
 

 

 

 

 

Tips til kommuner som vil forebygge trakassering, seksuell trakassering 

vold og overgrep på store arrangement 

Festivaler og andre arrangement der mange mennesker møtes skal være steder 

der alle kan kose seg og ha det gøy. Vi vet likevel at seksuell trakassering, 

overgrep og voldtekt skjer i slike sammenhenger og at unge jenter, men også 

unge gutter, er spesielt utsatt.  

Bruk av alkohol øker risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering vold og 

overgrep og øker også risikoen for selv å utsette andre for slike overgrep. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er dermed et ledd i å forebygge slike hendelser. I 

tillegg trenger arrangører kunnskap og bevisstgjøring for å kunne forebygge og 

håndtere seksuell trakassering vold og overgrep.   

Her er en liste med tips og verktøy som kommunen kan bruke i sitt arbeid.  

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 

Kommunen er etter alkoholloven §1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk 

handlingsplan. Helsedirektoratets anbefaler i denne forbindelsen at det 

utarbeides en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan for å sikre en bred, 

helhetlig, tverrfaglig og treffsikker innsats mot utfordringene knyttet til bruk og 

misbruk av alkohol og andre rusmidler. En målsetting i en slik handlingsplan bør 

være å sikre trygge arrangement for alle.   

 

Skjenkebevilgning 

Hovedvirkemidlet i kommunenes forvaltning av alkoholloven er praksisen når 

man gir bevilling. Her har kommunen mulighet til å bruke alkoholloven og 

bevillingssystemet som en del av det forebyggende arbeidet for å både redusere 

konsum og forebygge de skader som alkoholbruk gir. Kommunen kan både stille 

krav, anbefale og tilrettelegge informasjon for arrangører om hvordan forebygge 

og håndtere trakassering, seksuell trakassering, vold og overgrep.  

Her er noen eksempler:  

Egenvurdering for arrangør 

• Har dere en tydelig målsetting om at alle skal trives på arrangementet? 

• Har dere gjort en risikovurdering som også omfatter risiko for 

trakassering, seksuell trakassering og overgrep?  

• Har dere tydelige rutiner for varsling av uønska hendelser?  
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• Er trakassering, seksuell trakassering og overgrep nevnt som uønska 

hendelser? 

• Vet dere hvilke grupper som er mest utsatt og dermed bør ha ekstra 

oppmerksomhet? 

• Vet dere hva som øker risiko? 

• Har dere en tydelig instruks til vaktselskap?  

• Har dere gitt opplæring til frivillige som omfatter hvordan de skal 

forebygge og håndtere trakassering, seksuell trakassering, vold og 

overgrep? 

• Har dere tydelige sanksjoner for overtredelse av regler? 

 

Svarer du nei på flere av disse spørsmålene har dere lav beredskap og få 

forebyggende tiltak for å håndtere seksuell trakassering, overgrep og vold. 

 

Flere kommuner sender ut informasjon om ansvarlig alkoholhåndtering til alle 

som får innvilget skjenkebevilling. Denne teksten kan inkluderes:  

 

XX kommune ønsker gode inkluderende arrangement hvor kulturen kan 

blomstre, folk kan delta og ha det artig uavhengig av hvem de er. Vi vet at 

risikoen for vold, trakassering og overgrep øker der folk møtes og drikker 

alkohol. Det er både bedre og enklere å forebygge enn å måtte håndtere 

hendelser, derfor ønsker vi at alle arrangører gjennomfører en risikoanalyse hvor 

også faren for eksempel slåssing og vold, fyll, trakassering, seksuell trakassering 

og overgrep blir vurdert. 

 

Oppfordre arrangørene til å bruke veilederen som vi har laget, ta nettkurset, 

bruke vårt eksempel på risikoanalyse og tilby frivillige opplæring gjennom vår 

video.   

 

 

https://www.kun.no/uploads/7/2/2/3/72237499/tryggpaafestival_veileder.pdf
https://learn.didac.no/likestillingssenteret/Public/ViewWebCourseAnonymously?id=6fe9ef28-3902-4e42-9d4b-f07708353eed&start=ffb95cba-17ed-4b88-91d2-065a059ff32c
https://www.kun.no/tryggpafestival.html
https://youtu.be/xAvToeM7h9E

