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Høring- Forslag om etablering av et lavterskeltilbud om for behandling av
saker om seksuell trakassering
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) takker for muligheten til å gi innspill
til Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell
trakassering. Komiteen støtter forslaget. I tillegg foreslår komiteen at det etableres et offentlig
finansiert rettshjelpssystem.
Flere av elementene i forslaget er i tråd med anbefalingene i NOU 2011: 18 Struktur for
likestilling utarbeidet av Skjeie-utvalget. I kapittel 8, side 135 står følgende:
Seksuell trakassering er i dag den eneste formen for trakassering der ombudet og nemnda
ikke kan behandle og ta stilling i individuelle klagetilfeller. Dette innebærer at den som har
vært utsatt for slik diskriminering ikke får tilgang til det samme lavterskeltilbudet som ellers
gjelder for diskrimineringssaker.
Utvalget foreslår på denne bakgrunn at saker om seksuell trakassering skal håndheves av
ombudet og nemnda innenfor rammen av diskrimineringsombudsloven, og ikke lenger være
unntatt.
Følgende forslag oppfyller anbefalingen fra Skjeie-utvalget:
- Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell
trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.
Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning i slike saker
innenfor arbeidslivet.
- Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge erstatning i enkle saksforhold i
slike saker på alle samfunnsområder.
Kif-komiteen støtter disse forslagene. I tillegg mener Kif-komiteen det er fornuftig, med
bakgrunn i de tre ovennevnte forslagene, at avdelingen i Diskrimineringsnemnda utvides fra
tre til fire og at Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle styrkes.
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) støtter altså Forslaget om etablering
av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. I tillegg ønsker
komiteen at det opprettes et offentlig finansiert rettshjelpssystem for å sikre at alle blir
ivaretatt av forslaget skissert over.
I universitets- og høgskolesektoren finnes det studenter og ansatte med ulikt inntektsnivå,
kunnskap om det norske rettsvesen og regler som gjelder for arbeidslivet. For at forslagene
over skal være et reelt tilbud til disse gruppene, bør det finnes et tilbud om offentlig finansiert
(gratis) rettshjelp. Komiteen mener at det er naturlig at gratis rettshjelp innføres samtidig som
Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering.
Diskrimineringsnemndas kompetanse foreslås begrenset til saker om oppreisning til kun å
gjelde i arbeidslivet. I følge Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2018 oppgir en av fire
studenter å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. Et flertall er trakassert utenfor
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utdanningsinstitusjonen, men det finnes også en gruppe som oppgir å ha blitt trakassert av
medstudenter eller ansatte. Studenter faller ikke inn under lover som gjelder for arbeidslivet
og vil med denne begrensningen ikke få saker om oppreising behandlet av
Diskrimineringsnemnda slik forslaget ligger nå. Kif-komiteen ønsker en utvidelse av området
for oppreising slik at også personer i organisasjonslivet og studenter blir omfattet av denne.
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