Mobbing/trakassering og trusler/vold – retningslinjer
Introduksjon
Høgskolen i Molde (HiM) ønsker at arbeids- og studiemiljøet er preget av åpenhet, rettferdighet,
likeverd og god kommunikasjon. Av og til kan det oppstå motsetninger og uheldige relasjoner mellom
meninger, holdninger og personligheter, og særlig utfordrende kan dette være mellom
leder/medarbeider og lærer/student. En hendelse kan være så sin sak, men det er ved repetisjon at
det kan være fare på ferde. Dersom det oppstår slike forhold ønsker HiM at dette skal håndteres på en
ordentlig måte, slik at det f eks ikke gir tilløp til mobbing/trakassering. I tillegg kan det oppstå
situasjoner der personer i ubalanse eller med bevisst handling utsetter andre for trusler/vold.
Mobbing/trakassering kan ha mange former, og dreier seg om atferd og utsagn over tid. Den som
opplever å bli mobbet/trakassert må ha mulighet til å si ifra og har rett å bli behandlet på en skikkelig
måte. Husk at mobbing/trakassering kan ha to dimensjoner:
1) Person
↔ Person
2) Funksjon ↔ Funksjon
Det er ønskelig at aktuelle forhold rapporteres på et tidligst mulig stadium. Det beste er å ta det opp
med vedkommende som mobber/trakasserer, men det må også være andre muligheter.
Arbeidstilsynet forutsetter at virksomheter har en rutine for rapportering av mobbing.
Rammeverk
Mobbing/trakassering er omtalt i følgende dokumenter:
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- Mobbing i arbeidslivet – en veiledning for arbeidsgivere og ledere
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- Arbeidsmiljølovens § 4-3 3. ledd , § 2-3 2. ledd bokstav d
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- Etiske retningslinjer for statstjenesten (introduksjon og retningslinjer )
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- Interne etiske retningslinjer
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- Retningslinjer mot seksuell trakassering
- Handlingsplan for likestilling jf forbud mot diskriminering i aml kap 13
- Inkluderende arbeidsliv
Rutine ved mobbing/trakassering og trusler/vold
1. Mobbing/trakassering som ikke kan løses av partene der og da
Dersom du opplever at saken ikke kan løses (ved egen hjelp), vurder hvem du kan bl.a. henvende deg
til: En nær kollega, leder, verneombud, tillitsvalgt, personalrådgiver, bedriftshelsetjeneste og fastlege.
8
Se Arbeidstilsynets informasjon om mobbing på arbeidsplassen .
Hva om du observerer noe som du oppfatter som mobbing/trakassering mellom to andre parter? Dette
må rapporteres på en mest mulig skjønnsom måte, og har basis i aml § 2-3 2. ledd bokstav d. I
proposisjonen til denne lovteksten står at arbeidstaker «anses å ha oppfylt sin plikt ved å melde fra til
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arbeidsgiver eller verneombudet» (Fougner og Holo 2008 : 139).
2. Løsning av konflikt
Dersom forholdet ikke løses i første ledd, så må saken håndteres av arbeidsgiver og tillitsvalgte
og/eller vernetjeneste. Her vil det gjelde flere aktuelle og situasjonsbestemte løsninger, avhengig av
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konfliktens form. For en aktuell modell for faktaundersøkelse mv, se her . Løsningen evalueres.
3. Trusler/vold
Dersom det fremsettes trusler eller utøves vold må dette rapporteres, og håndteres avhengig av
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alvorlighetsgrad og involverte. Se Arbeidstilsynets råd ved truende atferd . Ved voldsutøvelse vil det
være naturlig å kontakte politimyndighet. Ved trusler/vold vil det være særlig viktig å dokumentere hva
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som er sagt og gjort. Hendelsen rapporteres ved bruk av skjemaet for HMS-avvik , og følges videre
opp med tanke på mulige forebyggende tiltak.
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