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Høringssvar: Lavterskeltilbud for behandling av saker om 
seksuell trakassering etter likestillings- og 
diskrimineringsloven 

Fellesorganisasjonen (FO) viser til LOs oversending av høring fra Barne- og 
Likestillingsdepartementet angående etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker 
om seksuell trakassering, og avtale om utsatt svarfrist fra 5. til 10.september. 
 
Grunnet tidspress har ikke FO hatt mulighet til å gå dypt inn i denne høringen, men vil gjerne få 
uttrykke støtte og tilslutning til et viktig tilbud som nå etableres.  
 
Departementet ber innledningsvis om høringsinstansenes innspill på hvorvidt de foreslåtte 
endringene kan komme til å svekke det arbeidet som, iht. arbeidsmiljøloven, gjøres på den 
enkelte arbeidsplass for å hindre og følge opp seksuell trakassering. FO mener at forslaget tvert 
imot vil bidra til å styrke dette arbeidet, særlig ved at ombudets veiledningsrolle skal styrkes og 
at nemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning og erstatning.  
 
FO mener imidlertid at bestemmelsen knyttet til oppreisning og erstatning bør være tydeligere 
når det gjelder mulighetene til å få oppreisning for ansatte som opplever å bli seksuelt 
trakassert av brukere/pasienter/kunder jf. det departementet skriver om at arbeidsgiver kun kan 
holdes ansvarlig hvis personen som trakasserer «kan identifiseres med arbeidsgiver» eller at 
arbeidsgiver «kan bebreides». Det blir litt utydelig for oss hva arbeidstakerne som blir seksuelt 
trakassert av brukere/pasienter/kunder kan forvente i en nemndsbehandling.  
 
Antall avdelinger i diskrimineringsnemnda foreslås utvidet fra tre til fire, men loven skal ikke 
lengre si noe om konkret bemanning. 
 
FO forutsetter at nemnda tildeles nødvendige ressurser fremtidige oppgaver og også at LDO 
sikres ressursmessig slik at de kan følge opp sin veiledningsrolle.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Sign. 
Mimmi Kvisvik  
Forbundsleder  

 


