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Innstilling til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for hvordan Tromsø kommune jobber for å forebygge
seksuell trakassering og overgrep, særlig mot barn og unge, samt mennesker med nedsatt
funksjonsevne tas til orientering
2. For å styrke rutiner og retningslinjer for forebygging og håndtering av saker samt styrke det
holdningsskapende arbeidet i kommunen vil kommunedirektøren;
a) i sammenheng med Handling og økonomiplanen 2020 vurdere prosjektet TryggEst for
mennesker med nedsatt funksjonsevne overført fra prosjekt til drift etter prosjektperiodens utløp
i 2020
b) planlegge igangsetting av holdningsskapende tiltak i tråd med Politirådets vedtak 9. mai 2019
og Plan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger
blant barn og unge.
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Hva saken gjelder
Det vises til behandling av interpellasjon «Vern mot overgrep» hvor kommunestyre
fattet følgende vedtak i januar 2018;
1. Kommunestyret ber administrasjonssjefen legge fram en utdypende sak om hvordan
Tromsø kommune jobber for å forebygge seksuell trakassering og overgrep, særlig mot
barn og unge, samt mennesker med nedsatt funksjonsevne.
2. Saken skal drøfte og gi informasjon om:
a. rutiner og retningslinjer for forebygging og håndtering av eventuelle saker
b. det holdningsskapende arbeidet som foregår i kommunen
c. utfordringer og mangler.
3. Saken legges frem til behandling i likestillingsutvalget, kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet og administrasjonsutvalget, før
den behandles i kommunestyrekomiteene og kommunestyret.
Her følger kommunedirektørens redegjørelse for hvordan Tromsø kommune jobber for
å forebygge seksuell trakassering og overgrep, særlig mot barn og unge, samt
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saken drøfter og gir informasjon om rutiner og
retningslinjer for forebygging og håndtering av eventuelle saker, det holdningsskapende
arbeidet som foregår i kommune og utfordringer og mangler.

Saksutredning
Saksfremlegget baserer seg på
•
•

Innhenting av praksiseksempler (spørreskjema) fra enheter i Avdeling for oppvekst
og utdanning, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO),
Ressurssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) nord, Alternativ til vold (ATV).
Informasjon og rapporter fra prosjektet TryggEst, Avdeling for helse omsorg.

1. Hvordan arbeides det med å forebygge seksuell trakassering og overgrep i
Tromsø kommune overfor barn og unge
Her kommer en redegjørelse for praksis i kommunens barnehager og skoler. Presentasjonen
må imidlertid ikke sees på som en ensartet praksis i alle kommunale barnehager og skoler. En
mer kvantitativ presentasjon krever ytterligere og mer detaljert kartlegging.
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1.1.

Veiledning og kompetanseutvikling overfor ansatte skole og barnehage praksiseksempler

o Tromsø kommune har i samarbeid med politiet, utarbeidet Plan for tverrfaglig
samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger blant
barn og unge. Se vedlegg 1
o Ansatte i skoler og barnehager gjennomfører jevnlig e-læringskurset «Vold og
seksuelle overgrep mot barn» Et nettkurs utviklet av RVTS nord i samarbeid med
Tromsø kommune
o Skoler gjennomfører kurset «Tvang og makt i skolen»
o De senere år er det utviklet flere nettbaserte kurs for å styrke kompetansen i
skoler og barnehager. Eksempler på kurs som gjennomføres er Snakke (styrke
kompetansen i samtaler med barn om tema) og Jeg Vet.
o Kommunale veiledere til ansatte relatert til arbeid med vold i nære relasjoner og
overgrep. Veilederne ligger på kommunens nettside:
https://www.tromso.kommune.no/vold-i-naere-relasjoner.244323.no.html
o Tromsø kommune deltar med representanter i Samarbeidsforum for vold i nære
relasjoner og overgrep med politiet, Statens Barnehus, ATV, RVTS nord,
Familievernkontoret, SMISO, Barn av rusmisbrukere (BAR), Landsforeningen for
barnevernsbarn, konfliktråd og støttesenter for kriminalutsatte.
1.2.

Informasjon og undervisning til elever og foresatte - praksiseksempler

o Skoler legger til rette for informasjon fra politiet til foresatte om digitale krenkelser
o Mobbeombudet holder foredrag for elever om digitale krenkelser, bildedeling og
språkbruk elever imellom
o Helsesykepleier tematiserer vold og overgrep i individuelle samtaler på 3., 6. og
8. trinn.
o På 6. trinn tilbyr skolehelsetjenesten undervisning om grensesetting om det å
bestemme over egen kropp, og grensesetting om bildedeling i sosiale media.
o På 9. trinn har helsesykepleier undervisning hvor det vises film om grensesetting
og at nei betyr nei. Det legges opp til diskusjon og refleksjon etter filmen. Det gis
også informasjon om seksuell lavalder og straffeloven, og om voldtekt og
bildedeling.
o Helsesykepleiere følger Nasjonale retningslinjer for skolehelsetjeneste og
helsestasjonstjenester som pålegger helsesykepleiere å ta opp disse temaene.
o BUFdir har et kompetanseutviklingstiltak «Se Meg» og verktøyet «Snakke» som
er lagt inn i fagdagene til skolene 2019 – 2020.
o Skolehelsetjenesten har implementert Psykologisk førstehjelp (PF) som
klasseromsundervisning på 2., 5. og 8. trinn. PF skal bidra til å styrke elevenes
egen mestringsevne.
o Legestudenter gir undervisning i psykisk helse
o Foreldrestyre og ungdomsskole samarbeider om å få retningslinjer i skolerevyer
til å etterleves
o Foredraget Bry deg – seksuelt krenkende atferd, i regi av politiet gjennomføres
på foreldremøter på skoler.
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1.3.

Rutiner og prosedyrer – skole, skolehelsetjeneste, barnehage praksiseksempeler

o Alle ansatte i kommunen skal følge BTI (bedre tverrfaglig innsats) rutinene. I
skoler og barnehager arbeides det i ressursteam. Tverrfaglig drøftingsteam i
seksjon for barn og familie kan konsulteres og kontaktes både av fagfolk og
foresatte.
o Alle ansatte som arbeider med barn i kommunen leverer politiattest (lovpålagt)
o Barnehager har rutiner om å ikke være alene med barn på tur.
o Nye vikarer i barnehage går ikke yttervakter eller gjennomføre stell av barn.
Personalet i barnehager får ikke bruke private telefoner eller fotoapparat.
o Nye vikarer har ikke tidlig eller seinvakter Tema vold og overgrep tas opp i
ansettelsesintervju i barnehager og skoler
o Plan for skolehelsetjeneste beskriver hvordan det arbeides med tema seksualitet,
vold og overgrep i skolehelsetjeneste.
o Sosialrådgiver gjennomgår tema vold og overgrep på fagdager i skolesektoren
o Skoler har regler for bruk av mobil i skoletiden
o Skolene arbeider utfra «Plan for sosial kompetanse» gjennom hele skoleåret
o Skolene har null toleranse for seksuelle krenkelser
1.4.

Helsestasjonstjeneste, jordmortjeneste - praksiseksempler

o Barns seksualitet er et tema som tas opp ved 4 års konsultasjonen på
helsestasjonen.
o På fireårskontrollen oppfordres foreldre til å snakke med sine barn om hva som
er lov og ikke lov relatert til å sette egne grenser
o Vold og overgrep tas opp i svangerskapskonsultasjoner i jordmortjenesten
o Forebyggende helsetjeneste har utarbeidet «samtaleguide» med konkrete
spørsmål til bruk i konsultasjoner på helsestasjonen
o Helsesykepleiere gir foresatte blant migranter informasjon om norsk lovgivning
relatert til vold
o Alle ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten gjennomfører e-læringskurset
«Vold og seksuelle overgrep mot barn».
o Ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten har gjennomført flere dagsseminar
om seksualutvikling hos barn og unge.
o Barn med psykisk funksjonsnedsettelse følges opp individuelt av
helsesykepleiere i samarbeid med skole og foresatte. Tema seksuell
trakassering er i fokus.
1.5.
o

1.6.
o

Psykiske helsetjenester – kommunalt nivå – praksiseksempler
Lavterskelteamet gir psykiske helsetjenester til barn og unge, korttidskonsultasjoner og
bistand til videre henvisning til BUP ved behov. Tematikken seksuell trakassering og
overgrep er innenfor teamets mandat

Flyktningetjenesten – praksiseksempler
Det tilbys foreldreveiledning (ICDP minoritet) i Introduksjonsprogrammet for flyktninger
for å forebygge oppdragervold.

4

1.7.

Samarbeid kommune - frivillig sektor, kompetansesenter praksiseksempler

o SMISO har undervisning i 6. trinn i skolen.
o SMISO gjennomfører råd og veiledning og undervisning til ansatte i barnehager,
skoler samt til andre ansatte i kommunen.
o SMISO har evaluert sitt arbeid og rapport er under utarbeidelse. Rapporten tas
inn i det videre samarbeidet mellom skoleeier og SMISO
o Det regionale kompetanseteamet gir konsultasjoner relatert til barn og unge med
skadelig seksuell atferd. Teamet koordineres av RVTS Nord.
o RVTS Nord tilbyr kompetanseutvikling overfor barnehage og skole relatert til
oppfølging av barn unge med skadelig seksuell atferd
o Barnehager bruker Hjertesamling (utviklet av SMISO) for samtale med barn
1.8.

Behandlingstilbud i kommunen til familier med voldsproblematikk praksiseksemepler

o Alternativ til vold (ATV) tilbyr behandling allerede der volden har skjedd. ATV
forebygger slik videre vold, herunder seksualisert vold, trakassering og overgrep.
o ATV driver veiledning, undervisning og informasjonsarbeid som også omfatter
seksualisert vold. ATV spør rutinemessig alle klienter om de har utøvd, om de blir
eller har blitt utsatt for ulike former for vold, også seksualisert vold.
1.9.

Barnevernets arbeid med forebygging – praksiseksempler

o Barnevernet gjennomfører samtaler med barn og unge som har tiltak i
barnevernet om kropp og grenser, hva er lov og ikke lov. Barnevernet har fokus
på hvordan skjerme sårbare barn og unge.
o Barnevernet har rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og
seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og unge i
fosterhjem. Barnevernet opplever i større grad å komme i dialog med barn og
unge etter at de har vært utsatt for overgrep, i stedet for å treffe barna på et
tidligere stadium sammenlignet med for eksempel barnehage og helsestasjon.
o Barnevernet veileder samarbeidspartnere om temaet overgrep og vold
o Barnevernet arbeider med hvordan bedre følge opp barn og unge med
grenseoverskridende seksuell atferd eller allerede har begått overgrep.
Risikokartlegging og forebygging for å unngå ytterligere overgrep.
o Barnevernet samarbeider med RVTS nord og Samarbeidsforum om å arrangere
årlige Januarkonferansen som setter fokus på aktuelle tema relatert til vold og
overgrep
2. Forslag til forbedringer
I kartleggingen ble følgende forslag til forbedringer levert inn:
o Konsultasjonsteamet ved Statens Barnehus bør prioriteres brukt i større grad
o Kommunalt tverrfaglig ressursteam bør prioriteres brukt i større grad
o Forebygging av seksuell trakassering bør ha et brett fokus på alt fra hvilket språk
elevene bruker i gangene på skolen til vold og misbruk av barn på alle arenaer.
o Voksne som jobber med barn og unge må ha kunnskap om ungdommens
perspektiv og opplevelser knyttet til erfaringer med seksuell vold via digitale
medier.
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o Kommunen bør styrke sitt holdningsskapende arbeid for å forebygge alle typer
mobbing og trakassering overfor barn og unge
o Helsesykepleieres fagkompetanse kan i større grad nyttes i undervisning og
gruppebaserte tilbud
o Det bør settes fokus på hvordan forebygge seksuell trakassering og overgrep fra
ansatte overfor barn og unge
o Barn med funksjonsnedsettelse bør tas med på råd om hva de ønsker for å føle
seg trygg relatert til seksuell trakassering.
o Kommunen bør signalisere åpenhet om tematikken og ha kultur for varsling
o Øke bevissthet om temaet og samarbeide bedre mellom enhetene for å avdekke
seksuell trakassering overfor barn og unge og mennesker med
funksjonsnedsettelser.
o Det bør vurderes å implementere det nettbaserte opplæringsprogrammet
https://snakkemedbarn.no/ i flere sektorer enn kommunens barnehager og
private barnehager
o Det bør vurderes å implementere den digitale ressursen https://www.jegvet.no/
for kunnskapsbasert, helhetlig og gjennomgående voldsforbyggende og
livsmestringsfremmende opplæring til barn og unge, i barnehage, grunn- og
videregående skole.
o Det bør vurderes om temaet vold og overgrep mot barn/risikoutsatte voksne også
skal inngå som rutinespørsmål i alle ansettelsesintervjuer og ved administrative
tilsettinger/innleid vikarressurs, for eksempel som informasjon om kommunens
plan for vern mot overgrep, med påfølgende virksomhetstilpassede
refleksjonsspørsmål.
o Det er behov for mer opplæring i hvordan tema vold skal tas opp med barn og
foresatte. Undervisning og veiledning bør legges inn i års hjul
o For å lykkes med tidlig innsats må fagpersonell være tilgjengelig på arenaer der
barn oppholder seg som skole, barnehage, fritid, skolehelsetjeneste
o Elever etterspør mer konkret informasjon om hva som er lov og hva som er ikke
lov relatert til seksuell trakassering og billeddeling. Elevenes behov bør
imøtekommes
o Det bør vurderes å styrke tema psykisk helse og vold i lærerplaner
o Ansatte som jobber med barn i kommunen bør ha trygghet i å snakke med barn
om normal og sunn seksualitet og hva som ikke normal og sunn seksualitet
o Tema seksuell trakassering bør tas inn i samtaler med foresatte og elever
3. Hvordan Tromsø kommune jobber for å forebygge seksuell trakassering og
overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.
3.1.

TryggEST – bakgrunn for pilotering i Tromsø kommune

I 2014 publiserte BUFdir nasjonale retningslinjer for håndtering av mistanke om overgrep
mot utviklingshemmede. I 2015 startet Omsorgstjenesten Sørøya implementering av
disse retningslinjene.
NOVA gjorde en undersøkelse i 2017 om hvorvidt retningslinjene fra BUFdir var
implementerte i norske kommuner, og resultatet var nedslående.
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Tromsø Kommune ble forespurt om å være pilotkommune for BUFdir fra 2018 i prosjektet
TryggEst. Piloten omhandler varslingssystemer for alle særlig risikoutsatte voksne. Det
er viktig å påpeke at piloten har oppfølging gjennom BUFdir og følgeforskning fra
NTNU/FAFO.
Begrepet «overgrep» omhandler i TryggEst vold, seksuelle overgrep, psykologiske
overgrep, økonomiske overgrep, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, samt
omsorgssvikt.
Arbeidet med forebygging av overgrep har vært knyttet til én stilling, og tilførselen av
saker har vært stor. Seksjon for Oppfølgingstjenester ved Omsorgstjenesten Sørøya
ansatte i 2015 en rådgiver som skulle jobbe med blant annet overgrepsproblematikk,
oppfølging av saker ved mistanke om overgrep, veiledning til personalet og veiledning til
foreldre/pårørende i slike saker. Stillingen skulle også jobbe direkte med brukere for å gi
kompetanseheving på temaet seksuell helse, noe som også kan sees på som et
forebyggende tiltak mot overgrep.
I 2015 gjorde Seksjon for Oppfølgingstjenester i Tromsø Kommune en implementering
av nasjonale retningslinjer fra Bufdir; Seksuelle overgrep mot voksne personer med
utviklingshemming (2014). Dette ble gjort gjennom fagdager for hele seksjonen, foredrag
avdelingsvis og veiledning i enkeltsaker.
Fagdagene i 2015 inneholdt temaene meldeplikt, avvergingsplikt, tegn og symptomer på
overgrep. Det er også gjennomført forelesninger om nettvett og seksuell helse. Det er
utarbeidet en «kursbank» med overnevnte temaer, slik at avdelinger kan bestille foredrag
på interne møter. Dette for å sikre at flere får kunnskap, og mer direkte kompetanseheving
rettet mot sine avdelinger og brukergrupper. Kursbanken er formidlet gjennom
enhetslederne. De siste to årene har det ikke vært mulig å gjennomføre en samlet innsats
i form av fagdager, Det sees nå på andre løsninger, som nettkurs.
Kommunen har satt sammen et tverrfaglig konsultasjonsteam bestående av
• Egne ressurser
• Kliniske sexologer fra RVTS Nord og Habiliteringstjenesten i Finnmark
• Psykolog/spesialrådgiver fra RVTS Nord
• Habiliteringstjenesten i Tromsø
• Konfliktrådet i Tromsø
• Støttesenteret for kriminalitetsutsatte
• Barne- og familieseksjonen
•
Teamet jobber etter reflekterende team-modell, vedrørende problemstillinger som
omhandler overgrepsproblematikk og seksuell helse. Kommunen har også via
konsultasjonsteamet og rådgiver kompetanse på oppfølging av brukere og pasienter med
skadelig seksuell atferd, eller som har begått overgrep.
3.2.

Status i piloteringen

Tromsø ble pilotkommune i 2018 og har forpliktet seg som pilotkommune overfor BUFdir
ut 2019. BUFdir besluttet imidlertid tidlig i 2019 å utvide prosjektperioden ut 2020, men
tilskuddet på 500 000 kroner reduseres til 250 000 i 2020.
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I dag driftes TryggEst i Tromsø kommune med halvt årsverk finansiert fra BUFdir og halvt
årsverk fra helse- og omsorg ved Omsorgstjenesten Sørøya. TryggEst er lokalisert
sammen med administrasjonen Omsorgstjenesten Sørya, Sjøgta 2.
Tromsø Kommune har, sammen med Bufdir, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, SOR og
St. Olavs hospital, utarbeidet modellen TryggEst.
På landsbasis har BUFdir plukket ut totalt 12 pilotkommuner.
BUFdir arbeider for at modellen TryggEst skal implementeres på landsbasis.
Tilbudet er, sammenliknet med andre kommuner, ganske unikt fordi de færreste
kommuner har satt vold og overgrep overfor mennesker med funksjonsnedsettelser i et
system.
3.3.

Målgruppe og tjenestetilbud

TryggEst retter seg mot personer over 18 år, som i særlig grad kan ha behov for
beskyttelse mot vold, trakassering og overgrep. Dette er for eksempel personer som
mottar eller burde mottatt offentlige eller private tjenester, og som i liten eller ingen grad
er i stand til å beskytte seg selv. Dette kan være på grunn av fysisk, psykisk eller
kognitiv/intellektuell funksjonsnedsettelse, høy alder, rus eller sykdom. Stikkord er:
• Tverrfaglighet
• Evne til handling
• Engasjement og ansvarsfølelse
TryggEst skal være en rasjonell, effektiv og kvalitetsmessig god måte for en kommune
og håndtere oppgaver knyttet til forebygging, avdekking, håndtering og ivaretakelse når
det gjelder overgrep mot risikoutsatte voksne.
Modellen er omfangsrik, og det vil være store lokale variasjoner i kommunene. På sikt
regnes det med at systematisk innsats (tilsvarende TryggEst-modellen) blir lovpålagt
gjennom helselovgivningen.
For å kunne jobbe forebyggende er det nødvendig med tidlig innsats. TryggEst erfarer at
ungdommer med funksjonsnedsettelser fremdeles ikke får den kunnskapen om kropp,
relasjoner og seksualitet som de trenger, ut ifra deres forutsetninger. TryggEst jobber
med voksne som har vært nødt til å håndtere sin seksuelle helse uten veiledning og
bistand, og for enkelte vil dette ha medført uhensiktsmessige måter å håndtere dette på.
Dette kunne vært forebygget gjennom tidlig innsats.
Kunnskapsøkning og kompetanseheving kan til en viss grad forebygge overgrep. Dette
er et svært tidkrevende arbeid, og for mange av de kommunen jobber med må man se
opplæringen og vedlikehold av kunnskap i et livsløpsperspektiv.
Det er opprettet et innsatsteam som er med i håndteringen av henvendelser. Teamet
består av ansatte i kommunen.
Tromsø kommune har per september 2019 mottatt 65 saker til TryggEst. Cirka
halvparten av disse omhandler funksjonshemmede (kognitivt, fysisk). Det er snakk om
seksuelle overgrep, fysiske overgrep/vold og økonomiske overgrep. En sak er registrert
som hatkriminalitet, men sannsynligvis kunne flere av de andre sakene også blitt
registrert som dette (i tillegg til å bli registrert som vold og overgrep).
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TryggEst har rådgivende funksjon i disse sakene. I mange saker har TryggEst samtaler
med den utsatte, familie eller andre. I noen saker er det mest hensiktsmessig at andre
har direkte kontakt med bruker eller pasient (høy grad av utviklingshemming, demens
m.m.). I de sakene TryggEst har samtaler med den utsatte, kan dette være et arbeid
som pågår fra en mistanke eller akutt fase, frem til saken er ferdig behandlet (for
eksempel i strafferettspleien). TryggEst sørger også for at personene får tilgang på den
hjelpen de trenger (medisinsk, psykologisk, juridisk, mv.).
3.4.

Kunnskapsgrunnlaget

I arbeidet for å forebygge seksuell trakassering og andre former for overgrep foreligger
det nasjonale standarder, retningslinjer og verktøy. Disse er utarbeidet for at pasienter og
brukere skal være trygge på at den hjelpen de mottar er basert på evidensbaserte
metoder og anbefalinger, og for å kvalitetssikre arbeidet. Denne tryggheten skal de
oppleve så vel i overordnede planer som i individuelle samtaler. Høy grad av
kvalitetssikring er viktig i alt arbeid, og særlig i arbeid som omhandler sensitive temaer
rettet mot barn, unge eller personer med funksjonsnedsettelser.
TryggEst er kunnskapsbasert og anbefalt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Prosjektet forskes på fortløpende, og evalueres i 2020.
3.5.
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til forbedringer relatert til mennesker med funksjonsnedsettelse
sette arbeidet mot trakassering og overgrep overfor funksjonshemmede inn i en
helhetlig handlingsplan
utarbeide en kompetanseplan for ansatte, som innebærer jevnlig
kompetanseheving
legge til rette for kompetanseheving av brukere på flere områder
sikre mer forebyggende innsats på alle forebyggingsnivåer (universelt, selektivt
og indikert)
gi seksuell helse status på lik linje med den øvrige helsen
jobbe forebyggende med barn og unge med funksjonsnedsettelser i grunnskolen
kompetanseheving av nøkkelpersoner på flere avdelinger for å nå alle
aldersgrupper dekkes)

Konklusjon
Det er i saksfremlegget redegjort for status for hvordan kommunen jobber for å
forebygge seksuell trakassering og overgrep, særlig mot barn og unge samt mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Saksfremlegget gjør også rede for forslag til forbedringer.
Tromsø kommune har utarbeidet Plan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og
håndtere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge følger vedlagt se vedlegg 1.
Politirådet drøftet også kommunens behov for å forebygge vern mot seksuell
trakassering og overgrep i møte 9. mai 2019. Se vedlegg 2 og vedlegg 3
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På bakgrunn av ovenstående vil kommunedirektøren vurdere mulighetene for å sikre
TryggEst overgang fra prosjekt til drift, samt følge opp forslag fra politirådet om styrking
av det holdningsskapende arbeidet overfor barn og unge som vern mot seksuell
trakassering og festrelaterte voldtekter.
Forslag til forbedringer slik de fremkommer i saksfremleggets punkt 2 og punkt 3.5 tas
med i det videre arbeidet
Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Innlegg i Politirådet 9 mai 19
Plan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger
blant barn og unge
Politirådets vedtak 9. mai 2019 Arbeid med vern mot seksuell trakkasering og overgrep
Vedlegg referanse til lover forskrifter veiledere mm
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