
 
 

 
 

Retningslinjer for håndtering av upassende atferd 
Nulltoleranse for seksuell trakassering og mobbing 
Unge Venstres har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Unge 
Venstre, representert ved organisasjonens tillitsvalgte, skal arbeide aktivt for å 
forhindre at upassende atferd forekommer i utgangspunktet. Det betyr at de 
tillitsvalgte har et ansvar for å opptre som forbilder for resten av organisasjonen 
både i og utenfor offisielle partiarrangement, og at de aktivt skal fremme en sunn 
organisasjonskultur som gjør at alle skal føle seg trygge i Unge Venstre. 
  
Definisjon av seksuell trakassering og mobbing 
Unge Venstre forstår trakassering slik likestillings- og diskrimineringsloven gjør det, 
nemlig “handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å 
være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende”. Videre 
er seksuell trakassering forstått som ”enhver form for uønsket seksuell 
oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, 
skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom”. Mobbing er 
bevisste handlinger fra en eller flere personer som retter seg mot en eller flere 
personer som har vanskelig for å forsvare seg selv. Tillitsvalgte i Unge Venstre skal 
være oppmerksomme på skjeve maktforhold. 
 
Varslings- og meldingskanaler 
Det er hovedsakelig generalsekretær i Unge Venstre som skal varsles om 
upassende oppførsel i organisasjonen. Varslene skal også følges opp av 
generalsekretær i samarbeid med leder av Unge Venstre, med mindre varsler ikke 
ønsker dette.  
  
Hvis noen skulle ønske å melde fra om upassende atferd fra generalsekretær eller 
leder, kan også generalsekretær i Venstre varsles. Generalsekretær i Venstre kan 
også varsles dersom man ikke ønsker at leder eller generalsekretær i Unge Venstre 
skal behandle en viss sak.  
 
Det er også mulig å varsle andre personer i Unge Venstre. Dersom noen av de 
tillitsvalgte i Unge Venstre varsles om en sak, skal saken tas videre til en av de 
ovenfor nevnte instansene.  
   
Plikt til å varsle 
Alle tillitsvalgte i Unge Venstre er pliktig til å varsle om upassende atferd, både på 
og utenfor offisielle partiarrangement. Det er å foretrekke at varslinger går direkte 
til generalsekretær.  
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Sanksjoner 
§4 i Unge Venstres vedtekter slår fast at: 
 
“Tillitsvalgte som gjennom sine handlinger åpenbart undergraver organisasjonens 
formål eller utfører andre handlinger som bryter den tilliten organisasjonen har gitt 
kan fratas sitt/sine verv. Dette gjøres med et vedtak med to tredjedels flertall i 
landsstyret. I slike saker skal personen det gjelder ha møte- og talerett i landsstyret. 
Ved et vedtak om mistillit skal personen og fylkeslaget få melding om det straks. 
Personer som har fått erklært mistillit i et lokal- eller fylkeslag kan innen tre 
måneder anke saken til landsstyret. Landsstyret skal da behandle saken på det 
neste landsstyremøtet.” 
 
Hvis en tillitsvalgt i Unge Venstre får alvorlige anklager mot seg, anbefales det at 
personen stiller sine verv i bero fram til saken er konkludert. Dette ansvaret hviler 
på lederen av Unge Venstre. 
 
Loggføring 
Alle varslinger om upassende atferd skal loggføres av generalsekretær. Bare Unge 
Venstres leder og generalsekretær skal ha tilgang til loggen. Ved skifte av leder 
og/eller generalsekretær skal tilgangen overføres og avtroppende skal gi en 
orientering om sakene som er loggført. Saker som omhandler leder eller 
generalsekretær skal føres i Venstres logg. Saker som varsler ikke ønsker at enten 
leder eller generalsekretær skal ha innsyn i skal føres i Venstres logg. 
 
Nærmere regler for loggføring og lagring tas opp på LS etter nærmere samarbeid 
med Venstre. 
 
Samarbeid med Venstre 
Generalsekretær i Venstre skal orienteres om saker der det anses som nødvendig. 
Unge Venstre bør også orienteres om saker som oppstår i Venstre dersom dette er 
relevant for våre medlemmer.  
 
Ved nasjonale arrangement i Unge Venstre 
Før hvert nasjonale arrangement i Unge Venstre skal det utarbeides en 
beredskapsplan som skal legges fram for landsstyret i Unge Venstre.  
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