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Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lenge etterlyst et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering 
og er derfor svært fornøyd med forslaget som nå er sendt på høring.

Diskrimineringsnemnda
Vi støtter forslaget om at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i 
likestillings- og diskrimineringsloven. Vi er enige i departementets vurdering i at Diskrimineringsnemnda nå har en 
kompetanse som sikrer forsvarlig saksbehandling og rettssikkerhet. 

En effektiv og rask saksbehandling vil være viktig for å minske belastningen på partene. For å kunne være et reelt 
lavterskeltilbud er det derfor nødvendig at Diskrimineringsnemnda er organisert slik at den kan håndtere det økte 
sakstilfang som må påregnes når Nemnda gis myndighet til å håndheve saker om seksuell trakassering. Vi støtter 
derfor forslaget om at Diskrimineringsnemnda utvides med en avdeling. Vi er også enige i forslaget om at 
diskrimineringsombudsloven § 6 annet ledd endres slik at reglene om nemndas sammensetning ikke tallfestes. Dette vil 
gjøres det enklere å endre nemndas kapasitet i tråd med eventuelle endringer i ressursbehov.

NSF støtter også forslagene om at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor 
arbeidslivet, samt erstatning i enkle saksforhold på alle samfunnsområder. Vi har imidlertid noen kommentarer knyttet til 
objektivt ansvar for arbeidsgiver og utmåling av oppreisningsbeløpene.

Objektivt ansvar
Når nå Diskrimineringsnemnda skal gis myndighet til å håndheve og sanksjonere seksuell trakassering, vil det etter vår 
mening være viktig at dette til sammen vil utgjøre et reelt vern mot slik atferd og en sanksjonering som vil få en reell 
avskrekkende affekt. I følge SSBs Levekårsundersøkelse er sykepleiere den yrkesgruppa som er mest utsatt for 
seksuell trakassering /uønsket seksuell oppmerksomhet. Mens 4 prosent av sysselsatte generelt oppga jevnlig (en gang 
i måneden eller oftere) å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, er det 17 prosent av sykepleierne som oppgir 
dette. Som for vold og trusler om vold, er det grunn til å tro at forekomsten er høyere innenfor visse områder av 
helsetjenesten, men dette har vi ikke tall på. I 2016 hadde Levekårsundersøkelsen for første gang med spørsmål om 
hvem som utfører disse handlingene. Her svarte 79 prosent av dem som ble utsatt for seksuell trakassering, at det ble 
utført av kunder, klienter, elever og andre som ikke var ansatt på arbeidsplassen, skriver SSB. Dette må forstås som at 
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pasienter og pårørende er inkludert. 20 prosent av de utsatte svarer videre at de var utsatt for uønsket seksuell 
oppmerksomhet av en kollega, mens 6 prosent hadde opplevd dette fra en overordnet. Ut fra disse tallene, mener vi det 
er en alvorlig begrensning i diskrimineringsvernet at det ikke kan gjøres gjeldende et objektivt ansvar for arbeidsgiver i 
saker om seksuell trakassering, og at oppreisningsansvaret for den som diskriminerer skal avhenge av skyld, dvs at 
vedkommende har opptrådt uaktsomt. 

Slik vi ser det, er det viktig at en som har vært utsatt for seksuell trakassering får rett dersom arbeidsgiver ikke har 
overholdt sine forpliktelser til å verne ansatte mot dette (plikt til å forebygge/hindre), gitt både omfanget av seksuell 
trakassering i arbeidslivet og hvem som i hovedsak utfører dette. Vi viser til den såkalte Falken-dommen (Rt. 1997 s. 
786) der arbeidsgiver på objektivt grunnlag ble holdt ansvarlig for skade som ble påført en arbeidstaker ved mobbing fra 
andre arbeidstakere. Vi mener det er uklart hva som egentlig gjelder og ber om at departementet i det videre arbeidet 
vurderer dette opp mot målet om et effektivt diskrimineringsvern.

Oppreisningsbeløpene
Det er krenkende å bli diskriminert. I Prop. 80 L (2016-2017) slås det fast at utmålingen av oppreisning må være i tråd 
med EU-direktivenes krav om at sanksjonene skal være effektive, stå i rimelig forhold til overtredelsen og ha en 
avskrekkende virkning. EU-domstolen har i sin praksis lagt til grunn at oppreisningen skal overstige et symbolsk beløp 
og at nivået skal være slik at det virker reelt avskrekkende.

Norsk rettspraksis er begrenset, men i de få likestillingssakene har det blitt lagt uttrykkelig vekt på EU-rettens krav til 
effektive sanksjoner. I følge en rapport på Likestillings- og diskrimineringsombudets hjemmeside (kap 8), viser 
rettspraksis på diskriminering på grunn av kjønn erstatningsnivåer mellom kroner 75.000 og 150.000.

NSF mener det er en innskrenkning i forhold til kravet om effektive og avskrekkende sanksjoner når departementet i 
høringsnotatet s. 22 skriver at «Oppreisningsbeløpene i arbeidsforhold forutsettes holdt på et nivå mellom 20 000 og 
80 000 kroner.» Vår erfaring er allerede at det synes å utvikles en praksis der 80 000 kroner legges som et tak for 
oppreisningsbeløp. Vi mener dette er svært uheldig.

Likestillings- og diskrimineringsombudet
NSF støtter forslaget om at likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle styrkes. Det er et stort behov for 
veiledning både i enkeltsaker og i det forebyggende arbeidet, og ombudet har i dag omfattende kompetanse på feltet. 
Det er en forutsetning at ombudets ressurser styrkes betraktelig for å kunne imøtekomme behovet for veiledning ute i 
virksomhetene når nemnda får myndighet til håndtere saker om seksuell trakassering.

NSF merker seg med stor interesse det samarbeidet LDO og Arbeidstilsynet har hatt, og at det i 2017 ble etablert et 
samarbeidsprosjekt med partene i utelivsbransjen. Erfaringene fra dette samarbeidet er gode, og ombudet ønsker å se 
nærmere på om dette kan være et arbeid som bør videreutvikles. Vi mener helsesektoren vil være svært aktuelt for et 
slikt samarbeid.

Vi mener vernet mot seksuell trakassering i arbeidslivet styrkes ved at vernet omfattes av bestemmelser i både 
likestillings- og diskrimineringsloven – og gjennom dette kobles til vernet mot kjønnsdiskriminering – og i 
arbeidsmiljøloven, som et generelt krav til et forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Arbeidsmiljøloven har i dag 
ikke et eksplisitt forbud mot seksuell trakassering; dette mener vi må tydeliggjøres i aml § 4-3 og konkretiseres i 
forskriftene. Dette må omfatte krav til tilstrekkelig opplæring for ledere og verneombud.

Et systematisk hms-arbeid er nødvendig for å forebygge og håndtere uønsket seksuell oppmerksomhet på 
arbeidsplassen. Det er en forutsetning at vi klarer å skape en kultur og åpenhet for å snakke om temaet. I Fafo-rapport 
2017:09 kommer det fram at arbeidsgivere ikke oppfatter at seksuell trakassering er et problem på arbeidsplassen fordi 
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de ikke har mottatt noen saker/meldinger om det. Med foreliggende omfangsundersøkelser må arbeidsgivere ta 
utgangspunkt i at seksuell trakassering faktisk forekommer.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Harald Jesnes
Forbundsleder Forhandlingssjef

Kopi: Unio
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