
 
 

FELLESORGANISASJONEN 
MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

FO 
 
 
Besøksadresse: 
Mariboesgt. 13 
0183 Oslo 
 
 
Postadresse: 
Pb. 4693 Sofienberg 
0506 Oslo 
 
 
Telefon: 
02380 
 
 
Telefaks: 
94 76 20 18 
 
 
e-post: 
kontor@fo.no 
 
 
www.fo.no 
 
 
Bankgiro: 
9001.06.35674 
 
 
Bankgiro kontigent: 
9001.08.71394 
 
 
Foretaksnr.: 
870 953 852 MVA 

 
 
   
Familie- og kulturkomiteen 
Stortinget 
0026 Oslo 
 
 
 
   

 
Deres referanse Vår referanse Vår dato 
   17/00339-6 24.01.2018 

 
 

Fellesorganisasjonen (FO) innspill til komitehøring -  
representantforslag fra SV og Rødt om kamp mot seksuell 
trakassering 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Seksuell trakassering er et alvorlig hinder for likestilling.  Kvinnedominerte 
arbeidsplasser er særlig utsatt. Pleie- og omsorgsarbeidere ligger høyt i statistikken 
over de som opplever mest seksuell trakassering. Ifølge tall fra SSB har 10 % av pleie- 
og omsorgsarbeidere opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Pleie- og 
omsorgsarbeidere er dermed på annenplass over yrker hvor ansatte opplever seksuell 
trakassering.  
 
FO har nylig undersøkt forekomsten av seksuell trakassering blant sine medlemmer. 
6,2 prosent svarte at de har blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet av seksuell art.  
 
Det er særlig yngre kvinner som oftest utsettes for seksuell trakassering. Dette viser tall 
fra SSB og NOA. FO mener det er grunn til å tro at alle studenter ved kvinnedominerte 
yrker/studier der praksis er en del av studieløpet, er særlig utsatt for uønsket seksuell 
oppmerksomhet. Dette gjelder blant annet de profesjonene FO organiserer: 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
Det er behov for tiltak for å forebygge seksuell trakassering, og håndtere seksuell 
trakassering når det skjer. FO vil derfor særlig gi sin støtte stil forslag nr. 5 fra SV og 
forslag nr. 1 fra Rødt om å sikre at enkelte profesjoner får opplæring i hvordan 
håndtere seksuell trakassering.  
 
Videre vil FO gi sin støtte til forslag nr. 2 fra SV om å innlemme seksuell trakassering i 
HMS-arbeid. Dette har lenge vært en anbefaling fra blant annet LO og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO). FO mener at SVs forslag om å ta inn arbeid med 
seksuell trakassering inn i arbeidsmiljølovens bestemmelse om HMS-arbeid kan 
bevisstgjøre arbeidsgivere om at seksuell trakassering er et arbeidsmiljøproblem.  
 
Til slutt vil FO gi sin støtte til forslag nr. 7 fra Rødt og forslag nr. 1 fra SV om å gi 
Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve saker om seksuell trakassering. FO 
bemerker at FNs Kvinnekomité ved flere anledninger har anbefalt norske myndigheter 
om å gi ombud og nemnd (nå Diskrimineringsnemnda) myndighet til å håndheve 
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forbudet mot seksuell trakassering.1 For å beskytte mot seksuell trakassering må det 
svi å bryte reglene.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Kristel Jüriloo  
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                            
1 Kvinnekomiteens anbefalinger fra 2012: CEDAW/C/NOR/CO/8. Lenke: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC
%2fNOR%2fCO%2f8&Lang=en  
Kvinnekomiteens anbefalinger fra 2017: CEDAW/C/NOR/CO/9. Lenke: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/N
OR/CO/9&Lang=En  
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