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Formannskapet

Interpellasjon fra Harald Sævareid (SV): Trakassering og maktovergrep

Kommunestyret-02.05.2018- 055/18
Vedtak:
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til reglement for kommunestyret §10.

Kommunestyret-04.04.2018- 036/18
Vedtak:
Saken utsettes.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et arbeid for å inkludere arbeidet mot seksuell
trakassering i kommuneplan for folkehelse.
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette utarbeidelsen av handlingsplan mot seksuell
trakassering og seksuelle overgrep i grunnskoler i Bærum kommune.
3. Kommunestyret ber rådmannen etablere en trygg varslingsarena for ungdom i Bærum
kommune.

SAKEN I KORTE TREKK
Seksuell trakassering er utbredt i den norske skolen. 21% av alle jenter mellom 17 og 18 år har

opplevd å bli befølt på en seksuell måte mot sin vilje. En større undersøkelse i videregående skole i
Sør-Trøndelag 2013-2014 om seksuell trakassering viser at en stor andel elever (63% jenter og 62%
gutter) rapporterte å ha opplevd minst en form for seksuell trakassering siste år.
#metoo har nok ført til at flere rapporterer om seksuell trakassering. Kanskje gjør de det fordi det
nå kan bli tatt på alvor, det som tidligere ble oversett og overhørt. Derfor er det viktig å gi
ungdommen et trygt rom for varsling, før trakasseringen utvikler seg til enda mer alvorlige
overgrep.
#metoo har gitt oss vissheten om at maktasymmetri brukes til å undertrykke og at trakassering kan
gi økt maktasymmetri.
Ordfører, #metoo har gitt de unge et håp, en tro på at framtiden kan bli bedre. La oss i fellesskap
bidra til at de unge ikke mister troen og håpet.
Ord som hore og homo er de mest brukte skjellsordene i blant elever og seksuell trakassering på
sosiale medier er økende. Elever har etter Opplæringslova § 9 rett til et trygt og godt skolemiljø for
fremmer helse, trivsel og læring.
Kommunene er ansvarlig for grunnskoleopplæringen. Grunnskolen skal være et trygt sted for barn
og ungdom. Vi, som kommune, skal aktivt motarbeide at seksuell trakassering i skolen. Vi som
kommune skal hjelpe de unge til en bedre og tryggere framtid. Derfor trenger vi en handlingsplan
mot trakassering fra barnehage til videregående skole.
Planen skal inneholde handlingsrettede og forebyggende tiltak mot seksuell trakassering og
maktasymmetri.
Seksuell trakassering er et folkehelseproblem som i dag rammer mange og som kan gi legitimitet til
grovere overgrep i samfunnet.

Behandlingen i møtet 02.05.2018 Kommunestyret
Leder for hovedutvalg barn og unge Anne Lene Hojem (H) besvarte interpellanten.
Votering:
Enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

Kommunestyret-02.05.2018- 055/18:
Vedtak:
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til reglement for kommunestyret §10.

Behandlingen i møtet 04.04.2018 Kommunestyret
Saken ble utsatt med henvisning til Bærum kommunes reglementer for folkevalgte organers
virksomhet kapittel 3, § 3-3, siste setning: Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for
behandling etter klokken 22.

Kommunestyret-04.04.2018- 036/18:
Vedtak:
Saken utsettes.

