplevd dette. 9 av 10 som har opplevd mobbing eller trakassering
angir at det er "Andre årsaker" enn kjønn, alder, etnisitet, legning eller liknende, som er
grunnen for mobbingen/trakassering.
1,6% svarer at de har opplevd seksuell trakassering ved UiO. 48% har opplevd dette fra en
sideordnet kollega. Andelen som opplever seksuell trakassering er høyere blant de yngre
arbeidstakerne og stipendiatene. 1 av 10 som har opplevd seksuell trakassering sier de har
opplevd dette daglig eller ukentlig. Det er høyere enn landsgjennomsnittet. Det er flest
menn som seksuelt trakasserer.
Av totalt 2880 respondenter svarer 6 personer at de har opplevd at noen har skaffet seg
seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller at de har følt seg tvunget, truet eller
presset til seksuell omgang. Nasjonalt er tallet 18 stykker totalt. Det er i tillegg 8 personer
ved UiO som svarer vet ikke/usikker på dette spørsmålet.
58% av respondentene har kjennskap til varslingssystemet ved UiO. Dette gjelder særlig de
eldste aldersgruppene, mens stipendiatene i mindre grad er kjent med systemet for
varsling.
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Veien videre
Som del av oppfølgingen av Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er det
igangsatt en rekke tiltak og arbeid som er nedfelt i en langtidsplan, se vedlegg. Styret ble orientert
om dette på styremøte 12.03.19. Arbeidet fortsetter fram mot utgangen av 2020. Videre oppfølging
er under vurdering jfr. kartleggingens funn.

Vedlegg:
- Utvidet rapport om kartlegging av mobbing og trakassering ved UiO
- Presentasjon av hovedfunnene i kartleggingen av mobbing og trakassering ved UiO
- Langtidsplan for arbeid med forebygging av seksuell trakassering
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Prosjektinformasjon
Om prosjektet
Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger
mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren. Formålet med undersøkelsen er å
kartlegge omfang av og frekvens på mobbing og trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller av
seksuell trakassering og seksuelle overgrep.
Undersøkelsen ble sendt ut til 42778 ansatte ved 26 deltagende UH-institusjoner. Totalt ble
undersøkelsen besvart av 17984 respondenter, noe som gir en responsrate på 42 prosent.
undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019.
Undersøkelsen er en populasjonsundersøkelse hvor alle ansatte er invitert til å delta. Det er derfor ikke
trukket et utvalg på forhånd, og vi har ikke spesifiserte kvoter på bakgrunnsvariabler hos de ansatte.
Av denne grunn så gjøres det ingen generaliseringer til den øvrige populasjonen som ikke har svart.

Om institusjonsrapporten
Rapporten er utarbeidet av Ipsos v/Mads Motrøen på bakgrunn av Spørreundersøkelse om mobbing
og trakassering i UH-sektoren på oppdrag fra Universitetet i Agder. Ved spørsmål vedrørende
rapporten, send en e-post til mads.motroen@ipsos.com.
Denne rapporten fremstiller svarene fra respondenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Det ble utsendt
7918 intervjuforespørsler og registrert 2880 svar. Dette tilsvarer en svarprosent på 37 prosent og er 5
prosent under gjennomsnittet på sektorbasis.
Kommentarene som gis til de grafiske fremstillingene av tallene bemerker hvilke bakgrunnsvariabler
som utmerker seg som viktige forskjeller i de avgitte svarene. Hvis det er signifikant flere kvinner enn
menn som avgir et svar, så bemerkes dette i teksten. Det samme gjelder for alder, stillingskategori og
lederansvar.
I tillegg til prosentandeler så fremstilles også de absolutte tallene bak disse andelene. Dette gjøres
etter følgende mønster: Absolutt antall respondenter innen relevant undergruppe/absolutt antall

3
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respondenter i hele undergruppen. Eks: «16 % av kvinner (260/1670) har blitt mobbet eller
trakassert.»
Rapporten består av fire deler pluss en del med bakgrunnsvariabler som vedlegg. I tillegg leveres
også en delvis tabell med nedbrytninger på kjønn og alder. Av anonymitetshensyn så oppgis ikke flere
bakgrunnsvariabler, og deler av bakgrunnstall på kjønn og alder er også tilbakeholdt. Ipsos forsikrer
om at alt av vesentlig informasjon er inkludert i rapporten via kommentarer til figurene. Ved ytterligere
spørsmål om dette kan kunden kontakte Ipsos direkte. Rapporten leveres også med spørreskjema som
eksternt vedlegg.

Om spørreskjema
Spørreskjemaet er utarbeidet av Ipsos i samarbeid med oppdragsgiver, og finnes som eksternt
vedlegg til denne rapporten.
Undersøkelsen stiller spørsmål om fire tema:
1. Mobbing og trakassering
2. Seksuell trakassering
3. Seksuelle overgrep
4. Kjennskap til og erfaring med varslingssystem
Spørreskjemaet inneholder en rekke utdypende spørsmål om form, frekvens og avsender av de
forskjellige formene for negativ oppmerksomhet, i tillegg til spørsmål om bakgrunnsvariabler som kjønn,
alder og stillingsbeskrivelse.

Om anonymitetshensyn
Gitt undersøkelsens sensitive temaer så er det flere spørsmål hvor det kun oppgis total andel per
svaralternativ, uten respondentenes bakgrunnsvariabler. Vi oppgir ikke bakgrunnsvariabler som kjønn,
alder og stilling der hvor det er under 10 respondenter som har avgitt et svaralternativ i den hensikt å
utelukke enhver mulighet til å utgi personidentifiserende data. Et unntak fra dette er i den nasjonale
rapporten, hvor det ikke finnes noen referanser til hvilken institusjon respondenten tilhører.
4
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Vi oppgir heller ikke svar på oppfølgingsspørsmål dersom basen består av færre enn 10
respondenter. Dette gjøres fordi Ipsos ikke kan kjenne til interne forhold som gjør at respondentenes
svar kan være personidentifiserende.
Bakgrunnsvariabler er også tilbakeholdt der hvor det på tross av antallet respondenter kan være
personidentifiserende informasjon.
Dette er et valg som er truffet uavhengig av oppdragsgiver, og eventuelle spørsmål om disse
vurderingene skal rettes til Ipsos.

Metodiske utfordringer
Det forekommer utfordringer ved alle spørreundersøkelser som kan påvirke resultatene. I denne
undersøkelsen, som er en populasjonsundersøkelse, så er den viktigste utfordringen er at vi ikke kjenner
karakteristika blant de som avstår fra å svare. Medlemmene av en populasjon som ikke svarer bør
ideelt sett være normalfordelt og kun bestå av tilfeldige forskjeller på bakgrunnsvariabler.
Vi at det er flere menn enn kvinner som har latt være å svare på undersøkelsen, med det resultat at
andelen kvinner som har svart på undersøkelsen er høyere enn andelen kvinner som jobber i UHsektoren. Dette utgjør en skjevhet i utvalget, siden kvinnenes svar utgjør en større andel av totalen.
Det kan være flere grunner til denne skjevheten. For det første vet vi at kvinner – i gjennomsnitt – har
en høyere responsrate på spørreundersøkelser. For det andre så kan tematikken være avgjørende.
Hvis det er slik at en gruppe oftere blir utsatt for mobbing og trakassering, eller seksuell trakassering
eller overgrep, så kan denne gruppen være mer tilbøyelig til å ville svare på undersøkelsen. Det kan
også forholde seg motsatt, at grupper som sjeldnere blir utsatt for dette ikke føler det nødvendig å la
sin stemme bli hørt.
Disse vurderingene er avgjørende når man skal bedømme svarenes representativitet. Hvis det ikke er
noen systematiske forskjeller mellom gruppen som har svart og gruppen som ikke har svart, så kan vi
generalisere svarene til å gjelde hele populasjonen. Hvis dette ikke er tilfelle, så kan vi ikke si noe mer
om populasjonen enn det som begrenser seg til utvalgets svar. I utvalgsundersøkelser, der hvor man
trekker et randomisert utvalg av populasjonen på forhånd, så vekter vi svarene i etterkant etter kjente
karakteristika i populasjonen som helhet. Dette gjøres ikke i denne undersøkelsen av flere grunner:
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Dette er en populasjonsundersøkelse, og ikke en utvalgsundersøkelse som trekker et utvalg fra en liten
del av populasjonen med den hensikt å generalisere svarene til den øvrige populasjonen. Denne
undersøkelsen skal derimot kartlegge forekomst av mobbing/trakassering, seksuell trakassering og
seksuelle overgrep. Formålet er derfor ikke å generalisere funnene til hele populasjonen, men å
kartlegge hvor mange som har opplevd det undersøkelsen spør om. Det ville også vært uheldig å vekte
svarene til de som har rapportert om for eksempel seksuelle overgrep på bakgrunn av kjønnsbalansen
i utvalget.
Konsekvensen av dette er at vi benytter formuleringen «X prosent av respondentene har opplevd…»
kontra «X prosent av ansatte i UH-sektoren har opplevd». Det er viktig å være klar over forskjellen
mellom disse to, men med en responsrate på 42 prosent av hele populasjonen så er vi også sikre på at
vi har avdekket generelle tendenser uten at hele populasjonen har avgitt svar.
Vi mener derfor at undersøkelsen gir oss viktig innsikt i UH-sektoren uten at vi behøver å vekte
resultatene.

6
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Oppsummering
Mobbing og trakassering
•

Litt over 1 av 10 (13 prosent) svarer at de har blitt mobbet eller trakassert i deres nåværende
arbeidsforhold de siste 12 måneder.

•

Blant de som har vært utsatt for mobbing eller trakassering, har litt over 1 av 10 opplevd
dette ukentlig

•

Nesten 9 av 10 svarer andre årsaker som bakgrunn for hvorfor de har blitt mobbet eller
trakassert i løpet av de siste 12 måneder.

•

41 prosent svarer at mobbingen/ trakasseringen kom fra en sideordnet kollega, mens 39
prosent svarer at det kom fra deres leder/sjef. 1 av 3 har svart en overordnet kollega.

Seksuell trakassering
•

1.6 prosent at de har opplevd seksuell trakassering de siste 12 måneder. Dette utgjør 46
personer.

•

11 prosent av dem som har vært utsatt for seksuell trakassering har opplevd dette daglig eller
ukentlig.

•

63 prosent blant de som har opplevd seksuell trakassering har opplevd dette i form av verbal
trakassering. 43 prosent opplevde det i form av ikke-verbal trakassering,

•

28 prosent opplevde det i form av fysisk trakassering, mens 13 prosent opplevde seksuell
trakassering digitalt via SMS, e-post eller lignende.

•

Nesten halvparten (48 prosent) opplevde seksuell trakassering fra en sideordnet kollega.

•

I 83 prosent av tilfellene var personen som utøvet seksuell trakassering en mann, mens kvinner
stod for 13 prosent.

Seksuelle overgrep
•

Av totalt 2880 personer som har besvart undersøkelsen, er det 6 personer som svarer at de
har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller at de
har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang. 8 personer svarer vet ikke/usikker.
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Varsling
•

Nesten 3 av 5 (58 prosent) vet hvor de finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon.
En fjerdedel (25 prosent) har svart nei.

•

Kjennskap til varslingssystem øker med alder.

•

Totalt har 7 prosent meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem i deres
nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder.

•

6 prosent har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn dem selv. Det er
særlig personer med lederansvar som har anmeldt slike forhold.

8
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1. Mobbing og trakassering
I denne delen har vi stilt respondentene spørsmål om mobbing og trakassering, og om/hvor ofte de har
opplevd dette. Spørsmålet begrenses til å omhandle situasjoner som har skjedd i forbindelse med
respondentens arbeidsforhold, og er tidsavgrenset til 12 måneder.

Spørsmål 1.1
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12
månedene?
Blant respondentene ved Universitetet i
Oslo (UiO) så er det 13 prosent som
svarer bekreftende på dette spørsmålet.
Dette utgjør i absolutte tall 377 av 2880
respondenter. Blant disse så er det en
større andel kvinner enn menn.
Undersøkelsen viser at 16 prosent
(260/1670) av de kvinnelige
respondentene har oppgitt å ha blitt
mobbet eller trakassert i løpet av de siste
Figur 1 Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet
av de siste 12 månedene?
Base: 2880

12 månedene, mens 10 prosent
(117/1205) av de mannlige
respondentene svarer det samme.

Hos UiO er det 5 respondenter som ikke definerer sitt kjønn binært, og disse har ikke rapportert om at
de har opplevd mobbing eller trakassering.
Respondentenes alder utgjør også en forskjell i de avgitte svarene. De eldre respondentene svarer
oftere at de har blitt mobbet eller trakassert enn de yngre. For aldersgruppen mellom 50-59 år er
andelen spesielt høy – her er det 18 prosent (116/661) som svarer bekreftende. Når vi grupperer
respondentene i over og under 50 år, så er det 15 prosent av respondentene over 50 år (163/1056)
som oppgir å ha blitt mobbet/trakassert, mot 12 prosent blant de under 50 år (214/1824).

9
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Respondenter med fulltidsstilling har opplevd å bli mobbet eller trakassert noe oftere (14 prosent,
348/2512) sammenlignet med gjennomsnittet. Disse respondentene utgjør også 87 prosent av utvalget,
og de resterende ansatte er for få til å si noe om systematiske forskjeller..
Det finnes ingen signifikante variasjoner mellom ulike ansettelseskategorier eller hvorvidt man har
lederansvar.

Spørsmål 1.2
Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12
månedene?
De ytterligere spørsmålene i del 1 som omhandler mobbing og trakassering er oppfølgingsspørsmål
som er stilt til den delen av respondenter som svarte bekreftende på forrige spørsmål, altså de som har
blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Totalt
utgjør dette 377 respondenter.
Respondentene har her
mulighet til å indikere hvor
ofte mobbing og/eller
trakassering har
forekommet i deres tilfelle,
og svaralternativene
strekker seg fra En sjelden
gang og noen ganger til
daglig. Undersøkelsen viser

Figur 2 Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12
månedene?
Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)

at 29 prosent (110/377) av de som har blitt mobbet eller trakassert har opplevd dette minst
månedlig. 12 prosent svarer ukentlig (47/377) og 2 prosent (6/377) svarer at de har blitt utsatt for
mobbing eller trakassering daglig de siste 12 månedene.
7 av 10 blant respondentene som har blitt mobbet eller trakassert svarer at de har opplevd det noen
ganger eller en sjelden gang (267/377). Frekvensen på mobbing og trakassering hos UiO er derfor
relativt likt som frekvensen av de som blir mobbet på sektorgjennomsnittet.
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Når vi ser på respondentenes ansettelseskategori, så ser vi at stipendiater oftere er utsatt for mobbing
hvis vi slår sammen daglig og ukentlig. Ingen stipendiater har oppgitt å bli utsatt for mobbing daglig,
men 21 prosent av stipendiatene som har blitt utsatt for mobbing og trakassering (14/68) har blitt det
ukentlig. Dette er vesentlig høyere enn i de andre ansettelseskategoriene. For respondenter ansatt
innen undervisning og forskning er det samme tallet 9 prosent (12/130), og for teknisk/administrative
stillinger er tallet 15 prosent (27/179). Det er ingen signifikante variasjoner mellom andre
undergrupper på dette spørsmålet, som kjønn, alder eller lederansvar.

Spørsmål 1.3
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold med bakgrunn i ett
eller flere av disse grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?
Spørreskjema er satt opp for å kunne fange opp de ordinære grunnene til diskriminering i arbeidslivet,
og spør om respondentene har blitt mobbet eller trakassert på bakgrunn av kjønn, alder,
religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, etnisitet eller seksuell legning. Det er også mulighet for å krysse
av på andre årsaker.
Et gjennomgående og viktig funn i både nasjonale og lokale tall er at bakgrunnen for mobbing og
trakassering i UH-sektoren er mer sammensatt, og 87 prosent (329/377) oppgir andre årsaker som
bakgrunn for at de ble mobbet eller trakassert. Dette er samme andel som sektorgjennomsnittet.
Blant de som oppgir noen av
bakgrunnene som var spesifisert i
skjemaet, så er det kjønn som
nevnes av de fleste respondentene
som har blitt utsatt for mobbing
eller trakassering. 12 prosent
nevner dette, noe som utgjør 46
personer. Det er en høyere andel
kvinner (15 prosent, 38/260) enn
menn (7 prosent, 8/117) som
Figur 3 Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold med bakgrunn i
ett eller flere av disse grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene? Base: 377 (Filter:
Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)

oppgir kjønn som bakgrunn. Det er
også en langt høyere andel yngre
respondenter som velger dette.
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Blant respondenter mellom 18-29 år så har 31 prosent (11/35) av de som har blitt mobbet eller
trakassert oppgitt kjønn som bakgrunn.
Den nest største kategorien av bakgrunnene som er spesifisert, er alder. Her er det 7 prosent (27/377)
som bekrefter at de har blitt mobbet eller trakassert på bakgrunn av sin alder, og denne gruppen
består også i stor grad av yngre respondenter. 26 prosent av respondentene som har blitt mobbet
eller trakassert og er mellom 18-29 år oppgir alder som bakgrunn (11/35).
Dette er et gjennomgående trekk. Den yngste aldersgruppen (18-29 år) utmerker seg ikke blant
andelen som har opplevd mobbing eller trakassering, men de som oppgir det har i langt høyere grad
enn sine eldre kolleger blitt utsatt for dette på bakgrunn av en eller flere av de mest kjente
diskrimineringsgrunnlagene. Totalt så er det 35 respondenter mellom 18 og 29 år som har opplevd
mobbing eller trakassering i løpet av de siste 12 månedene.
Respondentene som svarer andre årsaker øker sterkt med alder. Blant den nevnte, yngste gruppen er
det 69 prosent (24/35) som oppgir dette, mot 94 prosent blant respondenter mellom 50-59 år
(109/116). Sistnevnte gruppe er også den største i undersøkelsen, og utgjør 661 respondenter hvorav
116 oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert. 109 av disse 116 svarer derfor andre årsaker.

Spørsmål 1.3
Hvilken eller hvilke former for mobbing eller trakassering har du blitt utsatt for i ditt
nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Når det kommer til mobbingen og
trakasseringens form så er det den
verbale formen som er mest utbredt,
både på UiO og i sektoren som helhet.
72 prosent (271/377) av respondentene
som har blitt mobbet eller trakassert i
løpet av de siste 12 månedene har
opplevd verbal trakassering. Den yngste
aldersgruppen (18-29 år) har opplevd
Figur 4 Hvilken eller hvilke former for mobbing og trakassering har du blitt utsatt
for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12
måneder)

dette oftere enn gjennomsnittet, og 91
prosent (32/35) oppgir dette. Merk at
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det er her snakk om 91 prosent av de som har blitt mobbet eller trakassert; i absolutte tall dreier dette
seg om 32 respondenter.
Ikke-verbal trakassering er formen nest flest har opplevd, og her er andelen 37 prosent (139/377).
Det er ingen undergrupper som utmerker seg på dette svaralternativet.
Fysisk trakassering er oppgitt av 3 prosent (10/377) blant de som har opplevd mobbing og
trakassering, og dette er så pass få respondenter at variasjoner i undergrupper ofte vil være
tilfeldige. Dette dreier seg om 10 respondenter totalt.
Digital trakassering, som kommer via e-post, meldinger eller sosiale medier oppgis oftere av
aldersgruppen 30-39 år (33 prosent, 31/94) og sjeldnere av andre aldersgrupper. Når det ikke er en
klar trend over flere aldersgrupper så kan slike utslag ofte være rene statistiske tilfeldigheter, selv om
forskjellen er signifikant.

Spørsmål 1.4
Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av
de siste 12 månedene?
Som i resten av UH-sektoren så er
det oftest kollegaer som står bak
mobbing og trakassering av sine
kolleger, enten overordnede eller
sideordnede kolleger. Det er også et
viktig funn at relativt få opplever
dette fra underordnede kolleger.
Det viktigste funnet er likevel at
ledere/sjefer står for nesten like
mye av mobbingen og
trakasseringen som respondentenes
Figur 5 Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold
i løpet av de siste 12 månedene? Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet
eller trakassert de siste 12 måneder)

kolleger. Hovedgrunnen til dette er
at en gitt respondent i de fleste
tilfellene har langt flere kolleger,
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både overordnede og sideordnede, enn vedkommende har ledere/sjefer.
Tallene viser også at det er respondenter i aldersgruppen 18-29 år og stipendiater (disse gruppene er
høyt korrelerte; i aldersgruppen 18-29 år er 52 prosent stipendiater) som oftest blir utsatt for mobbing
og trakassering fra overordnede kollegaer. 63 prosent av begge undergruppene oppgir dette. Dette
utgjør 22 av 35 i gruppen mellom 18-29 år, og 43 av 68 stipendiater som har blitt utsatt for mobbing
eller trakassering.
Menn svarer oftere enn kvinner at mobbingen/trakasseringen kom fra en underordnet kollega, og
andelene er henholdsvis 15 prosent (17/117) og 6 prosent (16/260). Mobbing/trakassering som
kommer fra ledere/sjefer viser ingen forskjell på bakgrunnsvariablene, og heller ikke blant de som
svarer sideordnede kollegaer.

14

O-sak 2 - side 40 av 111

Mobbing og trakassering ved Universitetet i Oslo

2. Seksuell trakassering
I del 2 har vi stilt respondentene spesifikke spørsmål om seksuell trakassering. Dette er definert som
uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves å være krenkende, skremmende, fiendtlig,
nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme både verbalt, ikkeverbalt og fysisk, i tillegg til digital trakassering i form av tekst og/eller bilder som er tilsendt
respondenten via digitale medier mot respondentens vilje. Spørsmålet begrenses til å omhandle
situasjoner som har skjedd i forbindelse med respondentens arbeidsforhold, og er også tidsavgrenset til
12 måneder.

Spørsmål 2.1
Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i de siste 12
måneder?
På spørsmål om respondenten har blitt utsatt for
seksuell trakassering i sitt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene
så er det 1.6 prosent som svarer bekreftende
(avrundet til 2 prosent i figur). Dette utgjør 46
personer. Det er 2 prosent av de kvinnelige
respondentene som svarer bekreftende (34
tilfeller blant 1670 kvinner) mot 1 prosent av de
mannlige respondentene (12 tilfeller blant 1205
menn). Det er ingen blant respondentene som
ikke definerer sitt kjønn binært som oppgir å ha

Figur 6 Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 2880

blitt utsatt for seksuell trakassering.
Både aldersgruppene under 40 år og ansettelseskategorien stipendiater er overrepresentert i tallene.
For aldersgruppen 18-29 år så er det 3.5 prosent (9/261) som har blitt seksuelt trakassert, og i
aldersgruppen 30-39 år er andelen 2.7 prosent (20/745). Andelen synker så til 1.2 prosent for
respondenter mellom 40-49 år (10/818), 0.8 prosent for aldersgruppen 50-59 år (5/661) og 0.5
prosent for respondentene som er over 60 år (2/395).
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Blant stipendiater som gruppe så er det 3.5 prosent som har blitt utsatt for seksuell trakassering. I
absolutte tall så utgjør dette 16 stipendiater blant de 454 stipendiatene som har avgitt svar i
undersøkelsen.

Spørsmål 2.2
Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold de
siste 12 månedene?
De ytterligere spørsmålene i del 2 som omhandler seksuell trakassering er oppfølgingsspørsmål som er
stilt til den delen av respondenter som svarte bekreftende på forrige spørsmål, altså de som har blitt
utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Totalt
utgjør dette 46 respondenter, eller 1.6 prosent av utvalget.
Dette spørsmålet
er stilt for å gi
respondentene
en mulighet til å
indikere hvor
ofte den
seksuelle
trakasseringen
har skjedd.
Figur 7 Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12
månedene?
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene)

Tallene viser at
11 prosent

(5/46) har opplevd at trakasseringen har forekommet daglig eller ukentlig gjennom det siste året.
Dette er isolert sett litt høyere enn landsgjennomsnittet, hvor den samme andelen er 9 prosent.
Ytterligere 11 prosent (5/46) har opplevd trakassering månedlig, mens et stort flertall har opplevd
dette noen ganger eller en sjelden gang (78 prosent, 36/46).
Det er ingen forskjeller på hverken kjønn, alder eller ansettelseskategori blant de forskjellige
svaralternativene.
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Spørsmål 2.3
Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
I likhet med spørsmål
om former på
mobbing og
trakassering i forrige
kapittel, så er det
verbal trakassering
som også er vanligst
når trakasseringen
har et seksuelt
element. 63 prosent
(29/46) har opplevd
at den seksuelle
trakasseringen har
hatt denne formen,
mot 43 prosent
Figur 8 Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene? Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert
de siste 12 månedene)

(20/46) som oppgir
ikke-verbal

trakassering. Denne formen for seksuell trakassering er mer subtil, og kan for eksempel innebære
uønskede blikk, etc. 28 prosent (13/46) har opplevd at trakasseringen tok fysiske former, som
innebærer berøring, fastholding eller annen kroppskontakt. Det er også verdt å notere at
respondenten hadde tilgang til å gi flere svaralternativer, og vi ser derfor at summen av alle formene
for trakassering ikke utgjør 100 prosent.
Det er ingen bakgrunnsvariabler som utmerker seg på dette spørsmålet, hverken på kjønn, alder eller
stillingsbeskrivelse.
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Spørsmål 2.3
Hvem utsatte deg for dette?
Halvparten av respondentene som har blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste 12 månedene har
opplevd at det var en sideordnet kollega som sto bak. Blant disse er andelen menn høyere enn
andelen kvinner. Blant menn som oppgir å ha blitt seksuelt trakassert så er det 75 prosent (9/12) som
har opplevd det fra en sideordnet kollega. Dette utgjør 9 mannlige respondenter i absolutt antall. Den
samme andelen kvinner er 38 prosent og utgjør 13 av 34 respondenter.
41 prosent (19/46) har
opplevd at den seksuelle
trakasseringen ble gjort
av en overordnet
kollega. Her er det ingen
signifikant forskjell
mellom menn og kvinner,
men nesten alle
respondentene mellom
18-29 år oppgir en
overordnet kollega (8/9).
Den samme andelen er
også stor blant
stipendiatene som oppgir
å ha blitt trakassert, og
75 prosent (12/16) av

Figur 9 Hvem utsatte deg for dette?
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene)

denne gruppen svarer
overordnet kollega.
15 prosent (7/46) oppgir at det var deres leder/sjef som sto bak den seksuelle trakasseringen, og her
er det en høyere andel menn enn kvinner. 33 prosent (4/12) av menn som er utsatt for seksuell
trakassering har blitt det av sin leder mot 9 prosent (3/34) av kvinnene. Det er igjen viktig å huske på
at det absolutte antallet respondenter er lavt, spesielt blant mannlige respondenter; 33 prosent utgjør
4 menn og 9 prosent utgjør 3 kvinner, så man kan ikke generalisere disse funnene.
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Det har også forekommet seksuell trakassering av de ansatte fra studenter. Totalt er det registrert 3
tilfeller av dette og det er kun menn som ble utsatt for seksuell trakassering fra studenter.
Spørsmål 3.4
Var den som utsatte deg for dette [kjønn]:
Dette oppfølgingsspørsmålet ble gitt respondentene for at de kunne oppgi hvilke kjønn de som seksuelt
trakasserte dem hadde. Respondentene hadde mulighet til å svare mann, kvinne, har opplevd det fra
flere kjønn og/eller ønsker ikke å oppgi. Samtlige av respondentene oppgav svar på spørsmålet, og
ingen svarte at de ikke ønsket å oppgi kjønn.
For 83 prosent (38/46) av
respondentene så var det
kun menn som sto bak den
seksuelle trakasseringen. For
13 prosent (6/46) av
respondentene var det kun
kvinner, mens det er 4
Figur 10 Var den som utsatte deg for dette:
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene)

prosent (2/46) av
respondentene som har
opplevd det fra flere kjønn.

Samtlige kvinner som har blitt utsatt for seksuell trakassering har oppgitt at det var kun menn som
utsatte dem for det. For menn er bildet mer sammensatt. Blant de mannlige respondentene som har blitt
utsatt for seksuell trakassering så oppgir 33 prosent (4/12) at det var kun menn som har stått bak, for
50 prosent (6/12) så var det kun kvinner og i 17 prosent (2/12) av tilfellene var det flere kjønn.
Det er ingen ytterligere forskjeller mellom aldersgrupper eller ansettelseskategorier.

19

O-sak 2 - side 45 av 111

Mobbing og trakassering ved Universitetet i Oslo

3. Seksuelle overgrep
I del 3 har vi stilt respondentene spørsmål om de har blitt utsatt for seksuelle overgrep i sitt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Spørsmålet er formulert med utgangspunkt i
straffelovens §2911, men inneholder i tillegg ordene «tvang» og «press». Spørsmålsteksten lyder:
Har du i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har
skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller
presset til seksuell omgang?
Blant UiOs 2880 respondenter så er det 6 respondenter som svarer bekreftende på spørsmålet.
Ytterligere 8 respondenter svarer at de er usikre/ikke vet. Sistnevnte kategori kan indikere at
respondentene har blitt utsatt for handlinger som ligner eller minner om handlingene som er beskrevet i
spørsmålsteksten. Vi bemerker at det ikke er spurt om frekvens på overgrep, og at undersøkelsen ikke
skiller mellom et eller flere seksuelle overgrep.
Av strenge anonymitetshensyn så rapporterer vi kun generelle bemerkninger om disse respondentenes
bakgrunnsvariabler og svar på oppfølgingsspørsmål.
Både menn og kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er ingen aldersgrupper som
utmerker seg, og overgrepene er jevnt fordelt over respondenter i alle de tre ansettelseskategoriene. I
motsetning til den nasjonale rapporten så kan vi derfor si at stipendiater eller yngre ansatte ikke er
overrepresentert. Respondentene har opplevd seksuelle overgrep fra både sideordnede og

1

Straffeloven § 291 - Voldtekt:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen,
eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som
svarer til seksuell omgang med seg selv.
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overordnede ansatte, sin leder/sjef, studenter og eksterne samarbeidspartnere. Ingen oppgir å ha
politianmeldt forholdet.

4. Kjennskap til varslingsrutiner
Siste del av spørreundersøkelsen kartlegger respondentenes kjennskap til varslingssystem og erfaring
med å melde fra om kritikkverdigeforhold. Det første spørsmålet har ikke den samme
tidsavgrensningen som foregående spørsmål, mens spørsmål om respondentene har meldt fra om
kritikkverdige forhold er stilt på samme møte som de øvrige spørsmålene. Ingen av spørsmålene
inneholder filtreringer, og er derfor stilt til alle de 2880 respondentene.

Spørsmål 4.1
Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon?
Kjennskapen til varslings-/si ifra-systemet blant UiOs ansatte er godt over gjennomsnittet på
sektorbasis. 58 prosent (1670/2880) svarer bekreftende, mens 25 prosent (721/2880) svarer nei. 17
prosent (489/2880) svarer at de er usikre eller ikke vet. Svar på sistnevnte alternativ er vanskelig å
tolke, siden man kunne forventet at spørsmålet ble tolket binært og at respondentene enten kjente til
systemet eller ikke. Det er mulig at respondentene som har hørt om varslings-/si ifra-systemet, men ikke
vet hvor de finner det har krysset av på dette alternativet. Det mest fornuftige er uansett å fokusere
på andelen som svarer ja, og sammenligne undergruppene på dette svaralternativet.
Som i sektoren for øvrig, så
øker kjennskapsnivået
tydelig med alder. Den
laveste kjennskapen finner
vi blant respondenter i
aldersgruppen 18-29 år,
Figur 11 Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon?
Base: 2880

hvor 42 prosent
(110/261) kjenner til
systemet. Den høyeste

andelen som kjenner til systemet finner vi blant respondenter som er over 50 år, hvor 66 prosent
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(702/1056) vet hvor de finner varslingssystemet. Det er ingen forskjell på svarene ut fra
respondentenes kjønn.
Det er også en høyere andel som kjenner til systemet blant respondenter med lederansvar, og da
spesielt de som har personalansvar. Her er det 79 prosent (351/445) som svarer bekreftende. Selv om
denne andelen er den høyeste blant alle undergruppene, så bør det likevel understrekes at 2 av 10
ledere med personalansvar ikke vet hvor de finner eller kjenner til varslingssystemet ved UiO.
Det er også stor forskjell mellom respondenter i forskjellige ansettelseskategorier. Blant respondentene
som jobber med undervisning og forskning er det 51 prosent (551/1090) som kjenner til systemet, og
dette er signifikant lavere enn gjennomsnittet. Det samme gjelder andelen stipendiater som kjenner til
systemet, hvor andelen er 29 prosent (130/454). Motsatt er det for respondenter som jobber i
teknisk/administrative stillinger hvor 74 prosent (989/1336) kjenner til systemet.

Spørsmål 4.2
Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg i ditt nåværende
arbeidsforhold de siste 12 måneder?
Dette spørsmålet er
generelt og kan ikke
knyttes til temaer eller
hendelser som er dekket i
andre deler av denne
rapporten. Vi har kun spurt
om det er noen
kritikkverdige forhold som
har berørt respondenten og

Figur 12 Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg i ditt nåværende arbeidsforhold
de siste 12 månedene?
Base: 2880

som respondenten har
meldt fra om. Likevel så ser vi en klar overrepresentasjon blant respondentene som har svart
bekreftende på et eller flere av de tre hovedspørsmålene (hhv. Spørsmål 1.1, 2.1 eller 3.1).
Totalt er det 7 prosent (189/2880) som har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem.
Når vi ser på hvor mange som har meldt fra om kritikkverdige forhold og har blitt utsatt for negative
hendelser, så er andelene langt høyere. Blant respondenter som har blitt utsatt for mobbing eller
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trakassering i løpet av de siste 12 månedene, så er det 34 prosent (129/377) som har meldt fra om
kritikkverdige forhold som har berørt dem. Blant respondentene som har blitt utsatt for seksuell
trakassering er andelen 24 prosent (11/46), og blant de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep er
andelen 33 prosent (2 av 6 respondenter i denne gruppen).
Det er også en svak kjønnsforskjell. 8 prosent (130/1670) av de kvinnelige respondentene har meldt
fra mot 5 prosent (59/1205) av de mannlige respondentene. Blant respondentene som ikke definerer
sitt kjønn binært så er det ingen som har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem.
Det er ingen forskjeller blant respondenter innenfor de forskjellige ansettelseskategoriene, og det er
heller ingen aldersforskjell.

Spørsmål 4.3
Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn deg i ditt nåværende
arbeidsforhold de siste 12 måneder?
Marginalt færre har
meldt fra om
kritikkverdige forhold
som har berørt andre
enn dem selv, og dette
gjelder 6 prosent
(183/2880) av alle
respondentene.

Figur 13 Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn deg i ditt nåværende
arbeidsforhold de siste 12 månedene?
Base: 2880

Vi ser det samme
mønsteret som i spørsmål 4.2. Blant respondentene som har opplevd mobbing/trakassering, seksuell
trakassering og/eller seksuelle overgrep så er andelen vesentlig høyere. Blant respondentene som har
blitt mobbet og/eller trakassert så har 21 prosent (80/377) meldt fra på andres vegne. Andelen blant
de som har blitt utsatt for seksuell trakassering er 24 prosent (11/46), og andelen blant de som har
blitt utsatt for seksuelle overgrep er 33 prosent (2/6).
På dette spørsmålet så er det ingen forskjell på hverken alder, kjønn eller ansettelseskategori. Det er
derimot en forskjell blant respondenter med og uten lederansvar. Blant respondenter i en lederstilling
er det 9 prosent (96/1085) som har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre. Dette
23
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gjelder både ledere med og uten personalansvar. Blant respondenter uten lederansvar er andelen 5
prosent (87/1795).
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Vedlegg
Vedlegg 1: Bakgrunnsvariabler
Vedlegg 2: Tabeller
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Vedlegg 1: Bakgrunnsvariabler

Figur 14 Hvilket kjønn har du?

Figur 15 Hvor gammel er du?
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Figur 16 Hvor stor er din stilling?
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Figur 17 Har du fast eller midlertidig stilling?

3
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Figur 19 Hvilken ansettelseskategori er du ansatt i?

Figur 18 Har du lederansvar?

4
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Vedlegg 2: Tabeller
Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold
i løpet av de siste 12 månedene?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
Ja
Nei

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
13 %
87 %

Kvinne Mann
1670
1205
16 %
10 %
84 %
90 %

Annet
5
0%
100 %

Alder
18-29
261
13 %
87 %

5
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30-39
745
13 %
87 %

40-49
818
10 %
90 %

50-59 60+
661 395
18 % 12 %
82 % 88 %
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Daglig
Ukentlig
Månedlig
Noen ganger
En sjelden gang

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
377
2%
12 %
15 %
46 %
25 %

Kvinne Mann
1670
1205
260
117
2%
2%
12 %
14 %
15 %
15 %
45 %
48 %
26 %
21 %

Annet
5
0
0%
0%
0%
0%
0%

Alder
18-29
261
35
0%
11 %
9%
46 %
34 %
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30-39
745
94
1%
16 %
14 %
40 %
29 %

40-49
818
85
0%
13 %
21 %
45 %
21 %

50-59 60+
661 395
116
47
3% 2%
12 % 6 %
16 % 9 %
50 % 51 %
18 % 32 %
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Frekvens på mobbing/trakassering
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Månedlig eller oftere
Sjeldnere enn månedlig

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
377
29 %
71 %

Kvinne Mann
1670
1205
260
117
28 %
31 %
72 %
69 %

Annet
5
0
0%
0%

Alder
18-29
261
35
20 %
80 %

7
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30-39
745
94
31 %
69 %

40-49
818
85
34 %
66 %

50-59 60+
661 395
116
47
32 % 17 %
68 % 83 %
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Share of total: 16%
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller flere av disse grunnlagene
i løpet av de siste 12 månedene? Jeg har blitt mobbet/trakassert på grunnlag av:
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
kjønn
alder
funksjonsnedsettelse
etnisitet
seksuell legning eller seksuell orientering
religion/livssyn
andre årsaker

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
377
12 %
7%
4%
8%
2%
1%
87 %

Kvinne Mann
1670
1205
260
117
15 %
7%
8%
6%

86 %

90 %

Alder

Annet
5
0
0%
0%

18-29
261
35
31 %
26 %

30-39
745
94
17 %
9%

40-49
818
85
7%
1%

50-59 60+
661 395
116
47
4 % 17 %
3 % 11 %

0%

69 %

87 %

89 %

94 % 81 %
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Hvilken eller hvilke former for mobbing eller trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold
i løpet av de siste 12 månedene?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Verbal trakassering
Ikke-verbal trakassering
Fysisk trakassering
Digital trakassering (Via e-post, SMS,
sosiale medier)

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
377
72 %
37 %
3%
23 %

Kvinne Mann
1670
1205
260
117
73 %
68 %
37 %
37 %
2%
3%
24 %

21 %

Alder

Annet
5
0
0%
0%
0%

18-29
261
35
91 %
31 %
0%

30-39
745
94
69 %
36 %
7%

40-49
818
85
76 %
33 %
1%

50-59 60+
661 395
116
47
71 % 57 %
41 % 40 %
2% 0%

0%

20 %

33 %

24 %

19 % 15 %
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold
i løpet av de siste 12 månedene?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
En underordnet kollega
En sideordnet kollega
En overordnet kollega
Din leder/sjef
En student
En ekstern samarbeidspartner
Andre

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
377
9%
41 %
33 %
39 %
3%
5%
7%

Kvinne Mann
1670
1205
260
117
6%
15 %
42 %
41 %
32 %
35 %
37 %
44 %
3%
3%
6%
3%
7%
7%

Annet
5
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Alder
18-29
261
35
3%
40 %
63 %
29 %
6%
6%
0%
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30-39
745
94
3%
45 %
39 %
30 %
4%
12 %
16 %

40-49
818
85
6%
45 %
32 %
41 %
2%
6%
2%

50-59
661
116
14 %
40 %
22 %
46 %
2%
2%
6%

60+
395
47
17 %
34 %
26 %
45 %
2%
0%
6%
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold
de siste 12 måneder?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
Ja
Nei

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
1,6 %
98,4 %

Kvinne
1670
2%
98 %

Mann
1205
1%
99 %

Annet
5
0%
100 %

Alder
18-29
261
3%
97 %

11

O-sak 2 - side 62 av 111

30-39
745
3%
97 %

40-49
818
1%
99 %

50-59

60+

661 395
1% 1%
99 % 99 %

Mobbing og trakassering ved Universitetet i Oslo

Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?

Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Daglig
Ukentlig
Månedlig
Noen ganger
En sjelden gang

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
46
2%
9%
11 %
37 %
41 %

Kvinne Mann
1670
1205
34
12
0%
8%
6%
17 %
12 %
8%
41 %
25 %
41 %
42 %

Annet
5
0
0%
0%
0%
0%
0%

Alder
18-29
261
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Share of total: 16%
Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12
månedene?

Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Verbal trakassering muntlig eller skriftlig
Ikke-verbal trakassering
Fysisk trakassering
Digital trakassering (Via e-post, SMS,
sosiale medier)

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
46
63 %
43 %
28 %
13 %

Kvinne Mann
1670
1205
34
12
65 %
58 %
47 %
33 %
21 %
50 %
15 %

8%

Annet
5
0
0%
0%
0%

Alder
18-29
261

0%
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Hvem utsatte deg for dette?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
En underordnet kollega
En sideordnet kollega
En overordnet kollega
Din leder/sjef
En student
En ekstern samarbeidspartner
Andre

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
46
4%
48 %
41 %
15 %
7%
15 %
13 %

Kvinne
1670
34
3%
38 %
44 %
9%
0%
18 %
15 %

Mann
1205
12
8%
75 %
33 %
33 %
25 %
8%
8%

Annet
5
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Alder
18-29
261
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Var den som utsatte deg for dette:
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Mann
Kvinne
Har opplevd det fra flere kjønn
Ønsker ikke å oppgi

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
46
83 %
13 %
4%
0%

Kvinne Mann
1670
1205
34
12
100 %
33 %
0%
50 %
0%
17 %
0%
0%

Annet
5
0
0%
0%
0%
0%

Alder
18-29
261
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Har du i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med
deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
Ja
Nei
Vet ikke/usikker
Ønsker ikke å oppgi

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
0,2 %
99,4 %
0,3 %
0,1 %

Kvinne Mann
1670
1205

Annet
5

Alder
18-29
261
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Hvem utsatte deg for dette?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
En underordnet kollega
En sideordnet kollega
En overordnet kollega
Din leder/sjef
En student
En ekstern samarbeidspartner
Andre

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
6
0%
50 %
33 %
17 %
33 %
33 %
17 %

Kvinne
1670

Mann
1205

Alder

Annet
5

18-29
261
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Var den som utsatte deg for dette:
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Mann
Kvinne
Har opplevd det fra flere kjønn
Ønsker ikke å oppgi

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
6
67 %
33 %
0%
0%

Kvinne Mann
1670
1205

Annet
5

Alder
18-29
261
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Handlingene som er beskrevet i spørsmålet om bruk av vold, tvang eller trussel i forbindelse med seksuell omgang er straffbart
i henhold til straffeloven og skal håndteres av politiet. Har du anmeldt forholdet til politiet?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
<*>No. of cases
Ja
Nei
Ønsker ikke å oppgi

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
6
0%
67 %
33 %

Kvinne Mann
1670
1205

Annet
5

Alder
18-29
261
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
Ja
Nei
Vet ikke/usikker

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
58 %
25 %
17 %

Kvinne Mann
1670
1205
58 %
57 %
24 %
27 %
18 %
16 %

Annet
5
60 %
40 %
0%

Alder
18-29
261
42 %
40 %
18 %
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30-39
745
47 %
32 %
21 %

40-49
818
62 %
25 %
13 %

50-59
661
67 %
17 %
16 %

60+
395
66 %
17 %
17 %
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder?

Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
Ja
Nei

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
7%
93 %

Kvinne Mann
1670
1205
8%
5%
92 %
95 %

Annet
5
0%
100 %

Alder
18-29
261
7%
93 %
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8%
92 %

40-49
818
5%
95 %

50-59 60+
661 395
8% 5%
92 % 95 %
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Filter: Universitetet i Oslo
Share of total: 16%
Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn deg i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12
måneder?
Cell content:
Column%
Chi2 level(W):5
No. of cases
Ja
Nei

Hvilket kjønn har du?
Total
2880
6%
94 %

Kvinne Mann
1670
1205
6%
6%
94 %
94 %

Annet
5
0%
100 %

Alder
18-29
261
5%
95 %
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8% 6%
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PROSJEKTINFORMASJON

Bakgrunn og formål
Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder
gjennomført en spørreundersøkelse som
kartlegger mobbing og trakassering i
universitets- og høyskolesektoren.
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge
omfang og frekvens av mobbing og
trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller
av seksuell trakassering og seksuelle overgrep.
Undersøkelsen ble sendt ut til 42778 ansatte
ved 26 deltagende UH-institusjoner. Totalt ble
undersøkelsen besvart av 17984
respondenter, noe som gir en responsrate på
42 %. undersøkelsen ble gjennomført mellom
20. mai og 11. juni 2019.
Undersøkelsen er en populasjonsundersøkelse
hvor alle ansatte er invitert til å delta. Det er
derfor ikke trukket et utvalg på forhånd, og vi
har ikke spesifiserte kvoter på
bakgrunnsvariabler hos de ansatte.
Av denne grunn så gjøres det ingen
generaliseringer til den øvrige populasjonen
som ikke har svart.

5 © 2019 Ipsos.

Om institusjonsrapporten
Denne rapporten fremstiller svarene fra
respondenter ved Universitetet i Oslo (UiO).
Det ble utsendt 7918 intervjuforespørsler og
registrert 2880 svar. Dette tilsvarer en
svarprosent på 37 % og er 5 % under
gjennomsnittet.
Kommentarene som gis til de grafiske
fremstillingene av tallene bemerker hvilke
bakgrunnsvariabler som utmerker seg som
viktige forskjeller i de avgitte svarene.
Hvis det er signifikant flere kvinner enn menn
som avgir et svar, så bemerkes dette i teksten.
Det samme gjelder for alder, stillingskategori
og lederansvar.
Rapporten består av fire deler pluss en del
med bakgrunnsvariabler. Rapporten leveres
også spørreskjema som vedlegg.
Der hvor det ikke er kommentarer om
signifikante variasjoner mellom kategorier på
bakgrunnsvariabler, så er det enten ingen
betydelige forskjeller mellom kategoriene i en
variabel eller så er bakgrunnsvariablene utelatt
av anonymitetshensyn.

O-sak 2 - side 78 av 111

Om spørreskjema
Spørreskjemaet er utarbeidet av Ipsos i
samarbeid med oppdragsgiver, og finnes som
vedlegg til denne rapporten.
Undersøkelsen stiller spørsmål om fire tema:
1. Mobbing og trakassering
2. Seksuell trakassering
3. Seksuelle overgrep
4. Kjennskap til og erfaring med
varslingssystem
Spørreskjemaet inneholder en rekke
utdypende spørsmål om form, frekvens og
avsender av de forskjellige formene for negativ
oppmerksomhet, i tillegg til spørsmål om
bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og
stillingsbeskrivelse.

PROSJEKTINFORMASJON

Anonymitetshensyn
Gitt undersøkelsens sensitive temaer så er det flere
spørsmål hvor det kun oppgis total andel per
svaralternativ, uten respondentenes bakgrunnsvariabler.
Vi oppgir ikke bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og
stilling der hvor det er under 10 respondenter som har
avgitt et svaralternativ i den hensikt å utelukke enhver
mulighet til å utgi personidentifiserende data. Et unntak
fra dette er i den nasjonale rapporten, hvor det ikke
finnes noen referanser til hvilken institusjon
respondenten tilhører.
Vi oppgir heller ikke svar på oppfølgingsspørsmål dersom
basen består av færre enn 10 respondenter. Dette gjøres
fordi Ipsos ikke kan kjenne til interne forhold som gjør at
respondentenes svar kan være personidentifiserende.
Bakgrunnsvariabler er også tilbakeholdt der hvor det på
tross av antallet respondenter kan være
personidentifiserende informasjon.
Dette er et valg som er truffet uavhengig av
oppdragsgiver, og eventuelle spørsmål om disse
vurderingene skal rettes til Ipsos.

6 © 2019 Ipsos.
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PROSJEKTINFORMASJON

Metodiske utfordringer
Det forekommer utfordringer ved alle
spørreundersøkelser som kan påvirke
resultatene. I denne undersøkelsen, som er en
populasjonsundersøkelse, så er den viktigste
utfordringen er at vi ikke kjenner karakteristika
blant de som avstår fra å svare. Medlemmene
av en populasjon som ikke svarer bør ideelt sett
være normalfordelt og kun bestå av tilfeldige
forskjeller på bakgrunnsvariabler.
Vi at det er flere menn enn kvinner som har latt
være å svare på undersøkelsen, med det
resultat at andelen kvinner som har svart på
undersøkelsen er høyere enn andelen kvinner
som jobber i UH-sektoren. Dette utgjør en
skjevhet i utvalget, siden kvinnenes svar utgjør
en større andel av totalen.
Det kan være flere grunner til denne skjevheten.
For det første vet vi at kvinner – i gjennomsnitt
– har en høyere responsrate på
spørreundersøkelser. For det andre så kan
tematikken være avgjørende. Hvis det er slik at
en gruppe oftere blir utsatt for mobbing og
trakassering, eller seksuell trakassering eller
overgrep, så kan denne gruppen være mer
tilbøyelig til å ville svare på undersøkelsen.

7 © 2019 Ipsos.

Det kan også forholde seg motsatt, at grupper
som sjeldnere blir utsatt for dette ikke føler det
nødvendig å la sin stemme bli hørt.
Disse vurderingene er avgjørende når man skal
bedømme svarenes representativitet. Hvis det
ikke er noen systematiske forskjeller mellom
gruppen som har svart og gruppen som ikke har
svart, så kan vi generalisere svarene til å gjelde
hele populasjonen. Hvis dette ikke er tilfelle, så
kan vi ikke si noe mer om populasjonen enn det
som begrenser seg til utvalgets svar.
I utvalgsundersøkelser, der hvor man trekker et
randomisert utvalg av populasjonen på forhånd,
så vekter vi svarene i etterkant etter kjente
karakteristika i populasjonen som helhet. Dette
gjøres ikke i denne undersøkelsen av flere
grunner:
Dette er en populasjonsundersøkelse, og ikke en
utvalgsundersøkelse som trekker et utvalg fra en
liten del av populasjonen med den hensikt å
generalisere svarene til den øvrige
populasjonen. Denne undersøkelsen skal
derimot kartlegge forekomst av
mobbing/trakassering, seksuell trakassering og
seksuelle overgrep. Formålet er derfor ikke å
generalisere funnene til hele populasjonen, men
å kartlegge hvor mange som har opplevd det
undersøkelsen spør om.
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Det ville også vært uheldig å vekte svarene til de
som har rapportert om for eksempel seksuelle
overgrep på bakgrunn av kjønnsbalansen i
utvalget.
Konsekvensen av dette er at vi benytter
formuleringen «X % av respondentene har
opplevd…» kontra «X % av ansatte i UHsektoren har opplevd». Det er viktig å være klar
over forskjellen mellom disse to, men med en
responsrate på 42 % av hele populasjonen så er
vi også sikre på at vi har avdekket generelle
tendenser uten at hele populasjonen har avgitt
svar.
Vi mener derfor at undersøkelsen gir oss viktig
innsikt i UH-sektoren uten at vi behøver å vekte
resultatene.

Oppsummering
8
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OPPSUMMERING

Hovedfunn
Mobbing og trakassering

Seksuelle overgrep

Seksuell trakassering

13 % svarer at de har blitt mobbet eller
trakassert i deres nåværende
arbeidsforhold de siste 12 måneder.

Totalt svarer 1.6 % at de har opplevd
seksuell trakassering de siste 12
måneder, som utgjør 46 personer.

Blant de som har vært utsatt for
mobbing eller trakassering, har 12 %
opplevd dette ukentlig.

11 % av dem som har vært utsatt for
seksuell trakassering har opplevd dette
daglig eller ukentlig.

87 % peker på andre årsaker som
viktigste grunnlag for hvorfor de har blitt
mobbet eller trakassert i løpet av de
siste 12 måneder.

63 % blant de som har opplevd seksuell
trakassering har opplevd dette i form
av verbal trakassering. 43 % opplevde
det i form av ikke-verbal trakassering,

41 % svarer at mobbingen/
trakasseringen kom fra en sideordnet
kollega, mens 39 % svarer at det kom fra
deres leder/sjef. 33 % har svart en
overordnet kollega.

28 % opplevde det i form av fysisk
trakassering, mens 13 % opplevde
seksuell trakassering digitalt via SMS, epost eller lignende.

Av totalt 2880 personer som har
besvart undersøkelsen, er det 6
personer som svarer at de har opplevd
at noen har skaffet seg seksuell
omgang med dem ved bruk av vold,
eller at de har følt seg tvunget, truet
eller presset til seksuell omgang. 8
personer svarer vet ikke/usikker.

Nesten halvparten (48 %) opplevde
seksuell trakassering fra en sideordnet
kollega.
I 83 % av tilfellene var personen som
utøvet seksuell trakassering en mann,
mens kvinner stod for 13 %.

9 © 2019 Ipsos.
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Varsling
Nesten 3 av 5 (58 %) vet hvor de finner
varslings-/si ifra-systemet på din UHinstitusjon. En fjerdedel (25 %) har derimot
svart «Nei».
Det er flere blant de eldste aldergruppene
som vet hvor de finner varsling-/si ifra
systemet på sin institusjon
Totalt har 7 % meldt i fra om kritikkverdige
forhold som har berørt dem i deres
nåværende arbeidsforhold de siste 12
måneder.
6 % har meldt ifra om kritikkverdige forhold
som har berørt andre enn dem selv. Det er
særlig personer med lederansvar som har
anmeldt slike forhold.

Mobbing og trakassering
10
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MOBBING OG TRAKASSERING
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Mer enn 1 av 10 utsatt for mobbing eller trakassering
•

13 % svarer at de har blitt mobbet eller trakassert i deres nåværende
arbeidsforhold de siste 12 måneder.

•

Det er flere kvinner (16 %, 260/1670) som har opplevd dette enn menn
(10 %, 117/1205). Signifikant flere i aldersgruppen mellom 50 og 59 år
(18 %, 116/661) har svart «Ja», sett i forhold til øvrige aldersgrupper.

•

Det er noe oftere personer som har fulltidsstilling på 100 % som har
opplevd å bli mobbet eller trakassert (14 %, 348/2512), sammenlignet
med gjennomsnittet. Ansatte i 100 %-stilling utgjør 87 % av utvalget, og
de resterende ansatte er for få til å si noe om systematiske forskjeller.

•
Q7: Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 2880
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Det er ingen signifikante variasjoner mellom ulike ansettelseskategorier
eller hvorvidt man har lederansvar.
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MOBBING OG TRAKASSERING
Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt
nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?
Frekvens på mobbing
•

I den resterende delen av denne seksjonen rapporteres svarene på en
rekke oppfølgingsspørsmål som er stilt til de som har opplevd mobbing
og trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste 12 månedene. Disse
spørsmålene er kun stilt til de som svarte Ja på forrige spørsmål, altså
13 % av utvalget (377 respondenter). Dette bemerkes i parenteser etter
prosentandelene, med følgende form: (andelen i absolutt antall / totalt
antall spurte).

•

12 % (47/377) opplever mobbing eller trakassering ukentlig, mens 2 %
(6/377) opplever det daglig. 15 % (57/377) opplever det månedlig, mens
de som opplever det noen ganger eller sjeldnere utgjør 71 % (267/377).

•
Q8: Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?
Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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Det er ingen signifikante variasjoner mellom undergrupper.
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MOBBING OG TRAKASSERING
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende
arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller flere av disse
grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?

De fleste peker på andre årsaker enn de oppgitte
•

Nesten 9 av 10 (87 %, 329/377) peker på andre årsaker som bakgrunn for
hvorfor de har blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 måneder.

•

Litt over 1 av 10 (12 %, 46/377) peker på kjønn som bakgrunn. Deretter
mener 7 % (27/377) at det skyldes alder, og 8 % (29/377) at det skyldes
etnisitet.

•

Det er en høyere andel blant personer mellom 50 og 59 år som mener det
skyldes andre årsaker (94 %, 109/377). De mellom 18 og 29 år har en
lavere andel (69 %, 24/377) som mener dette, og peker oftere på
demografiske kjennetegn.

•

Personer med stipendiatstillinger (totalt 68) har oftere opplevd mobbing
eller trakassering på bakgrunn av kjønn (24 %, 16/68) eller etnisitet (16,

Q9: Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller
flere av disse grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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11/68) %).
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MOBBING OG TRAKASSERING
Hvilken eller hvilke former for mobbing eller trakassering har du
blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste
12 månedene?

Verbal trakassering er mest utbredt
•

Mer enn 7 av 10 (72 %, 271/377) som har vært utsatt for mobbing
eller trakassering har opplevd verbal trakassering, mens nesten 4 av 10
(37 %, 139/377) har opplevd ikke-verbal trakassering. Nesten en
fjerdedel (23 %, 87/377) har opplevd digital trakassering (via e-post,
SMS eller sosiale medier).

•

Den yngste aldersgruppen mellom 18 og 29 år (totalt 35) har oftere
opplevd verbal trakassering (91 %, 32/35). Merk at denne gruppen
utgjør totalt 35 personer.

•

Personer mellom 40 og 45 år (totalt 85) har oftere opplevd digital
trakassering (33 %, 31/85) sammenlignet med gjennomsnittet.

Q10: Hvilken eller hvilke former for mobbing og trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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MOBBING OG TRAKASSERING
Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt
nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
4 av 10 opplevde mobbingen fra en sideordnet kollega
•

41 % (156/377) svarer at mobbingen eller trakasseringen kom fra en
sideordnet kollega, mens 39 % (147/377) svarer at det kom fra deres
leder/sjef. 1 av 3 har svart en overordnet kollega (124/377).

•

Det er en høyere andel blant personer i aldersgruppen 18-29 år (63 %,
22/35) og stipendiater (63 %, 43/68) som har svart at
mobbingen/trakasseringen kom fra en overordnet kollega.

•

Menn (15 %, 17/117) svarer oftere enn kvinner (6 %, 16/260) at de ble
utsatt for mobbing/trakassering fra en underordnet kollega. Det er også
en høyere andel blant dem som er mellom 50 og 59 år (14 %, 16/116).

•

Det er ingen signifikante variasjoner mellom undergrupper når det
gjelder trakassering fra leder/sjef eller sideordnet kollega.

Q11: Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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Seksuell trakassering
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SEKSUELL TRAKASSERING
Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende
arbeidsforhold i de siste 12 måneder?
1.6 % har opplevd seksuell trakassering
•

Totalt svarer 1.6 % (avrundet til 2 % i figur) at de har opplevd
seksuell trakassering, som utgjør 46 personer. Blant disse er det 34
kvinner (2 %, 34/1670) og 12 menn (1 %, 12/1205).

•

Andelen er høyere (3 %) blant personer mellom 18-29 år, og 30-39
år. Også stipendiater har en høyere andel, totalt 4 %.

•

Q12: Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 2880
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Det er ingen øvrige signifikante variasjoner mellom undergrupper.
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SEKSUELL TRAKASSERING
Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt
nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?

Frekvens på trakassering
•

I den resterende delen av denne seksjonen rapporteres svarene på en
rekke oppfølgingsspørsmål som er stilt til de som har opplevd seksuell
trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste 12 månedene. Disse
spørsmålene er kun stilt til de som svarte Ja på forrige spørsmål, altså
1.6 % av utvalget (46 respondenter). Dette bemerkes i parenteser etter
prosentandelene, med følgende form: (andelen i absolutt antall / totalt
antall spurte).

•

Totalt svarer 1 av 10 (11 %, 5/46) av dem som har vært utsatt for
seksuell trakassering at de har opplevd dette daglig eller ukentlig. Dette
er litt høyere enn landsgjennomsnittet.

•
Q13: Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de
siste 12 månedene?
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene)
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Det er også 1 av 10 (11 %, 5/46) som har opplevd dette månedlig blant
de 46 personene som har opplevd seksuell trakassering de siste 12

måneder.
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SEKSUELL TRAKASSERING
Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt
utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12
månedene?

Verbal trakassering vanligst
•

Mer enn 3 av 5 (63 %, 29/46) blant de som har opplevd seksuell
trakassering de siste 12 måneder har opplevd dette i form av verbal
trakassering, muntlig eller skriftlig.

•

Mer enn 4 av 10 (43 %, 20/46) opplevde det i form av ikke-verbal
trakassering,

•

28 % (13/46) opplevde det i form av fysisk trakassering, mens 13 %
(6/46) opplevde seksuell trakassering digitalt via SMS, e-post eller
lignende.

•

Det er ingen signifikante variasjoner mellom undergrupper.

Q14: Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene)
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SEKSUELL TRAKASSERING
Hvem utsatte deg for dette?
Kollegaer oftest bak seksuell trakassering
•

Nesten halvparten av dem som har vært utsatt for seksuell trakassering
opplevde dette fra en sideordnet kollega.

•

4 av 10 (19/46) opplevde det fra en overordnet kollega.

•

15 % (7/46) ble utsatt for dette via en leder/sjef, og 15 % (7/46) ble
også utsatt for dette via en ekstern samarbeidspartner.

•

De som har vært utsatt for dette via en overordnet kollega er særlig
personer mellom 18 og 29 år (89 %, 8/9) og stipendiater (75 %, 12/16).

Q15: Hvem utsatte deg for dette?
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene)
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SEKSUELL TRAKASSERING
Var den som utsatte deg for dette:

Oftest menn bak seksuell trakassering
•

I 83 % (38/46) av tilfellene var personen som utøvet seksuell
trakassering en mann, mens kvinner stod for 13 % (6/46).

•

Samtlige kvinner (34/34) forteller at det var en mann som utsatte dem
for seksuell trakassering.

•

Menn har i 33 % (4/12) av tilfellene opplevd trakasseringen fra andre
menn, og 50 % (6/12) har opplevd det fra kvinner. 17 % (2/12) har
opplevd det fra flere kjønn.

•

Q16: Var den som utsatte deg for dette:
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene)
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Det er ingen øvrige signifikante variasjoner mellom undergrupper.
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Seksuelle overgrep
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SEKSUELLE OVERGREP
Har du i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende
arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell
omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg
tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?

6 personer utsatt for seksuelle overgrep
•

Av totalt 2880 personer som har besvart undersøkelsen, er det 6
personer som svarer at de har opplevd at noen har skaffet seg seksuell
omgang med dem ved bruk av vold, eller at de har følt seg tvunget,

6

truet eller presset til seksuell omgang. 8 personer svarer vet
ikke/usikker.

•

Både menn og kvinner har rapportert at de har blitt utsatt for seksuelle
overgrep. Det er ingen aldersgrupper som utmerker seg, og

respondenter

overgrepene fordeler seg tilnærmet likt mellom ansettelseskategoriene.

•

Av anonymitetshensyn rapporterer vi ikke annen bakgrunnsinformasjon
om disse respondentene, eller hva disse respondentene har svart på
øvrige spørsmål.

Q17: Har du i løpet av de siste 12 månedene, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell
omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?
Base: 2880
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Kjennskap til varslingsrutiner
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KJENNSKAP TIL VARSLINGSRUTINER
Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din
UH-institusjon?

Tydelige aldersforskjeller i kjennskap til varslings-/si ifra systemet
•

Nesten 3 av 5 (58 %) vet hvor de finner varslings-/si ifra-systemet på din
UH-institusjon. En fjerdedel har svart «Nei».

•

Det er flere blant de eldste aldergruppene som vet hvor de finner
varsling-/si ifra systemet på sin institusjon. Den høyeste andelen er blant
personer mellom 50 og 59 år (67 %, 441/661), og den laveste blant dem
mellom 18 og 29 (42 %, 110/261).

•

De som har blitt mobbet/trakassert, seksuelt trakassert eller opplevd
seksuelle overgrep kjenner like godt til systemet som gjennomsnittet.

•

Personer med personalansvar har oftere svart «Ja» (79 %, 351/445),
sammenlignet med dem som ikke har personalansvar (52 %, 937/1795).
Det er også tydelig at personer i en teknisk/administrativ stilling er mer
kjent med tilbudet (74 %, 989/1336), mens stipendiater er i minst grad

Q21: Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon?
Base: 2880
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er kjent med systemet (29 %, 130/454).
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KJENNSKAP TIL VARSLINGSRUTINER
Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg
i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder?
7 % har meldt fra om kritikkverdige forhold
•

Totalt har 7 % meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem i
deres nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder. 93 % har ikke
gjort dette.

•

Det er litt oftere kvinner (8 %, 130/1670) som har meldt i fra,
sammenlignet med menn (5 %, 59/1205).

•

Det er ingen øvrige signifikante variasjoner mellom undergrupper.

Q22: Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?
Base: 2880
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KJENNSKAP TIL VARSLINGSRUTINER
Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre
enn deg i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder?
6 % meldt fra om kritikkverdige forhold om andre
•

6 % har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn
dem selv.

•

Det er en høyere andel (9 %, 41/445) blant personer med lederansvar,
både personer med og uten personalansvar. Andelen er signifikant
lavere blant personer uten lederansvar (5 %, 87/1795).

•

Det er ingen øvrige signifikante variasjoner mellom undergrupper.

Q23: Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn deg i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?
Base: 2880
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Bakgrunnsvariabler
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BAKGRUNNSVARIABLER
Har du fast eller midlertidig stilling?

Hvor stor er din stilling?

Grafikk limes inn her 

Q1: Har du fast eller midlertidig stilling?
Base: n= 2880
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Grafikk limes inn her 

Q2: Hvor stor er din stilling?
Base: n= 2880
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BAKGRUNNSVARIABLER
Hvilken ansettelseskategori er du ansatt i?

Har du lederansvar?

Grafikk limes inn her 

Q3: Hvilken ansettelseskategori er du ansatt i?
Base: n= 2880
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Q4: Har du lederansvar?
Base: n= 2880
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BAKGRUNNSVARIABLER
Hvilket kjønn har du?

Hva er din alder?

Grafikk limes inn her 

Q5: Hvilket kjønn har du?
Base: n= 2880
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Q6: Hvor gammel er du?
Base: n= 2880
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Kontakt Ipsos

Arild Sæle
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32

Mads Motrøen

Ansvarlig for analyse og rapportering

Linn Sørensen Holst
Fagansvarlig

arild.sæle@ipsos.com

mads.motroen@ipsos.com

linn.holst@ipsos.com

+47 926 63 227

+47 995 87 968

+47 975 94 285

© 2019 Ipsos.

O-sak 2 - side 105 av 111

ABOUT IPSOS

GAME CHANGERS

Ipsos ranks third in the global research industry. With a
strong presence in 88 countries, Ipsos employs more
than 16,000 people and has the ability to conduct
research programs in more than 100 countries. Founded
in France in 1975, Ipsos is controlled and managed by
research professionals. They have built a solid Group
around a multi-specialist positioning – Media and
advertising research; Marketing research; Client and
employee relationship management; Opinion & social
research; Mobile, Online, Offline data collection and
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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
Tilby kurs i håndtering og forebygging av
trakassering med hovedvekt på seksuell
trakassering for ledere på nivå 4 3

Når
2019

Forslag til ansvarlig
AP i samarbeid med fakultetene

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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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

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 vår
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

2019/2020

Enhetene i samarbeid med AF

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
Benytte resultatene fra Studentenes helse
og trivsels-undersøkelse (SHOT) 2018 som
grunnlag for tiltak lokalt.

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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MØTEREFERAT
Møte: IDF-møte
Dato: 22.08.2019
Saksnr.: 2018/14547

Til stede:
Fra arbeidsgiversiden:
Irene Sandlie, Tove Kristin Karlsen, Svein Stølen, Kristel Skorge, Eirik Ivarrud, Berit Hernes Bakke, Eva
Helene Mjelde, Hege Løvbak, Gina K. Berg, Bente Hennie Strandh, Birte Borgund Koteng (referent)
Fra arbeidstakersiden:
Belinda E. Skjøstad (Forskerforbundet), Cecilie W. Lilleheil (Forskerforbundet), Katrine Stensløkken
(Forskerforbundet), Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), Asle
Fredriksen (Parat), Lars Solheim (Parat), Thomas Aulin (LHVO LOS), Eliabeth Wenger-Hagene (vara
HVO)

1. Godkjenning av vedtektsendringer for Frischsenteret – drøfting
Direktør for Avdeling for forskningsadministrasjon orienterte om sakens bakgrunn og forslag til
vedtak i styret.
Akademikerne ønsket informasjon om Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) som tar NFRs plass i
vedtektene. Rektor svarte at FFA er en interesseorganisasjon for forskningsinstituttene slik UHR er
det for universitets- og høgskolesektoren.
2. Resultat av kartlegging av mobbing og trakassering i akademia på nasjonalt nivå - informasjon
Personaldirektøren orienterte kort om intensjonen bak kartleggingen av mobbing og seksuell
trakassering i Akademika, og at resultatene er klare på sektornivå. Det ble orientert kort om
hovedfunnene på overordnet nivå. Rektor la til at det ikke er noen institusjoner som skiller seg ut i
resultatsammenheng, men at tallene likevel gir grunn til bekymring som vi må ta tak i.
Arbeidsgiver vil sende resultatene på nasjonalt nivå og UiO-nivå til IDF, men venter på en fyldig
rapport over resultatene. UiO har en handlingsplan i arbeidet mot mobbing og trakassering, men det
kan i tillegg bli aktuelt å opprette målrettede tiltak som følger av resultatene av kartleggingen.
Arbeidsgiver har begynt å planlegge oppfølgingsarbeidet, som organisasjonene vil bli inkludert i.
3. Status, fellestjenester ved LOS – informasjon
Prosjektleder, Eva Helene Mjelde informerte om mål og tidsplan for prosessen, innspill og anbefaling
fra styringsgruppen når det kommer til gjennomføring og premisser for endringer, status for
prosjektet og videre prosess.
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LHVO LOS ønsket å vite hva som vil skje med de arkivansatte frem til arkivet er organisert på nytt.
Arbeidsgiver svarte at stedkoden for arkivet kan opprettholdes ut året, men det må sikres en leder
som kan ivareta gruppen frem til arkivorganisasjonen er på plass.
Parat lurte på om arbeidsgiver har en plan for de uavklarte arbeidsplanene, og oppfordret til å legge
inn en buffer i tilfelle det dukker opp uforutsette oppgaver som ikke er påtenkt. Arbeidsgiver svarte
at de har tatt høyde for at dette kan oppstå, og vil håndtere slike problemstillinger før
implementering.
Parat ga tilbakemelding om at de hadde forventet å bli inkludert i forkant av at modell for
organisering ble besluttet. Arbeidsgiver svarte at det ble formidlet i IDF-møtet i mai at konklusjonen
var at styringsgruppen og universitetsdirektøren støttet modell nr. 2, og ønsket denne videre
utredet. Arbeidsgiver uttrykte forståelse for at det har vært lenge siden saken var oppe i IDF.
Parat tok opp problemstillingen ved at eiendomskoordinatorrollen ikke lenger vil ha en mellomrolle
mellom EA og LOS når den legges til EA. Arbeidsgiver hadde forståelse for problemstillingen, og
svarte at organisasjonene i slike spørsmål må forholde seg til personaldirektøren, som vil ha god
dialog med eiendomsdirektøren. Vedkommende må ivareta hele LOS, selv om den er underlagt EA.
Dette gjelder alle stillinger som legges til andre enheter.
Assisterende universitetsdirektør avsluttet ved å informere om at det har vært god dialog mellom
universitetsdirektøren og lederne som skal ta imot de nye medarbeiderne. De ser frem til det, og vil
tilrettelegge for at det skal gå bra.
4. Nye mål og tiltak for IA ved UiO - drøfting
Personaldirektøren orienterte om bakgrunnen for saken, arbeidet med utarbeidelse av forslag til ny
tiltaksplan i forbindelse med ny IA-avtale ved nyttår, og innhold og fokusområder i denne.
Organisasjonene var i all hovedsak enige i forslaget som ble presentert, og delte sine innspill til
temaet sykefravær.
Akademikerne ga tilbakemelding om at de opplever at det er vanskelig å se på UiO som en samlet
arbeidsgiver, og mente at rutinene for sykefravær burde være like på tvers av enheter. De mente
også at det burde vært obligatoriske kurs på flere ledernivåer enn det er i dag. De ønsket å se en
felles revisorfunksjon for oppfølging av sykefravær ved UiO. Akademikerne foreslo også å opprette et
lavterskeltilbud med tilretteleggende utstyr for alle enheter.
Forskerforbundet presiserte at det i tilfeller der sykefraværet skyldes den ansattes leder, er viktig at
en annen leder raskt tar over sykefraværsoppfølgingen. De mente at flytting av arbeidssted burde
brukes i større grad, men at det må være lik praksis på tvers av enhetene. Forskerforbundet trakk
fram Det medisinske fakultet som har vært fleksible ved tilrettelegging og som ser på mobilitet som
noe positivt. Forskerforbundet var opptatt av at kompetanseutvikling hos ledere er et viktig grep, og
at et godt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte er avgjørende for å få de sykemeldte tilbake på
jobb.
HVO vara var opptatt av at ledere må følge opp ansatte før de blir syke. Noen ledere ser ikke at
ansatte har problemer med å sette grenser for seg selv, derfor er det viktig å ha gode
medarbeidersamtaler og rutiner for hvordan ledere skal følge opp sine ansatte i det daglige.
HVOS LOS uttrykte ønske om gode rutiner rundt arbeidsrelatert sykefravær.
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Forskerforbundet savnet en synliggjøring av koblingen mellom mobbing, trakassering og konflikt i
sammenheng med sykefravær. De mente at ledere i noen tilfeller har et holdningsproblem ovenfor
sykemeldte arbeidstakere, noe som gjør tilrettelegging vanskeligere. Forskerforbundet var opptatt av
hvordan UiO inkludere psykisk helse i sine rutiner. Det må sikres at ledere har nok kapasitet til å
ivareta sine ansatte, da dette ofte blir nedprioritert på bekostning av andre oppgaver.
Parat påpekte at ledere i større grad må ta alvorlig de tilfeller der ansatte sier fra om stor
arbeidsbelastning før de blir syke. De ønsket seg også tiltak for langtidssykemeldte som nærmer seg
ettårsgrensen, og bedre informasjon til disse om muligheter for lengre permisjon i staten.
Akademikerne minnet om at psykisk sykefravær er den største årsaken til sykemeldinger ved UiO, og
mente at det er viktig at ledelsen høyere opp involverer seg for å sikre at oppfølging på lavere nivåer
skjer.
Arbeidsgiver svarte at de har begynt å se nærmere på oppfølging av sykefravær grunnet psykisk
helse. Blant annet har ledere ved UiO blitt tilbudt deltakelse i NAVs kurs om samme tema. Det kan bli
aktuelt å videreføre denne ordningen. Arbeidsgiver vil også se på flere tiltak for langtidssykemeldte
som har nådd ettårsgrensen, og oppfølging av disse.
Personaldirektøren oppsummerte innspillene, og mente at de understøtter tiltaksplanen som vil
danne grunnlaget for arbeidsgivers videre oppfølging. Det må blant annet jobbes mer med
holdningsbasert arbeid og det daglige oppfølgingsarbeidet ved enhetene. Personaldirektøren
påpekte at UiO skal ha gode rutiner på området, men at dialog mellom partene også er viktig.
5. Forskriftsendring og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse – orientering
Personaldirektøren orienterte om bakgrunnen for saken, og endringene i forskriften. UiO må lage
eget regelverk før 1. september. Arbeidsgiver vil komme tilbake til IDF med et forslag til oppdatert
regelverk. Noe av utfordringen er å lage et regelverk som passer for enhetenes ulike behov, og som
åpner for ulik praksis ved behov. Det er planlagt at saken skal behandles i neste IDF-møte, men det
kan bli aktuelt å utsette saken til neste styremøte.
Akademikerne presiserte at det er viktig å få regelverket ferdig så snart som mulig fordi det kan
påvirke nærliggende professoropprykk.
Forskerforbundet støttet dette, og påpekte at det vil være viktig med informasjon til de ansatte om
prosessen så fort som mulig. På sikt ønsket de en diskusjon om hvordan disse stillingene skal brukes
fremover, og muligheten for å kvalifisere seg til førstestillinger. Arbeidsgiver noterte seg dette, og
svarte at diskusjonspunktene vil tas opp igjen etter at regelverket er vedtatt.
6. Sakskart til universitetsstyret 11. og 12. september – informasjon
Assisterende universitetsdirektør gikk gjennom sakskartet for kommende universitetsstyremøte.
Forskerforbundet lurte på om det foreligger oppdaterte sakspapirer til sak om foreldrepermisjon, og
mente at ulik praksis har skapt uro. Personaldirektøren avkreftet dette, og svarte at dekanene har
ønsket å fortsette med dagens ordning fordi sakene om forlengelse av foreldrepermisjon for forskere
er ulike og sammensatt. Enhetene ønsker derfor at det skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
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