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Fastsettelse av mandat og tidsplan for utarbeidelse av ruspolicy
Innstilling til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar forslaget til mandat og tidsplan for utarbeidelse av felles ruspolicy
ved UiT slik det fremgår av saksframlegget.

Begrunnelse:
Læringsmiljøutvalget (LMU) fikk på møtet den 3.10.2017 en orientering om status i prosjektet med
etablering av en felles ruspolicy for ansatte og studenter ved UiT. LMU skal ha eierskap til dette
arbeidet, og det ble på møtet fremmet forslag om å sette ned en egen arbeidsgruppe som skal
rapportere til LMU. Følgende arbeidsgruppe ble oppnevnt:
- Marte Seland (studentrepresentant)
- Sebastian Henriksen (studentrepresentant)
- Linda Okstad (assisterende instituttleder, IHO)
- Ingrid Rabbe Larsen (Studentsamskipnaden)
- Jørund Jørgensen (LMU-sekretariatet)
I tillegg er gruppa supplert med representasjon fra Kompetansesenter rus Nord-Norge (KoRus
Nord). De har bred kompetanse blant annet innen oppbygging og formidling av rusfaglig
kompetanse.1 Kent Ronny Karoliussen deltar fra KoRus Nord.
Arbeidsgruppa gjennomførte sitt første møte den 8.11.2017 i Tromsø. Formålet med første møte
var å få konstituert gruppa, samt å utarbeide forslag til mandat og tidsplan for det videre arbeidet.
Gruppa hadde innledningsvis en diskusjon om hva som er formålet med å utvikle en ruspolicy og
hvilke kjøreregler som bør gjelde når man skal forholde seg til- og ikke minst håndtere konkrete
rusrelaterte problemstillinger. Gruppa mener at selve policyen bør være på et overordnet nivå,
samtidig som at den må forankres i alle deler av UiTs organisasjon. Det er viktig at policyen blir
sett på som rådgivende og ikke direkte instruerende. Mer detaljerte retningslinjer tilpasset for
henholdsvis studenter og ansatte kan utarbeides etter at ruspolicyen er klar.
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For mer informasjon om KoRus Nord, se nettsidene http://www.korusnord.no/
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Arbeidsgruppa har utformet følgende forslag til mandat:
UiTs ruspolicy skal fremme ønskede holdninger til bruk av alkohol og andre rusmidler.
Policyen skal gjelde for studenter og ansatte. Formålet er å gi noen kjøreregler for hvordan
vi skal forholde oss til rusrelaterte problemstillinger. Ruspolicyen skal være lett tilgjengelig
og skal være forankret hos studenter, ansatte, studentorganisasjoner og andre relevante
organisasjoner tilknyttet UiT. Håpet er at denne ruspolicyen kan bidra til å forme ansattes
og studenters forventninger til bruk av alkohol.
I forslaget til mandat har gruppa hentet inspirasjon fra ruspolicyene som er utarbeidet ved
Handelshøgskolen BI og Universitetet i Bergen. Disse institusjonene har etter det gruppa kan se
kommet lengst i arbeidet med å få på plass en egen ruspolicy.
Mål/tidsplan: Arbeidsgruppa har som målsetning at ny ruspolicy skal være ferdigstilt og vedtatt av
universitetsstyret før sommeren slik at policyen kan tas i bruk ved studiestart høsten 2018.
Videre framdriftsplan: LMU vil bli forelagt et utkast til ruspolicy så snart gruppa har noe skriftlig
materiale klart. Arbeidsgruppa skal møtes igjen den 25.1.2018 og vil deretter fortløpende vurdere
behovet for nye møter utover i vårsemesteret. For ytterligere detaljer vises det til vedlagte referat.
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