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Saken

Kunsthøgskolen i Oslo mottok 18. desember 2017 varsler mot to 
ansatte. I tillegg ble det varslet mot Kunsthøgskolen som institusjon. 
Dette dreide seg om manglende referanseinnhenting ved en kalling, om 
at rollesammenblanding og nære relasjoner hadde hindret studenter i å 
varsle, og det var kritikk mot tidligere håndtering av varslingssaker.

- Sendt til Kunnskapsdepartementet

- Anonymt

- Varslingsutvalg



Håndtering av saken

Mandatet til utvalget var å undersøke påstandene i varselet. 
De eksterne rådgiverne i varslingsutvalget hadde i tillegg et ansvar for, 
på et selvstendig grunnlag, å vurdere påstandene i varslene som er 
rettet mot KHiO som institusjon.

Metode: skaffe kunnskap om faktum i sakene ved å innhente og 
sammenstille informasjon fra varslerne, de omvarslede, andre 
involverte og dokumentasjon fra KHiOs personalarkiv. Jobb konkret!

Det ble gjennomført møter med flere av varslerne, og det ble utarbeidet 
referat fra møtene som ble gjennomgått og godkjent av den det gjelder. 



Håndtering av saken

Utvalget vurderte om påstandene i varslene innebar brudd på:

Forbudet mot seksuell trakassering i lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og 
forbud mot diskriminering (Likestillings- og diskrimineringsloven) § 13 tredje 
ledd:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell 
oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, 
skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Skolens etiske retningslinjer om forholdet mellom lærer og student.



Håndtering av saken – funn:

• det er sannsynliggjort i det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne 
normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de 
etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.

• i sak nr 2  ikke er det ikke grunnlag for å konkludere med handlinger som 
representerer seksuell trakassering, men det er sannsynliggjort at det har 
skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Den 
ansatte har sagt opp sin stilling.

• i den tredje saken står vi overfor en situasjon hvor påstanden om at det har 
forekommet seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig 
underbygget og saken må derfor avsluttes fra varslingsutvalgets side.



Håndtering av saken – funn:

Kritikk for manglende referanseinnhenting ved en kalling. 

De eksterne rådgiverne fant ikke grunnlag for kritikken om at interne relasjoner 
mellom ansatte skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling om eventuelle 
kritikkverdige forhold.

De eksterne medlemmene fant grunn til å kritisere at et varsel fra 2010 ikke ble 
fulgt opp. Når det gjelder de øvrige varslene er disse håndtert på en god måte, 
men kunne samtidig på enkelte punkt vært håndtert bedre. 

Ingen politianmeldelse



Håndtering av saken – funn:

I juni 2018 kom ny informasjon direkte til meg som rektor.

Det ble opprettet ny sak.

Denne ble behandlet av Kunsthøgskolen høsten 2018 uten bruk av eksterne 
saksbehandlere.

Saken førte til avskjed etter vedtak i KHiOs tilsettingsutvalg i desember 2018.



Informasjon - utfordringer

- å tilfredsstille alle parter med tilstrekkelig og korrekt informasjon

• varslere
• omvarslede
• nære kolleger
• øvrige ansatte
• nære studenter
• øvrige studenter
• media
• øvrig offentlighet



Se for eksempel på Kunsthøgskolen i 
Oslos håndtering av de siste års 
varselsaker. Etter at #metoo-boblen 
sprakk i 2017 tok skolen et 
etterlengtet oppgjør med seg selv, i 
all offentlighet. Og da skolen på 
begynnelsen av inneværende  år 
avskjediget sin andre ansatte som 
følge av seksuell trakassering, ble det 
annonsert offentlig etter få uker.

Universitas leder 23. jan 2019



Informasjon - utfordringer

- å opprettholde / bevare arbeidsmiljø og læringsmiljø
- rektor og direktør ble sittende alene med saken for institusjonen



Informasjon - utfordringer

- å opprettholde / bevare arbeidsmiljø og læringsmiljø
- rektor og direktør ble sittende alene med saken for institusjonen
- noen vil ikke være fornøyde med resultatet !







Jeg lagde teksten for å 
slå fast at jeg og flere 
med meg, fortsatt er 
misfornøyde med 
hvordan ledelsen har 
håndtert 
varslingssakene.
- anonym student


