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Til avdeling for utdanning

Høringssvar fra Det juridiske fakultet - forslag til retningslinje for
håndtering av mobbing og trakassering mellom studenter
Vi viser til oversendelsesbrev fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiT, og takker for at
vi får anledning til å komme med innspill til retningslinjer for håndtering av mobbing og
trakassering mellom studenter.
Fakultetet er positiv til at det utarbeides retningslinjer for håndtering av mobbing og
trakassering mellom studenter, og vil komme med følgende tilbakemeldinger til forslaget:
På side 6, under «Beskrivelse av modell», pkt. 6b, forslår vi å sette ordet «om» mellom
ordene «UiT» og «at». Setningen blir som følger: «Dersom tiltakene fungerer, orienterer
UiT om at saken avsluttes.
I siste avsnitt på side 6, forslår vi å sette inn ordet «ha» mellom ordene «partene skal» og
«noen annen tilhørighet». Setningen blir som følger: «Retningslinjene gjelder i alle
relasjoner mellom studenter, og det stilles ikke krav til at partene skal ha noen annen
tilhørighet utover at partene skal være studenter ved UiT».
Etter ordet «straffeloven» i tredje avsnitt på side 8, foreslår vi å sette inn ordene «eller
særlovgivningen». I tillegg foreslår vi å bytte ut ordet «er» med ordene «kan være».
Setningen blir som følger: «Saker som inneholder handlinger som kan være straffbare
etter straffeloven eller særlovgivningen, skal normalt anmeldes til politi og
påtalemyndighet».
På side 7 fremgår det at det er Universitetsdirektøren som skal avgjøre hvem som
behandler disse sakene. Det bør fremkomme i retningslinjene om dette skal gjøres i hvert
enkelt tilfelle, eller om Universitetsdirektøren oppretter et permanent utvalg.
På varslingssiden som skal opprettes, bør det fremkomme hvem som er kontaktpersoner,
slik det er enkelt å finne ut hvem man kan ta kontakt med. Det er viktig at det er tydelig
hvor det kan varsles. Det bør også fremkomme hvem som gjør hva i en slik sak, hvem
som avgjør saken og som tar stilling til om saken skal anmeldes eller ikke. Dette bør også
komme tydeligere frem i retningslinjene.
Det bør også vurderes om det skal gis informasjon til det aktuelle fakultetet/instituttet.
Skal enhetene informeres, hvem skal i så fall informere, når skal det bli gjort og hva skal
informeres?
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Avslutningsvis forslår vi at UiT øker fokus på forebygging av mobbing og trakassering
mellom studenter.
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