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HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING – HØRING OM 
FORSLAG OM ETABLERING AV ET LAVTERSKELTILBUD FOR BEHANDLING 
AV SAKER OM SEKSUELL TRAKASSERING 

 
Rettspolitisk forening viser til departementets høringsbrev av 2. juli 2018.  

Rettspolitisk forening (Rpf) er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i juridiske 
fag og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare rettsstatlige 
verdier og for å bedre den rettslige situasjonen for sosialt vanskeligstilte grupper.  
 
Rpf er i all hovedsak positiv til forslaget, og ønsker å stille seg bak svaret fra Likestillings- og 
diskrimineringsombudet til høringen og de detaljerte merknadene som fremkommer der.  
 
Vi viser til ombudets egen oppsummering avslutningsvis:  
 

- Vi er positive til å få en tydelig veilederrolle i det forebyggende arbeidet mot seksuell 
trakassering, men vil påpeke at det er avgjørende at ombudet får tilført de nødvendige 
ressursene, slik at denne funksjonen ikke skal gå på bekostning av andre oppgaver i 
henhold til vårt mandat.  

- Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven med forskrifter som gjelder HMS- arbeid bør 
presiseres, slik at det fremgår tydelig at arbeidet omfatter tiltak mot seksuell 
trakassering.  

- Det uttrykkelige unntaket for oppreisning og erstatning for brudd på vernebestemmelsen 
i likestillings- og diskrimineringsloven § 38 første ledd bør fjernes.  

- En henvisning til adgangen til å søke erstatning og oppreisning etter alminnelige 
erstatningsrettslige regler bør tas inn i likestillings- og diskrimineringsloven § 38, i tråd 
med utformingen av erstatningsbestemmelsene i de lovene likestillings- og 
diskrimineringsloven var ment å erstatte.  

- Oppreisnings- og erstatningsansvar for brudd på vernebestemmelsen i likestillings- og 
diskrimineringsloven § 13 sjette ledd bør fremgå uttrykkelig av samme lov § 38.  

- Ved en eventuell lovfesting av erstatningsansvar for brudd på vernebestemmelsen bør 
det utredes hvorvidt skyldkravet bør være objektivt.  

- For de ansatte som ikke kan få sine saker om seksuell trakassering behandlet av 
Diskrimineringsnemnda, samt i de sakene der erstatningskravene overstiger nemndas 
vedtakskompetanse, vil det være særlig viktig å komme inn under ordningen med fri 



rettshjelp. Vi oppfordrer Justis- og politidepartementet å se hen til dette ved den 
planlagte gjennomgangen av ordningen. 

 
*** 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Elsa Skjong på tlf. 48 11 84 56, eller e-post styret2@rpf.no.    

 
Med vennlig hilsen 
Elsa Skjong 
for Rettspolitisk forening  
 


