
Etiske retningslinjer i Norges kristelige studentforbund 

(tentative) 

 

Disse etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte, ansatte og frivillige i Norges kristelige 

studentforbund (heretter Forbundet).  

 

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant 

studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom 

gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, 

rettferdighet og likestilling.  

 

Respekten for menneskeverdet, og alle menneskers rett til å bestemme over seg selv, er et 

grunnleggende prinsipp i vår organisasjon. All seksuell trakassering er uakseptabel og vil bli 

reagert mot. Dette er verdier Forbundets tillitsvalgte, ansatte og frivillige forventes å fremme 

for å sørge for at vi er en trygg organisasjon for alle. Tillitsvalgte, ansatte og frivillige har et 

spesielt ansvar for å sikre at ingen utsettes for mobbing, diskriminering og uønsket seksuell 

oppmerksomhet. Forbundet er en organisasjon som står opp mot alle former for 

diskriminering. Vi skal alltid strekke oss så langt vi kan for å skape trygge møteplasser der 

alle kan delta på lik linje uavhengig av ytre faktorer. Det er nulltoleranse for all form for 

diskriminering, trakassering og mobbing i alle deler av Forbundet. 

Forbundets landsstyre har et særlig ansvar for at alle tillitsvalgte og ansatte er kjent med de 

etiske retningslinjene. Alle ansatte og tillitsvalgte er pliktet til å jobbe for å forebygge brudd 

på disse retningslinjene. Dette kommer i tillegg til arbeidsgivers plikt til å jobbe med helse, 

miljø og sikkerhet på arbeidsplassen etter arbeidsmiljøloven. 

Seksuell trakassering skjer over alt, uansett hvor gode mennesker en omgir seg med. God 

forebygging er viktig og kan hindre tilfeller, likevel kan vi ikke lukke øynene og late som at 

seksuell trakassering ikke kan være et problem hos oss. Derfor er det viktig at vi som er en del 

av denne organisasjonen tar dette på alvor og har fokus på dette. 

Vi vet at Forbundet er et sted hvor en bygger kjennskap og relasjoner som kan vare livet ut. 

Når en innehar et tillitsverv eller er ansatt i organisasjonen er det viktig at vi er bevisste på 

hva slags relasjoner vi går inn i, da vi innehar en rolle som gjør oss til forbilder i 

organisasjonen. Som forbilder er det viktig at vi som tillitsvalgte skal være trygge å komme 

til, uansett situasjon. 

Tillitsverv og annen tilknytning til Forbundet skal ikke anvendes til å oppnå personlige 

fordeler av noen art. Som tillitsvalgt og ansatt skal man være bevisst på rollen man har og at 

man i en del situasjoner har en maktposisjon. 

 

  



Prosedyre ved brudd på etiske retningslinjer 

(tentativ) 

 

Norges kristelige studentforbund skal være et trygt sted for alle medlemmer. Et hinder for 

trygge og inkluderende møteplasser kan være at andre medlemmer oppfører seg på en måte 

som skader, sårer eller truer medlemmer. Forbundets etiske retningslinjer regulerer hvilken 

oppførsel som ikke tolereres. Dette dokumentet tar for seg hvilke reaksjoner som følger brudd 

på disse retningslinjene. 

 

1. For personer som vil varsle 

1.1 Dersom du har mistanke om eller kjennskap til uakseptable forhold i organisasjonen vår, 

har du et ansvar for å varsle om det. Ditt varsel vil bidra til å skape mer trygghet og 

rettferdighet i Forbundet. 

1.2 I hovedsak er det generalsekretær som skal varsles. Dersom varselet gjelder 

generalsekretær, skal leder varsles. 

1.3 Dersom du opplever det som tryggere å varsle din lokalforbundsleder, noen du stoler på i 

landsstyret eller en annen ansatt, kan du varsle gjennom denne personen, men denne skal aldri 

sette i gang håndtering av varselet før generalsekretær eller leder også har blitt informert. 

1.4 Å varsle om et kritikkverdig forhold kan høres stort, formelt og alvorlig ut, men det 

trenger det ikke være. Alt som trengs for å varsle om noe er å si eller skrive en setning om noe 

du vet, og som ledelsen også burde vite. Håndteringen av et varsel vil ikke føre til sanksjoner 

mot noen hvis det ikke er nødvendig - alt det vil føre til er en tryggere og åpnere 

organisasjonskultur. 

 

2. For personer som mottar varsel om uakseptabel oppførsel 

2.1 Som tillitsperson som mottar et varsel er det viktig å aldri love varsleren at du skal holde 

det hen sier hemmelig, ettersom det kan hemme deg fra å gjøre nødvendige videre handlinger 

for å trygge varsleren og andre i organisasjonen. 

2.2 Alle med verv i Forbundet kan motta varsler om uakseptable forhold i organisasjonen. Det 

første som skal gjøres etter at et varsel er mottatt, er å varsle videre til generalsekretær og/eller 

leder. Ingen håndtering av saken, annet enn nødvendig umiddelbar beredskap som å få en 

utsatt part bort fra en uholdbar situasjon, skal iverksettes før dette er gjort. 

2.3 Det er belastende å bli utsatt for seksuell trakassering eller andre retningslinjebrudd. 

Mange som opplever dette, vil ønske at belastningen ikke gjøres større ved at unødig mange 

får kjennskap til tilfellet. Å involvere flere enn generalsekretær, leder og eventuelle andre som 

allerede er involvert i saken, skal kun skje dersom det vil føre til en bedre håndtering av 

saken. 



2.4 Alle involverte, både utsatt og anklaget part, har rett til å vite hvem som har fått kjennskap 

til saken. 

2.5 Suspensjon og eksklusjon av medlemmet som har begått retningslinjebrudd skal som 

hovedregel skje uten at navnet til de(n) utsatte part(er) nevnes. 

2.6 I tilfeller hvor et medlem av et lokalforbund suspenderes eller ekskluderes, skal 

lokalforbundets styre orienteres om dette, for å kunne sikre at medlemmet ikke deltar på 

lokalforbundets aktiviteter. 

2.7 Innhenting av opplysninger om saken, samt annen nødvendig kommunikasjon for å kunne 

håndtere varselet, skal gjøres varsomt gjennom sikre kanaler som e-post, telefon eller fysisk 

post. 

2.8 Det er aktuelt for Forbundet å innføre sanksjoner mot medlemmer som tydelig bryter våre 

retningslinjer, selv når uretten blir begått mot noen utenfor organisasjonen. Sanksjoner kan 

innebære fristillelse fra verv, utestengelse fra arrangementer, samt suspensjon eller eksklusjon 

av medlemskap. 

2.9 Dersom et medlem opplever noe traumatisk etter en hendelse i regi av Forbundet, og 

senere får behov for psykologhjelp, kan Forbundet betale utgifter knyttet til dette. 

 

3. For personer som mottar varsel om uakseptabel oppførsel som også bryter loven 

3.1 Noen typer varsler er mer alvorlige enn andre. Blir du gjort oppmerksom på hendelser 

som voldtekt eller andre typer grov mishandling, er det aktuelt å involvere politiet i 

håndteringen. 

3.2 Ved ulovlige forhold som har skjedd mellom medlemmer av Forbundet, men ikke i 

sammenheng med Forbundets arrangementer, er det den utsatte part som tar den endelige 

avgjørelsen om hen ønsker å politianmelde hendelsen. Forbundet kan oppfordre til anmeldelse 

og støtte den utsatte gjennom prosessen. 

3.3 Dersom en ulovlig hendelse skjer under et av Forbundets arrangementer, skal Forbundet 

alltid politianmelde hendelsen selv. 

3.4 Om et varsel som blir håndtert av Forbundet også politianmeldes, skal politiets håndtering 

ha forrang. Forbundet skal ikke innhente ytterligere informasjon fra partene i saken før 

politiet har gjennomført sine avhør. 

 

 
  



 


