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Barneombudets sitt høringssvar - forslag om etablering av et lavterskeltilbud for 
behandling av saker om seksuell trakassering 

 
Vi visert til høringsdokument datert 2.juli 2018 fra Barne- og likestillingsdepartementet med 
forslag om å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering 
i likestillings- og diskrimineringsloven. 
 
Forslaget innebærer at  

- 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 

- Antall avdelinger i Diskrimineringsnemnda utvides fra tre til fire 
- Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle styrkes 

 
Konklusjon 
Barneombudet støtter departementets forslag om at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til 
å håndheve forbudet mot seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven.  
 
Barneombudet er enig med departementet i at det er behov for et lavterskeltilbud for 
behandling av saker om seksuell trakassering. Dette vil gi personer som utsettes for seksuell 
trakassering et kostnadsfritt alternativ til domstolsbehandling. 
 
Ombudet støtter et forslag om å styrke veilednings- og hjelpetilbudet til både voksne og barn 
som utsettes for seksuell trakassering.  
 
Lavterskeltilbud for barn  
Gjennom flere rapporter har barneombudet påpekt at barn og unge utsettes for et stort omfang 
av krenkelser, også av seksuell art. Vi viser til det volumet av krenkelser, og de holdninger 
og maktesløshet som fremkommer i vår rapport «Alle kjenner noen som har opplevd det»  
- om seksuelle krenkelser mellom ungdom, 2018.  
 
 
 

http://barneombudet.no/for-voksne/vare-publikasjoner/kjenner-opplevd-seksuelle-krenkelser-ungom/
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Barneombudet mener det er grunn til også å se på behovet for å innføre et lavterskeltilbud for 
behandling av saker der elever er påført skade eller tap som følge av krenkelser og 
trakassering i skolen.  
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