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Hvordan kan vi måle diskriminering? Hva er 
diskriminering i lovens forstand? Og hva opp-
leves som diskriminerende?

Deler av det norske diskrimineringslovverket 
er nytt. Likestillings- og diskrimineringsombu-
dets erfaring med lovverket, er derfor en viktig 
kilde til kunnskap på feltet. Vår erfaring gjelder 
først og fremst situasjoner hvor enkeltmennes-
ker eller grupper opplever seg krenket, men vi 
har også mange saker der vi har funnet grunn 
til å reagere på eget initiativ. Det å anvende 
lovverket praktisk i konkrete saker er en viktig 
del av rettsutviklingen. Effektiv håndheving 
av eksisterende lover og det å gjøre praksisen 
kjent, er dessuten en avgjørende faktor for å 
forebygge diskriminering i Norge. 

Hvert år vil ombudet utgi publikasjonen 
«Diskrimineringsjuss i PRAKSIS». Årets utgave 
tar for seg et utvalg klagesaker, veiledningssa-
ker, høringsuttalelser og sentrale lovgivnings-
prosesser fra 2006. 

Fordelingen av henvendelser vi mottar, er 
svært skjevt fordelt mellom de ulike grunn-
lagene kjønn, etnisitet, religion, seksuell ori-
entering, nedsatt funksjonsevne og alder. Et 
overveldende flertall av sakene gjelder diskri-
minering på grunn av kjønn og arbeidslivet er 
det samfunnsområdet som oftest går igjen. Jeg 
er overbevist om at antall henvendelser innen-
for diskrimineringsgrunnlag som etnisitet, alder 
eller nedsatt funksjonsevne ikke gjenspeiler det 
som skjer av diskriminering i virkeligheten. Her 
finnes det ganske sikkert mørketall. 

Mange av de henvendelsene vi mottar 
handler om situasjoner som oppleves urettfer-

dig eller krenkende, men som ombudet ikke 
har anledning til å etterprøve innenfor dagens 
diskrimineringslovverk. For eksempel kan det 
virke ulogisk at vi kan behandle en klagesak 
fra en som forskjellbehandles på en restaurant 
på grunn av kjønn eller hudfarge, men ikke 
dersom forskjellsbehandlingen skyldes nedsatt 
funksjonsevne eller seksuell orientering. Om-
budet har vært en pådriver for en gjennomgang 
av lovverket for å sikre et bredere diskrimine-
ringsvern.

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS vil bli sup-
plert av vårt årlige samfunnsregnskap, saLDO. 
Det skal gi et bilde av hvordan vi ligger an 
når det gjelder likestilling. saLDO er blant 
annet basert på statistikk og forskning innen 
noen utvalgte samfunnsområder. Til sammen 
vil disse to publikasjonene gi leserne en god 
oversikt over dagens situasjon når det gjelder 
likestilling og diskriminering. Publikasjonene 
vil også vise at det å jobbe med lovhåndheving 
og pådriverarbeid hører naturlig sammen. Disse 
to oppgavene utfyller hverandre, er viktige for å 
bringe likestillingen fremover og for å bekjempe 
diskriminering i Norge.

Beate Gangås
Likestillings- og diskrimineringsombud

Forord
Foto: Nils Bjåland
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Likestillings- og diskrimineringsombudet har 
i oppstartsåret 2006 registrert/behandlet 288 
klagesaker og 794 veiledningssaker. 58 av 
sakene har ombudet tatt opp på eget initiativ. 

Vår saksstatistikk over klagesaker gir et 
utgangspunkt for en kvalitativ beskrivelse av 
diskrimineringsproblemer som det bør arbeides 
særskilt med å avhjelpe eller forebygge, men 
tallene gir ikke et helt dekkende bilde av art og 
omfang av diskriminering i Norge.

Sakstilfanget i oppstartsåret er preget av at 
en overvekt av sakene gjelder kjønnslikestilling, 
både når det gjelder klagesaker og veilednings-
saker, noe som nok skyldes at Norge lenge har 
hatt en ordning med ombud for kjønnslikestil-
ling og som er kjent blant befolkningen.

For øvrig har ombudet klagesaksbehandlet 
en relativt stor andel saker som gjelder etnisitet 
og alder. Mange av sakene vedrørende alder har 
ombudet tatt opp på eget initiativ.

Saker fra arbeidslivet dominerer. Ombudets 
mandat er i stor grad begrenset til arbeidsliv 
når det gjelder diskriminering på grunn av 
alder, funksjonshemming og seksuell oriente-
ring. Mer enn 1/3 av sakene knyttet til kjønn 
gjaldt også arbeidslivet.

Typiske klagesaker
Kjønn
En typisk klage om diskriminering på grunn av 
kjønn kommer fra en kvinne, og gjelder:

diskriminering på grunn av graviditet og tilbake- Ⱦ
komst fra foreldrepermisjon
likelønn Ⱦ
forbigåelse ved ansettelse Ⱦ
at stillingen kun er lyst ledig for det ene kjønn,   Ⱦ
eller at et av kjønnene er oppfordret til å søke i 
annonseteksten.

Når det gjelder klager som berører regelverk, 
klages det særlig fra menn over:

regelverket om opptjening og uttak av foreldre- Ⱦ
permisjon
reglene om utbetaling av barnetrygd Ⱦ
verneplikt   Ⱦ

 

Ombudet behandlet et par prinsipielle like-
lønnssaker som illustrerer hvordan lønnspoli-
tikk som i utgangspunktet er kjønnsnøytral, vir-
ker indirekte diskriminerende overfor kvinner.

I sak om likelønn mellom typograf og konsulent i  Ⱦ
Aftenposten tar håndhevingsorganene for første 
gang stilling til rekkevidden av likestillingslovens 
bestemmelse om likelønn i tilfeller der den ulike 
avlønningen av kvinnen og mannen som utfører 
arbeid av lik verdi er resultat av ulike tariffavtaler.
Sak om avlønning av assisterende avdelingsleder på  Ⱦ
et sykehus. Kvinne med sykepleierutdanning sam-
menlignet med forgjenger som var mannlig lege. 

Andre prinsipielle klagesaker som er fremhevet 
i rapporten gjelder:

ansettelse og forlengelse av vikariater under   Ⱦ
graviditet
endrede arbeidsoppgaver ved tilbakekomst etter  Ⱦ
foreldrepermisjon
særtilbud til kvinner innen utdanning Ⱦ
positiv særbehandling av kvinner ved ansettelser Ⱦ

Alder
En typisk klage som gjelder aldersdiskrimine-
ring i arbeidslivet gjelder alderskrav i stillings-
annonser. Ombudet har jevnlig tatt opp slike 
saker på eget initiativ, og fastslått at slike vilkår 
er ulovlige. 

For øvrig har ombudet behandlet saker ved-
rørende:

forbigåelse ved ansettelse på grunn av alder  Ⱦ
alderskrav til aspirant, utdannings- eller trainee- Ⱦ
stillinger
aldersgrenser i tariffavtaler Ⱦ

Enisitet
Klagesakene om diskriminering på grunn av 
etnisitet gjelder hovedsakelig:

diskriminering ved ansettelse, typisk at en søker  Ⱦ
med etnisk minoritetsbakgrunn ikke blir innkalt til 
intervju eller får stillingen
krav til muntlige og skriftlige språklige kvalifika- Ⱦ
sjoner i utlysningsteksten. Ombudet har ved flere 
anledninger uttalt at forbudet mot diskriminering  

Sammendrag
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på grunnlag av språk er overtrådt
Ombudet har også behandlet saker om diskrimi- Ⱦ
nering på boligmarkedet, herunder krav om norsk 
statsborgerskap for å leie leilighet og sak om en 
mann som ikke fikk kjøpe bolig til tross for høyeste 
bud.

Øvrige grunnlag
Ombudet har i liten grad mottatt relevante kla-
gesaker som gjelder diskriminering på grunnlag 
av funksjonshemming, seksuell orientering 
eller religion/livssyn. Dette tilsier ikke at det 
ikke skjer diskriminering på disse grunnlagene. 

Lovgivning
I tillegg til arbeidet med enkeltsaker, har om-
budet uttalt seg i forbindelse med relevante 
pågående lovgivningsprosesser.

Statskirkeordningen Ⱦ

Ombudet mener at statskirkeordningen bør 
oppheves. En statskirkeordning er en betydelig 
utfordring i forhold til prinsippet om tros- og 
livssynsfrihet generelt, og det konvensjonsfes-
tede vernet om retten til fri religionsutøvelse 
spesielt.

Likeverd og tilgjengelighet – vern mot diskrimine- Ⱦ
ring av personer med nedsatt funksjonsevne (NOU 
2005:8)

Ombudet støtter hovedtrekkene i utredningen, 
men har kommet med noen merknader, her-
under at kravet til universell utforming også må 
gjelde IKT og samferdsel. 

Tiltak mot tvangsekteskap – krav om 21 års alders- Ⱦ
grense og tilknytningskrav for familiegjenforening

Ombudet var negativ til forslaget. Ombudet er 
av den oppfatning at mer systematisk forebyg-
gende arbeid, samt en drastisk forsterking av 
hjelpeapparatet kombinert med aktiv bruk av 
straffebudet mot tvangsekteskap, vil være mer 
effektivt enn å oppstille nye vilkår for familie-
etablering i Norge.

Bioteknologiloven – ombudet mener at eggdonasjon  Ⱦ
bør bli tillatt
Folketrygdloven – ombudet mener at vilkårene for  Ⱦ
rett til foreldrepenger i folketrygdloven må endres 
slik at fedre kan opptjene rett til foreldrepenger 
uavhengig av mors disposisjoner før og etter fødsel.

Helhetlig diskrimineringsvern
Ombudet fikk i 2006 klager fra en rekke grup-
per og personer som opplever det de mener er 
en uakseptabel diskriminering, men som faller 

utenfor eksisterende lovgivning. Ombudet har 
tatt til orde for at det må igangsettes et arbeid 
med henblikk på å utvide rekkevidden til det 
rettslige diskrimineringsvernet slik at flere 
grunnlag blir vernet på flere livs- og samfunns-
områder. Den 1. juni 2007 ble det i statsråd opp-
nevnt et utvalg som blant annet skal se på en 
helhetlig diskrimineringslovgivning. Ombudet 
er svært tilfreds med at utvalget er oppnevnt. 

Ombudets organisering og mandat – 
utfordringer framover
Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ta 
med seg erfaringene fra sitt første år i det videre 
arbeidet. Noen av utfordringene vi står ovenfor 
er:

å gjøre ombudet enda mer kjent blant de gruppene  Ⱦ
som har benyttet oss minst
å synliggjøre ombudet mer regionalt i hele landet Ⱦ
å få fram flere saker og praksis knyttet til de diskri- Ⱦ
mineringsgrunnlagene som har vært lite synlige til 
nå 

Ombudet har allerede satt i gang dette arbeidet 
gjennom kampanjen «Bevisst» som turnerte 
Norge første halvdel av 2007. Det er også opp-
rettet brukerforum for de ulike gruppene som 
omfattes av ombudets mandat.

Ombudet ser også behov for et videre arbeid 
i forhold til mandatet, spesielt i forhold til:

Ombudets og nemndas sanksjonsmuligheter, slik  Ⱦ
som adgangen til å gi pålegg og ilegge tvangsmulkt. 
Herunder ser vi et behov for utvidet kompetanse til 
å fatte vedtak om retting/stansing for de vedtak det 
offentlige fatter som arbeidsgiver og kompetanse til 
å fatte vedtak om erstatning for ikke-økonomisk tap 
(oppreisningserstatning)
Reglene om fri sakførsel og vurdere å gi nemnda  Ⱦ
kompetanse til å anbefale fri sakførsel i konkrete 
saker. Utvidet rett til fri sakførsel på dette området 
vil kunne bidra til at flere saker om brudd på den 
lovgivningen ombudet forvalter føres for domstolene
Ombudets adgang til å opptre som rettens venn og  Ⱦ
partshjelper. Dette vil være et viktig verktøy for å få 
fremhevet prinsipielle saker i retten
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1.1
Om rapporten –  
ombudets dokumentasjonsvirksomhet
Likestillings- og diskrimineringsombudet ble 
etablert ved lov av 10. juni 2005 nr 40 om Like-
stillings- og diskrimineringsombudet og Like-
stillings- og diskrimineringsnemnda. Ombudet 
og nemnda startet sin virksomhet 1. januar 
2006. 

Ombudets oppgaver og mandat følger av lov 
og forskrift. En sentral oppgave for ombudet er 
å være et alternativ til domstolsbehandling av 
saker om diskriminering. Dette betyr i praksis 
at ombudet skal behandle klager fra enkelt-
personer i saker som faller innenfor ombudets 
lovgrunnlag. Klagebehandling hos ombudet er 
et gratis og effektivt lavterskeltilbud til perso-
ner som utsettes for diskriminering. I tillegg gir 
ombudet utstrakt veiledning til enkeltpersoner, 
også når personene ikke ønsker å fremme en 
formell klage. Klage- og veiledningssakene 
ombudet mottar og behandler utgjør et viktig 
dokumentasjonsgrunnlag. Deler av dette mate-
rialet presenteres i denne rapporten

Ombudet har i tillegg en pådriver- og kom-
petansefunksjon. Forskriften § 1, tredje ledd 
fastslår at pådriver- og kompetansefunksjonen 
innebærer å være en pådriver for likestilling 
og mot diskriminering, og følge utviklingen i 
samfunnet med sikte på å avdekke og påpeke 
forhold som motvirker likestilling og likebe-
handling. Ombudet skal være en pådriver for 
endringer i holdninger og atferd, og drive utad-
rettet opplysningsvirksomhet. Vi skal gi støtte 
og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling 
og motarbeide diskriminering, både i offentlig, 
privat og frivillig sektor. Dessuten har ombudet 
et særskilt ansvar for å gi råd og veiledning om 
etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere. 
Ombudet skal formidle kunnskap og bidra til 
å utvikle kompetanse og dokumentasjon om 
likestilling, og overvåke art og omfang av dis-
kriminering. 

Rapporten beskriver ombudets juridiske 
virksomhet i oppstartsåret 2006. En presenta-
sjon av viktige klagesaker hvor ombudet har 
uttalt seg, høringssaker, samt andre viktige 

rettspolitiske initiativ fra ombudet, er sentralte. 
Rapporten gir også et innblikk i bredden av 
henvendelsene vi mottar. Majoriteten av hen-
vendelsene kommer fra personer som ønsker 
veiledning om et konkret spørsmål, uten at  
de ønsker å igangsette en formell klagesaks-
behandling. Disse sakene gir også et viktig 
innblikk i hva enkeltpersoner opplever som 
diskriminering.

Rapporten er et av flere bidrag fra ombudet 
for å synliggjøre art og omfang av diskrimine-
ring i Norge i 2006. 

1.2
Ombudets lovgrunnlag
Diskrimineringsombudsloven § 3, tredje ledd 
jf § 1, annet ledd bestemmer når ombudet har 
myndighet til å uttale seg om en handling, 
praksis mv er diskriminerende. Loven fastslår 
at ombudet skal føre tilsyn med og medvirke til 
gjennomføringen av: 

 Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom 1.
kjønnene («likestillingsloven») 

 Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot2.
 diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv, 3.
(«diskrimineringsloven») 
 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid 4.
og stillingsvern kapittel 13, med unntak av § 13-1 
tredje ledd og § 13-9 («arbeidsmiljøloven»)
 Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner 5.
§ 3a annet ledd 
 Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler 6.
§ 1-8 annet ledd 

 Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag 7.
§ 1-4 annet ledd 
 Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag 8.
§ 1-5 annet ledd 

Lovreglene som beskytter mot diskriminering, 
er ikke samlet i en felles lov, men i ulike lover 
som nevnt ovenfor. Lovgivningen som beskyt-
ter mot diskriminering, er både fragmentert og 
ufullstendig. Dette gjelder både hvilke diskri-
mineringsgrunner som er beskyttet, samt på 
hvilke livs- og samfunnsområder vernet kan 
gjøres gjeldende. Saker om diskriminering som 
faller utenfor de lovbeskyttede områdene, kan 

Kapittel 1
Innledning
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ombudet ikke klagebehandle, for eksempel 
saker om trakassering på grunn av seksuell 
orientering i skolen. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
har tatt til orde for revisjon av vårt lovgrunnlag 
og en utvikling av det lovfestede vernet mot 
diskriminering. Den 1. juni 2007 ble det i stats-
råd oppnevnt et utvalg som blant annet skal se 
på en helhetlig diskrimineringslovgivning, et 
konstitusjonelt vern mot diskriminering, ratifi-
kasjon, og eventuelt innarbeiding, av protokoll 
12 til den Europeiske menneskerettighetskon-
vensjon, samt unntaket i likestillingsloven og 
arbeidsmiljøloven for «indre forhold i trossam-
funn». Utvalget skal levere sin hovedinnstilling 
1. juli 2009, mens en delutredning av bortfall 
av unntaksbestemmelsene om «indre forhold 
i trossamfunn» skal leveres innen utgangen av 
2007. Ombudet er svært tilfreds med at utvalget 
er oppnevnt.

Ombudet uttaler seg jevnlig om lovgivning 
og forskrifter vi mener har negative konsekven-
ser for likestilling og som tilsynelatende står i 
strid med det lovverket vi forvalter. De sidene 
av ombudets arbeid som berører den lovgivende 
myndighet omtales særskilt i kapittel to.

1.3
Rettslige verktøy i arbeidet –  
sanksjoner

Uttalelser – grunnlag for en frivillig løsning
Ombudet skal være et alternativ til domstolsbe-
handling av saker om diskriminering. Behand-
lingen av en sak hos ombudet er et gratis lavter-
skeltilbud og gir en rask vurdering av saken. Det 
er dessuten ikke nødvendig å være representert 
ved advokat for å fremme en sak. Ombudet tar 
ansvaret for sakens opplysning.

Ombudet har myndighet til å gi en uttalelse 
i en sak som gjelder overtredelse av de lovbe-
stemmelsene som er nevnt ovenfor i punkt 1.2. 
Ombudets uttalelse er ikke et vedtak i forvalt-
ningslovens forstand. Ombudets erfaring er 
allikevel at uttalelsene som regel respekteres, 
fordi de bygger på grundig kontradiktorisk 
saksbehandling. Det vil si at begge parter er gitt 
anledning til å redegjøre for sitt syn i saken.

En uttalelse fra ombudet er ment å danne 
grunnlag for en frivillig ordning mellom par-
tene. Ofte ser vi at dette skjer, mens i andre til-
feller finner partene en frivillig løsning uten at 
ombudet gjøres kjent med hva forliket går ut på. 
Ombudet kan imidlertid ikke påtvinge partene 
en løsning i samsvar med uttalelsen. 

Erfaringsmessig klager parter som er uenige 

i uttalelsen, saken inn for nemnda for fornyet 
vurdering. Ombudet har også adgang til å fore-
legge saken for nemnda jf diskrimineringsom-
budsloven § 3, tredje ledd. Nemnda foretar en 
ny vurdering av saken. I 2006 uttalte ombudet 
seg i overkant av 90 saker, og nemnda behand-
let 27 saker. Dette gir en indikasjon på hvor 
mange av ombudets saker som bringes videre.

Nemndas vedtakskompetanse
– pålegg om retting/stansing  
og tvangsmulkt
Nemnda kan, i motsetning til ombudet, fatte 
vedtak og pålegge tiltak som er «nødvendige for 
å sikre at diskriminering opphører og for å hin-
dre gjentakelse» jf diskrimineringsombudsloven 
§ 7, annet ledd. 

Nemndas vedtakskompetanse er avgrenset 
til de situasjonene hvor et vedtak kan avverge 
en diskriminerende handling. Nemnda har 
ikke kompetanse til å fatte vedtak om retting 
eller stansing i saker hvor det dreier seg om en 
enkeltstående diskriminerende handling uten 
utsikter til gjentakelse. Dette vil typisk være 
tilfelle når en privatperson selger sin bolig gjen-
nom megler, og det er den private part som står 
for diskrimineringen. Nemnda har i 2006 kun 
varslet om tvangsmulkt i én sak. 

Nemnda kan ikke oppheve eller endre ved-
tak truffet av andre forvaltningsorganer, eller gi 
pålegg om hva et vedtak fra offentlige myndig-
heter skal gå ut på, jf lovens § 9. Dette utgjør i 
praksis en viktig begrensning i nemndas kom-
petanse. Det er etter ombudets vurdering viktig, 
når ordningen har fungert en stund, å vurdere 
hvorvidt nemndas sanksjoner er tilstrekkelige.

«Hastevedtak» –  
ombudets vedtakskompetanse
Ombudet har i særskilte tilfeller samme kompe-
tanse til å fatte vedtak som nemnda, jf diskrimi-
neringsombudsloven § 4. Dette er i situasjoner 
hvor partene ikke frivillig innretter seg etter en 
uttalelse fra ombudet, og det i tillegg antas å 
medføre «ulempe eller skadevirkning» å avven-
te nemndas vedtak. Ombudets vedtak betegnes 
gjerne som «hastevedtak». 

Ombudet har i flere saker gitt uttalelse, og 
samtidig varslet om at vi vil bruke kompetansen 
til å fatte hastevedtak. Dette har så langt vært 
saker hvor vi har avdekket diskriminerende 
vilkår i stillingsannonser, for eksempel at stil-
lingen lyses ledig kun for det ene kjønn, for 
personer i en bestemt aldersgruppe, eller med 
uforholdsmessig strenge krav til språklige fer-
digheter. I slike saker er det aktuelt å fatte ved-
tak med pålegg om å utlyse stillingen på ny og 
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uten diskriminerende vilkår som for eksempel 
krav til søkers alder. Dersom ombudet avventer 
nemndas behandling vil stillingen allerede være 
besatt. 

I samtlige saker hvor ombudet har varslet 
om at det kan være aktuelt å fatte vedtak, har 
innklagede respektert ombudets uttalelse. Det 
har derfor ikke fra ombudets side vært aktuelt å 
fatte vedtak om retting eller stansing. 

Lovgiver vurderte i sin tid hvorvidt ombudet 
skulle gis generell vedtakskompetanse, men 
kom til at dette ikke var ønskelig i lys av at 
ombudet også skal være en pådriver.1 Lovgiver 
mente det kunne svekke tilliten til ombudet, 
dersom ombudet fikk en slik dobbeltrolle. 
Ombudet mener det er nødvendig å vurdere 
muligheten for generell vedtakskompetanse på 
sikt.

 
Ombudets adgang til å ta opp saker
på eget initiativ
Ombudet har adgang til å ta opp saker på eget 
tiltak. Det følger av diskrimineringsombuds-
lovens § 3, tredje ledd. Denne kompetansen gjør 
at ombudet kan behandle en sak hvor det ikke 
foreligger en klagende part som har identifisert 
en diskriminerende handling. 

Initiativretten er et viktig verktøy for å styrke 
ombudets arbeid med å avdekke og forhindre 
diskriminering. Ofte er det ikke en individuell 
klager som kan og/eller ønsker å stå frem. Så 
lenge det foreligger holdepunkter for en diskri-
minerende handling eller praksis som rammer 
enkeltpersoner, er det viktig at ombudet kan 
undersøke og avgi en uttalelse. 

Verken forarbeidene til likestillingsloven 
eller diskrimineringsombudsloven drøfter rek-
kevidden og prosedyrene knyttet til ombudets 
adgang til å ta opp saker på eget initiativ. Det 
er imidlertid forutsatt at loven er ment å gjen-
nomføre EU direktiv 2000/43/EF, og artikkel 13 
nummer 2 forutsetter at de nasjonale institusjo-
nene skal kunne iverksette «uafhengige under-
søgelser af forskjelsbehandling». 

Det er vanlig å skille mellom undersøkelser 
som iverksettes på bakgrunn av konkrete hol-
depunkter for ulovlig forskjellsbehandling, og 
undersøkelser som iverksettes for å gjennom-
føre en generell kartlegging av for eksempel en 
sektor, en arbeidsgiver mv. Det er ikke holde-
punkter i forarbeidene til loven for at ombudet 
er gitt kompetanse til å iverksette større gene-
relle kartlegginger, se NOU 2002:12 s 325:

«Diskrimineringstilsynets undersøkelser 
må derfor være knyttet til behandlin-
gen av bestemte saker, som riktignok vil 
kunne være av forholdsvis omfattende 
og generell art.»

Ombudet har i løpet av 2006 igangsatt en rekke 
saker basert på at det foreligger konkrete holde-
punkter for ulovlig forskjellsbehandling. Om 
lag 1/6 av våre klagesaker, til sammen 48 saker, 
ble satt i gang uten en individuell klage. For-
anledningen til at saken kom i gang var enten 
publikumstips, omtale i media og tidsskrift, 
dokumentasjon og forskning eller ombudets 
egne undersøkelser. Det er vår erfaring at ini-
tiativretten har vært et viktig verktøy i arbeidet 
med å avdekke diskriminerende handlinger og 
praksiser.

Opplysningsplikt overfor ombudet 
Uavhengig av om en sak oppstår på bakgrunn 
av en klage, eller på bakgrunn av ombudets 
eget initiativ, har offentlige myndigheter og 
private parter som har vitneplikt etter tviste-
målsloven, opplysningsplikt overfor ombudet 
og nemnda. Opplysningsplikten følger av diskri-
mineringsombudsloven § 11.

Ombudet plikter å sikre at saken er tilstrek-
kelig opplyst før ombudet uttaler seg. Det er 
avgjørende at ombudet har tilgang til all rele-
vant dokumentasjon. Opplysningsplikten skal 
sikre at uttalelsene til ombudet gis på korrekt 
grunnlag. Offentlige myndigheters taushetsplikt 
skal ikke være til hinder for at opplysninger gis 
til ombudet. Når det gjelder private parter er 
det vitneplikten etter tvistemålsloven som fast-
slår hvem som er forpliktet til å avgi forklaring 
overfor ombudet. Ombudet kan søke bistand fra 
politiet for å få gjennomført de undersøkelser 
som er påkrevd, samt kreve bevisopptak ved 
domstolene. 

Det har i 2006 ikke vært nødvendig å benytte 
noen av disse virkemidlene. Ombudet har 
imidlertid hatt problemer med å få meglere til 
å forklare seg og til å fremlegge relevant doku-
mentasjon, for eksempel protokoll over bud. I 
disse sakene har vi varslet om bevisopptak mv. 
Det har imidlertid ikke vist seg nødvendig å 
iverksette formelle prosedyrer, fordi megler har 
valgt å etterkomme ombudets anmodning. 

Partshjelp og «venn av retten» – ny tvistelov
Da ombudet ble opprettet, ble det forutsatt at 
det skulle utredes hvilken rolle ombudet skulle 
spille. Et bredt politisk flertall med unntak av 
medlemmene fra Fremskrittspartiet, var posi-
tive til at Regjeringen utredet en ordning hvor 
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ombudet opptrådte som sterk hjelpeinterveni-
ent i saken, se Innst O nr 71 (2004-2005) s 28. 

I den nye tvisteloven som trer i kraft 1. januar 
2008, er ordningen med sterk hjelpeinterven-
sjon avviklet, men den nye loven etablerer en 
generell ordning med partshjelp og innfører 
instituttet «venn av retten». 

Adgangen til å yte partshjelp reguleres av 
tvisteloven § 15-7 nr 1, og tillates for a) den «som 
har et reelt behov begrunnet i egen rettsstilling 
for at den ene parten vinner», og b) for «foren-
inger og stiftelser, samt offentlige organer med 
oppgave å fremme særskilte interesser, i sak 
som ligger innenfor deres formål og naturlige 
virkeområde etter § 1-4». Ordningen med venn 
av retten reguleres av tvisteloven § 15-8. Ordnin-
gen innebærer at en forening, stiftelse innenfor 
rammene av deres formål, eller et offentlig 
organ innenfor sitt ansvarsområde inngir skrift-
lig innlegg til å belyse allmenne interesser som 
en sak reiser. 

Spørsmålet om ombudets rolle som parts-
hjelper og rettens venn ble vurdert av Jus-
tisdepartementets Lovavdeling. Barne- og 
likestillingsdepartementet oppsummerte Lov-
avdelingens vurdering slik:

Lovavdelingen vurderer at likestil-
lings- og diskriminerinsombudet 
normalt vil ha tilstrekkelig tilknytning 
til å opptre som partshjelper når saken 
ligger innenfor ombudets formål etter 
diskrimineringsombudsloven §§1 og 3 
og ombudets faktiske arbeidsfelt, men 
vurderer at ombudet ikke kan være 
partshjelper for den påstått diskrimi-
nerte i søksmål mot nemda. Lovavde-
lingen vurderer videre at ombudte kan 
opptre som «rettens venn», og at denne 
adgangen antakelig ikke kan avgrenses 
mot tilfeller der den påstått diskrimi-
nerte reiser søksmål mot nemnda.

Ombudet vurderer å benytte muligheten til å 
opptre både som partshjelper og/eller venn av 
retten, der dette er i samsvar med ombudets 
formål og virksomhet samt tilgjengelige ressur-
ser. EUs nettverk av ikke-diskrimineringsinsti-
tusjoner drøfter spørsmålet med utgangspunkt 
i at klagebaserte ordninger kun et stykke på vei 
vil avhjelpe og forebygge diskriminering.2 Det 
er imidlertid store forskjeller de ulike landene 
imellom når det gjelder hvordan institusjonene 
forholder seg til saker som er anlagt for de ordi-
nære domstolene.

Fotnoter
1  Ot prp nr 34 (2004-2005) punkt 8.2.4.2
2  Strategic Enforcement: Powers and Competences of 

Equality Bodies, Interventions and Amicus Curiae Appli-
cations – Making Individual Enforcement More Effective 
of Eilis Barry BL
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2.1
Tallenes tale
Et viktig premiss da ombudet ble etablert, var 
at ordningen skulle forene lovhåndheving med 
kompetanseutvikling og pådriverarbeid. For-
arbeidene til diskrimineringsombudsloven sier 
det at «tilfanget på enkeltsaker avdekker proble-
mer og gir grunnlag for en generalisering, som 
deretter danner grunnlaget for pådriverrollen», 
og at «erfaringsmaterialet som ombudet får inn-
sikt i gjennom behandlingen av enkeltsaker, bør 
utgjøre et viktig grunnlag for pådriverarbeidet.» 
Hva kan så dokumentasjonen av henvendelser 
til ombudet, samt klagesakene vi har behandlet, 
fortelle oss om art og omfang av diskrimine-
ring? For å si noe om dette er det nødvendig å 
presisere noen enkle, og noen mer kompliserte 
utgangspunkt. 

Dokumentasjonen som presenteres i dette 
kapittelet, gir uttrykk for hvilke saker ombudet 
har undergitt en saksbehandling i et oppstartsår. 
Før 1. januar 2006 hadde Norge kun et ombud 
for kjønnslikestilling. For de øvrige diskrimi-
neringsgrunnlagene er ombudet en nyvinning. 
Det er etter vår vurdering naturlig at det tar noe 
tid før ombudets nye mandat blir allment kjent 
og at virksomheten kommer i gang for alvor. 
Det er grunn til å tro at dette har hatt innvirk-
ning på sakstilfanget i oppstartsåret som har 
vært preget av en overvekt av saker som gjelder 
kjønnslikestilling. 

Viktige virkemidler i arbeidet med å gjøre 
ombudet kjent, har dels vært profilering av 
ombudet i media og dels å etablere kontakter 
med offentlige og private aktører som igjen har 
kontakt med personer som har interesse i om-
budets arbeid. At det nye Likestillings- og diskri-
mineringsombudet blir kjent, er imidlertid ikke 
ensbetydende med at en kvinne bosatt i Rana 
som forbigås ved ansettelse på grunn av nedsatt 
funksjonsevne, vet at hun kan klage til ombudet. 
Å gjøre ombudets kompetanse kjent er et omfat-
tende arbeid som både tar tid og ressurser, og 
vi er foreløpig kun i startfasen. Sakstilfanget i 
oppstartsåret må også vurderes i lys av dette.

Ombudets juridiske virksomhet er, med 
unntak av saker startet på eget initiativ, reaktiv. 

Dette er bestemmende for hvilke saker som til 
syvende og sist inngår i vårt dokumentasjons-
grunnlag. En klagebasert ordning forutsetter 
for det første at en person kan identifisere en 
handling eller en situasjon som mulig diskrimi-
nering, dernest at personen kjenner til Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet, at personen 
ønsker og/eller tør å forfølge en sak med retts-
lige virkemidler, og til sist at personen har tillit 
til Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
Alle disse premissene må være oppfylt for at en 
person faktisk henvender seg til ombudet med 
en sak. Vi har god grunn til å tro at det utvalget 
av saker som vi mottar ikke er representativt 
i lys av disse premissene. Våre tall gir derfor 
primært et bilde av hvordan diskriminering 
kan arte seg i Norge i 2006, herunder hvilke 
problemområder som er belyst ved en klage til 
ombudet. 

2.2
Hvilke opplysninger registreres?
Ombudet har etablert et foreløpig system for 
dokumentasjon av egne saker. Dette vil bli vide-
reutviklet i 2007 med henblikk på å etablere et 
permanent system for å registrere opplysninger 
om klager og motpart, opplysninger om saken, 
saksbehandlingen, samt utfallet i saken. Fore-
løpig registreres kun opplysninger om hvilket 
diskrimineringsgrunnlag saken gjelder, sakens 
samfunns- eller livsområde, samt hvordan 
saken ble brakt inn for ombudet.

Av diskrimineringsgrunner registrerer vi: 
kjønn, etnisitet med mer (dvs. etnisitet, nasjo-
nal opprinnelse, avstamning og hudfarge), 
språk, alder, funksjonshemning, religion, 
seksuell orientering, politisk syn, medlemskap 
i arbeidstakerorganisasjon, og annet. Av sam-
funns- eller livsområder registreres: arbeidsliv, 
boligmarked, varer og tjenester, offentlig for-
valtning, organisasjoner, politi, påtalemyndig-
heter og straffesaker, privatliv, rettsvesenet og 
utdanning. Når det gjelder hvordan saken ble 
brakt inn for ombudet, registreres: brev/faks, 
e-post, personlig oppmøte, telefon eller om-
budets eget initiativ.

Kapittel 2
Dokumentasjon av egne saker
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Ombudet skiller mellom klagesaker og vei-
ledningssaker. En klagesak er en sak hvor vi har 
iverksatt en kontradiktorisk saksbehandling, 
dvs at partene er gitt anledning til å gjøre rede 
for sitt syn i saken. En klagesak leder normalt til 
en uttalelse fra ombudet, om at diskriminering 
har eller ikke har funnet sted. Ofte kan en kla-
gesak lede til at partene finner en frivillig løs-
ning og at klagen trekkes, behandlingen av kla-
gesaken stanses i så fall. En veiledningssak er en 
sak hvor en person henvender seg til ombudet, 
for eksempel fordi personen vurderer å bringe 
en sak inn for oss, eller ganske enkelt ønsker 
rettsinformasjon om det regelverket vi forvalter.  
I slike saker har sjelden ombudet grunnlag for å 
mene noe om det har skjedd ulovlig diskrimine-
ring eller ikke. 

Når vi sammenlikner klagesakene og vei-
ledningssakene ombudet har mottatt, jf tallene 
nedenfor, ser vi for det første at det er en klar 
overvekt av personer som ønsker veiledning 
som henvender seg til ombudet. Veilednings-
sakene representerer et stort spekter av rettslige 
problemstillinger og spørsmål. Dette gjelder 
særlig i forhold til de nye diskrimineringsgrunn-
lagene. Ombudet har derfor valgt å presentere 
ombudets veiledningssaker i et eget kapittel. 

Denne rapporten omhandler ombudets juri-
diske arbeid. Derfor har vi tatt med saker kun 
fra juridisk avdeling. I tillegg er alle personal-
saker og andre interne saker ekskludert. Totalt 
har juridisk avdeling tatt i mot 1 209 saker i 
2006. Disse sakene består av 288 klagesaker, 
794 veiledningssaker og 127 saker av annen 
type. Annen type saker inkluderer blant annet 
brev der vi etterspør informasjon, høringsut-
talelser og andre påvirkningssaker, men ikke 
mediahenvendelser. 

2.3
Klagesaker
Ombudet tok i 2006 i mot til sammen 288 klage-
saker. Godt og vel 90 saker endte med at ombu-
det ga en uttalelse.

Ombudets tall med beskrivelse av saker 
på livs- eller samfunnsområde og diskrimine-
ringsgrunnlag, gir ikke et dekkende bilde av 
art og omfang av diskriminering i Norge. Vår 
saksstatistikk over klagesaker gir imidlertid et 
utgangspunkt for en kvalitativ beskrivelse av 
diskrimineringsproblemer som det bør arbeides 
særskilt med å avhjelpe eller forebygge. En slik 
kvalitativ presentasjon følger nedenfor i kapit-
tel fem.

Saker om kjønnsdiskriminering dominerer 
fortsatt ombudets tall. Antallet behandlede 

saker er høyt, og vi kan ikke se at omlegging til 
felles håndhevingsapparat har gått på bekost-
ning av ombudets behandling av saker om dis-
kriminering på grunnlag av kjønn. For øvrig har 
ombudet klagesaksbehandlet en relativt stor 
andel saker som gjelder etnisitet og alder. Grun-
nen til at antallet saker som gjelder alder, er så 
pass høyt skyldes imidlertid, som vi kommer 
tilbake til nedenfor i punkt 2.4, at vi har tatt opp 
en god del saker på eget initiativ. 

Klagesaker etter diskrimineringsgrunnlag 
Antall i 2006.

Medlemskap (0)

Alder (51)

Etnisitet med mer (61)

Annet/flere grunnlag (8)

Kjønn (148)

Funksjonsevne (1)Seksuell orientering (1)

Religion (8)

Språk (10)

Når det gjelder livs- og samfunnsområdene, 
dominerer saker som gjelder arbeidsliv. Tatt i 
betraktning at ombudets mandat stort sett er 
begrenset til arbeidsliv når det gjelder diskrimi-
nering på grunn av alder, funksjonshemming 
og seksuell orientering, er dette naturlig. Når 
det gjelder saker om kjønnsdiskriminering 
dominerer også klagesaker fra arbeidslivet. Til 
sammen 106 av 288 klagesaker gjelder kjønns-
diskriminering i arbeidslivet. Det vil si mer enn 
1/3 av alle klagene.

Klagesaker etter samfunnsområde
Antall i 2006.

Politi, påtalemyndighet, straffesak (0)
Arbeidsliv (183)

Offentlig forvaltning (42)

Annet/flere/ukjent (11)

Varer og tjenester (21)

Utdanning (15)

Bolig (9)

Privatliv (1)

Organisasjoner (4)

Rettsvesenet (2)
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Kjønnsdiskriminering
En typisk klage om diskriminering på grunn av 
kjønn kommer fra en kvinne og gjelder diskri-
minering på grunn av graviditet, tilbakekomst 
fra foreldrepermisjon, likelønn, forbigåelse ved 
ansettelse, at stillingen kun er lyst ledig for det 
ene kjønn eller det ene kjønn er oppfordret til 
å søke i annonseteksten. Når det gjelder klager 
som berører regelverk, klages det særlig fra 
menn over regelverket om opptjening og uttak 
av foreldrepermisjon, reglene om utbetaling av 
barnetrygd og verneplikt.  

Aldersdiskriminering
En typisk klage som gjelder aldersdiskrimine-
ring i arbeidslivet, gjelder stillingsannonser 
hvor det er stilt krav til alder i utlysningstek-
sten. Ombudet har jevnlig tatt opp slike saker 
på eget initiativ, og fastslått at slike vilkår er 
ulovlige. Ombudet har behandlet flere saker 
som gjelder klage over forbigåelse ved ansettel-
se på grunn av alder, og påbegynte i 2006 noen 
klagesaker som gjaldt alderskrav til aspirant, 
utdannings- eller traineestillinger, samt saker 
som gjelder aldersgrenser i tariffavtaler. 

Etnisk og nasjonal opprinnelse, språk
En majoritet av sakene som gjelder etnisk 
diskriminering, gjelder diskriminering ved 
ansettelse. At en søker med etnisk minoritets-
bakgrunn ikke blir innkalt til intervju eller får 
stillingen er en typisk klagesak. En annen grup-
pe saker gjelder krav til muntlige og skriftlige 
språklige kvalifikasjoner i utlysningsteksten. 
Her har ombudet ved flere anledninger uttalt 
at forbudet mot diskriminering på grunnlag av 
språk er overtrådt. Utenfor arbeidslivets områ-
de, har ombudet blant annet behandlet saker 
om diskriminering ved salg av bolig, hvor selger 
ikke har villet selge til en person med minori-
tetsbakgrunn, til tross for at vedkommende la 
inn høyeste bud.

Funksjonshemning, seksuell orientering, 
religion/livssyn
Ombudet har i liten grad mottatt relevante kla-
gesaker som gjelder diskriminering på grunn-
lag av funksjonshemning, seksuell orientering 
eller religion/livssyn. Dette gir ikke grunnlag 
for å si at det ikke skjer diskriminering på disse 
grunnlag. Basert på konkret forskning, finner 
ombudet tvert i mot grunn til å tro at årsaken til 
at personer med nedsatt funksjonsevne i liten 
grad deltar i arbeidslivet, skyldes diskrimine-
ring. 

2.4
Klagesaker tatt opp på eget initiativ 
Ombudet har i 2006 tatt opp 58 klagesaker på 
eget initiativ. Som beskrevet innledningsvis i 
punkt 1.3 er initiativretten viktig for ombudet 
fordi vi slik kan få belyst diskrimineringsspørs-
mål som ikke tas opp av enkeltpersoner i en 
klagesak. 

Ombudet har som mål å benytte initiativret-
ten på områder hvor vi mottar få klager. Dette 
betyr imidlertid ikke at vi uten videre kan ta 
opp saker på de diskrimineringsgrunnlagene 
vi mangler saker. Det er en forutsetning at det 
foreligger en «sak» eller en mulig «diskrimi-
nerende praksis» som ombudet kan ta opp. 
Vi iverksetter ikke generelle undersøkelser. 
Det er ulike grunner til at ombudet tar opp en 
sak på eget initiativ, men dette kan i hovedsak 
henføres til følgende kategorier: medieomtale, 
publikumstips eller tips fra organisasjoner, eller 
ombudets egne undersøkelser.

Sakene ombudet tok opp på eget initiativ, 
fordelte seg slik når det gjaldt diskriminerings-
grunnlag:

Alder:   25
Kjønn:   9 
Etnisitet med mer:  15
Språk:   6
Religion:  1
Seksuell orientering: 1
Annet/flere:  1

Noen eksempler på saker vi har tatt opp på 
bakgrunn av medieomtale var saken som ble 
omtalt i VG 19. oktober 2006 hvor en budgiver 
med pakistansk opprinnelse ikke fikk tilslag på 
kjøp til tross for høyeste bud. Et annet eksempel 
er saken som ble omtalt i Aften 13. september 
2006 hvor en bensinstasjon hadde innført en 
praksis med krav om depositum ved fylling av 
bensin for kunder fra Polen og Litauen. Andre 
temaer som er blitt berørt i slike saker er avvis-
ning av personer med polsk opprinnelse ved 
et utested i Bergen, egne klasser for personer 
med innvandrerbakgrunn ved en videregående 
skole, samt trakasserende ytringer på nettsiden 
«Klar tale» til Romerrike blad. Det er ombudets 
erfaring at media er en viktig medspiller i arbei-
det for å avdekke diskriminerende handlinger 
på enkelte av ombudets områder, særlig når det 
gjelder etnisitet.

Både publikum og organisasjoner tipser 
jevnlig ombudet om saker og praksiser som 
kan være ulovlig diskriminering. Noen ganger 
kommer tipsene fra personer som er direkte 
berørt av saken, men som av ulike grunner 
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ikke ønsker å klage. Så lenge tipset er konkret 
og begrunnet, og det er mulig å opplyse saken 
forsvarlig uten at det er en individuell klager, 
kan ombudet gå videre med en sak som bygger 
på et anonymt tips. Ombudet må skille ut tips 
som er useriøse eller har andre formål enn å 
avdekke diskriminering. Fordi det er belastende 
for en arbeidsgiver eller organisasjon å motta 
en henvendelse fra ombudet, igangsetter vi kun 
undersøkelser der det er konkrete holdepunkter 
for ulovlig diskriminering.

Dette var tilfellet i saken om Norsk luthersk 
misjonssambands verdidokument. Her fant 
ombudet at verdidokumentet, som blant annet 
forbyr ansettelse av homofilt samboende i 
NLMs barnehager, vil være i strid med forbudet 
mot diskriminering i arbeidsmiljøloven. Fordi 
det ikke forelå en individuell klage, kunne 
imidlertid ombudet ikke ta stilling til om det 
hadde skjedd en konkret forbigåelse. Et annet 
eksempel på ulovlig diskriminering ombudet 
ble tipset om, var øremerking av et professorat 
ved Norges Fiskerihøgskole for kvinner. Her 
kunne ombudet fastslå at øremerkingen var 
ulovlig, men ikke hvorvidt en mann var ulov-
lig forskjellsbehandlet. For øvrig har vi etter 
publikumstips tatt opp en sak om trakassering 
av personer med minoritetsbakgrunn i den nett-
baserte gjesteboken til et utested, og en rekke 
saker som gjelder diskriminerende vilkår i stil-
lingsannonser både når det gjelder kjønn, alder 
og språk. 

Ombudets egen virksomhet kan også gi 
kunnskap som underbygger at det kan være 
ulovlig diskriminering på visse områder, som 
igjen kan gi grunnlag for å iverksette under-
søkelser. Dette har vært utgangspunktet for 
mange av de sakene vi har iverksatt på eget 
initiativ når det gjelder diskriminerende 
alders- og språkvilkår i stillingsannonser. Andre 
tilfeller hvor ombudet typisk vil iverksette 
undersøkelser, er i saker hvor det eksplisitt er 
forskjellsbehandlet på grunn av språk, alder 
eller religion, og hvor spørsmålet primært er om 
denne forskjellsbehandlingen allikevel er saklig. 
I sistnevnte kategori kommer sakene vi har tatt 
opp om krav til to målformer ved arbeid i staten 
og krav til medlemskap i statskirken som vilkår 
for ansettelse i Den norske kirke eller ved anset-
telse ved Det teologiske fakultet. 

2.5
Veiledningssaker
Juridisk avdeling ga i 2006 veiledning i 794 
saker.

En veiledningssak er som nevnt en henven-
delse fra en person som ønsker informasjon om 
sine rettigheter, eller ønsker ombudets tilba-
kemelding på om vedkommende har en mulig 
diskrimineringssak. Flere henvendelser faller 
utenfor regelverket vi forvalter, eksempelvis 
spørsmål som hører inn under Datatilsynet eller 
Forbrukerombudet. Andre henvendelser gjelder 
saker hvor ombudet ikke kan gi uttalelse, men 
er forpliktet til å gi veiledning jf vår utvidede 
veiledningsplikt jf diskrimineringsombudsloven 
§ 3, 6 ledd. I majoriteten av veiledningssakene 
har ombudet ikke grunnlag for å mene noe om 
det har skjedd ulovlig diskriminering eller ikke.

Ombudet har ikke etablert et like omfat-
tende system for registrering av opplysninger i 
veiledningssaker som i klagesaker. Registrerin-
gene undergis heller ikke samme kvalitetssik-
ring. Dette har sammenheng både med at vi har 
et svakere grunnlag for å registrere opplysnin-
gene, og at det ofte vil være unaturlig å etter-
spørre slik informasjon fra en person som søker 
veiledning hos ombudet.

Veiledningssaker etter grunnlag

Kjønn (458) Etnisitet med mer (150)

Alder (34)

Funksjonsevne (27)

Språk (17)

Religion (11)

Seksuell orientering (16)
Medlemskap (4)

Annet/flere grunnlag (77)

I kategorien annet finnes saker som har et grunn-
lag vi ikke dekker, saker som berører flere grunn-
lag samtidig og saker der det er uklart hvilken 
grunnlag blir berørt.
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Veiledningssaker etter samfunnsområder
Antall i 2006.

Arbeidsliv (400)

Offentlig forvaltning (132)

Annet/flere/ukjent (119)

Varer og tjenester (42)

Utdanning (24)

Politi, påtalemyndighet, straffesak (28)

Bolig (14)
Privatliv (18)

Organisasjoner (13)

Rettsvesenet (4)

Som det fremgår av begge ovennevnte illustra-
sjoner, domineres veiledningssakene av spørs-
mål om kjønn, og majoriteten av sakene gjelder 
arbeidsliv. Av de 794 registrerte veiledningssak-
ene gjelder 271 kjønnsdiskriminering i arbeids-
livet. Tendensene er følgelig de samme som i 
forhold til klagesakene på dette punkt. 

Klage- og veiledningssaker ved Juridisk avdeling etter  
diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområde. Antall i 2006.

klage veiledning i alt

alder

Arbeidsliv 46 29 75

Offentlig forvaltning 4 0 4

Annet/flere/ukjent 0 3 3

Varer og tjenester 1 2 3

i alt 51 34 85

etnisitet mm

Arbeidsliv 19 52 71

Offentlig forvaltning 20 34 54

Politi, påtalemyndighet, straffesak 0 22 22

Annet/flere/ukjent 2 17 19

Varer og tjenester 8 5 13

Bolig 6 6 12

Utdanning 4 6 10

Privatliv 1 4 5

Organisasjoner 1 3 4

Rettsvesenet 0 1 1

i alt 61 150 211

funksjonsevne

Offentlig forvaltning 0 11 11

Arbeidsliv 1 8 9

Annet/flere/ukjent 0 4 4

Varer og tjenester 0 2 2

Bolig 0 1 1

Privatliv 0 1 1

i alt 1 27 28
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klage veiledning i alt

kjønn

Arbeidsliv 106 271 377

Offentlig forvaltning 16 72 88

Annet/flere/ukjent 8 42 50

Varer og tjenester 8 31 39

Utdanning 6 18 24

Organisasjoner 2 8 10

Privatliv 0 7 7

Bolig 2 4 6

Politi, påtalemyndighet, straffesak 0 3 3

Rettsvesenet 0 2 2

i alt 148 458 606

medlemskap

Annet/flere/ukjent 3 3

Arbeidsliv  1 1

i alt 4 4

religion

Arbeidsliv 1 7 8

Utdanning 4 0 4

Offentlig forvaltning 1 2 3

Organisasjoner 1 1 2

Politi, påtalemyndighet, straffesak 0 1 1

Varer og tjenester 1 0 1

i alt 8 11 19

seksuell  
orientering

Offentlig forvaltning 0 6 6

Annet/flere/ukjent 0 5 5

Arbeidsliv 1 2 3

Bolig 0 1 1

Politi, påtalemyndighet, straffesak 0 1 1

Rettsvesenet 0 1 1

i alt 1 16 17

språk

Arbeidsliv 5 13 18

Bolig 1 2 3

Offentlig forvaltning 1 2 3

Annet/flere/ukjent 1 0 1

Rettsvesenet 1 0 1

Utdanning 1 0 1

i alt 10 17 27

annet/flere/ 
ukjent

Annet/flere/ukjent 0 45 45

Arbeidsliv 4 17 21

Privatliv 0 6 6

Offentlig forvaltning 0 5 5

Varer og tjenester 3 2 5

Organisasjoner 0 1 1

Politi, påtalemyndighet, straffesak 0 1 1

Rettsvesenet 1 0 1

i alt 8 77 85

totalt 288 794 1082
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3.1
På vei mot et helhetlig  
diskrimineringsvern
Likestillings- og diskrimineringsombudet hånd-
hever som nevnt i punkt 1.2 et fragmentert og til 
dels ufullstendig lovverk. Allerede i mars 2006 
tok ombudet til orde for at det måtte igangset-
tes et arbeid med henblikk på å utvide rekke-
vidden til det rettslige diskrimineringsvernet, 
slik at flere grunnlag ble vernet på flere livs- og 
samfunnsområder. 

Den 1. juni 2007 ble det i statsråd oppnevnt 
et utvalg som blant annet skal se på en helhetlig 
diskrimineringslovgivning, et konstitusjonelt 
vern mot diskriminering, ratifikasjon, og even-
tuelt innarbeiding, av protokoll 12 til den Euro-
peiske menneskerettighetskonvensjon, samt 
unntaket i likestillingsloven og arbeidsmiljølo-
ven for «indre forhold i trossamfunn». Utvalget 
skal levere sin hovedinnstilling 1. juli 2009, 
mens en delutredning av bortfall av unntaks- 
bestemmelsene om «indre forhold i trossam-
funn» skal leveres innen utgangen av 2007. 
Ombudet er svært tilfreds med at utvalget er 
oppnevnt.

De spørsmålene utvalget skal ta stilling til, er 
både viktige og kompliserte. Utvalget vil raskt 
støte på spørsmålet om hvilket formål og hvil-
ken hensikt diskriminerings- og likestillingsret-
ten tjener i et moderne demokrati som bygger 
på en sterk velferdsstat. Hvilke karakteristika 
ved et enkeltindivid er det illegitimt å legge 
vekt på, og hvilke er gitt en svakere beskyttelse 
fordi situasjonen for eksempel er selvvalgt. I 
2006 fikk ombudet klager fra en rekke grup-
per og personer som opplever det de mener er 
en uakseptabel diskriminering, men som faller 
utenfor eksisterende lovgivning. Vi kan nevne 
følgende diskrimineringsgrunner: overvekt, 
statsborgerskap, oppholdsstatus, samt grupper 
som røykere, enslige, bikere og grupper med et 
felles livssyn uten at dette er konfesjonsbasert. 

Ombudet registrerer løpende saker som 
gjelder diskriminering på grunnlag som har 
et begrenset vern. For eksempel kan vi nevne 
sak om aldersdiskriminering i forbindelse med 
tegning av gjeldsforsikring, sak om diskrimine-

ring av personer med funksjonsnedsettelse ved 
tilrettelegging for parkering i borettslag, eller at 
samboer må være «person av motsatt kjønn» for 
å være dekket av forsikring. Ofte er det tale om 
en behandling som fremstår som sterkt kren-
kende og uheldig, men som vi ikke kan forfølge 
med rettslige virkemidler. 

I løpet av året ble det arrangert to seminar 
som satte helhetlig diskrimineringsvern på 
dagsorden. Den 6. november 2006 arrangerte 
Justisdepartementet, Likestillings- og diskrimi-
neringsombudet og Norsk senter for menneske-
rettigheter et nordisk fagseminar om helhetlig 
juridisk diskrimineringsvern. Temaet for fag-
seminaret var diskrimineringsvernet i nordisk 
og internasjonal rett. Som en oppfølgning av 
det nordiske fagseminaret arrangerte Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet i samarbeid 
med Norsk senter for menneskerettigheter den 
30. november 2006 et åpent seminar. Målgrup-
pen for seminaret var interesseorganisasjoner, 
politikere og andre som er opptatt av temaet.

Ombudet håper at utvalget vil ta i bruk en 
metode for arbeidet som sikrer at alle interes-
sentene i lovgivningsprosessen blir hørt, og 
får anledning til anskueliggjøre behovet for 
diskrimineringsbeskyttelse med utgangspunkt i 
de særskilte problemstillingene nettopp denne 
gruppen står overfor. Dette vil gi oss en robust 
lovgivning på sikt, og skape oppslutning om 
den lovgivningen vi får.

3.2
Effektiv håndheving og sanksjoner
Diskrimineringslovverket omfatter som sagt 
ikke alle diskrimineringsgrunnlag og alle 
samfunnsområder. Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet har bare mandat til å behandle 
saker om diskriminering på områder som er gitt 
rettslig vern.

Å formidle til diskriminerte grupper at vi 
ikke kan bistå dem dersom saken gjelder dis-
kriminering på grunn av seksuell orientering i 
skolen, men bare dersom de forskjellsbehandles 
i arbeidslivet eller boligsektoren, er en utfor-
dring. Opplevelsen av urett er ofte sterk, og den 

Kapittel 3
Skråblikk på lovverket



SKRÅBLIKK PÅ LOVVERKET  17

behandlingen personen er utsatt for kan ofte 
være etisk uakseptabel. Ombudet anbefaler at 
det parallelt med arbeidet med å diskutere rek-
kevidden til diskrimineringsvernet også finner 
sted en diskusjon om hvordan lovverket bør 
håndheves. 

Diskusjonen om håndhevingen dreier seg 
ikke bare om rekkevidden av forbudet, men 
også om hvilke sanksjoner håndhevingsappa-
ratet har til disposisjon. Et sentralt spørsmål i 
den sammenheng er om sanksjonen bidrar til 
å forebygge diskriminering, og å gjenopprette 
skade når skaden foreligger. 

Det er for tidlig for ombudet å ta stilling 
til helheten i denne problemstillingen. Vi har 
imidlertid sett noen generelle problemstillinger 
som alle bør diskuteres videre. Ombudet mener 
for det første at det må diskuteres hvorvidt 
nemnda, og eventuelt ombudet, bør få utvi-
det kompetanse til å fatte vedtak om retting/
stansing for de vedtak det offentlige fatter som 
arbeidsgiver, jf forvaltningsloven § 2, annet 
ledd. En stor andel av de sakene nemnda har 
behandlet gjelder ansettelse i offentlig sektor. 
Ombudet mener videre det bør diskuteres 
hvorvidt nemnda, og eventuelt ombudet, bør få 
kompetanse til å fatte vedtak om erstatning for 
ikke-økonomisk tap – oppreisningserstatning. 

Legitimiteten til håndhevingsapparatet 
trekkes særlig i tvil når diskrimineringen består 
i en enkeltstående handling som er opphørt. 
Ombudet har ingen mulighet, og nemnda bare 
begrenset mulighet, til å pålegge partene å rette 
seg etter uttalelsen, eller for eksempel å yte en 
erstatning for økonomisk eller ikke-økonomisk 
tap. 

Ombudet vil i saker av en viss betydning 
komme med en direkte henstilling til den diskri-
minerende part om å yte erstatning for økono-
misk- og ikke-økonomisk tap. Jevnlig registrerer 
vi at dette skjer og at partene kommer til forlik 
etter henstilling fra ombudet. Det foreligger 
imidlertid ingen statistikk eller offentlighet 
omkring de forlik som inngås etter at ombudet 
har behandlet saken. I noen tilfeller blir disse 
kjent for ombudet, mens i andre tilfeller inngår 
det i selve forliket at det skal bevares taushet 
om erstatningens størrelse. 

Svært få saker om brudd på den lovgivnin-
gen ombudet forvalter, føres for de ordinære 
domstolene, og ofte vil diskriminering kun være 
en del av saken. Rettspraksis er generelt viktig 
for å avklare prinsipielle problemstillinger som 
ikke er avklart i loven eller i forarbeidene til 
loven. Et eksempel på e slikt tilfelle er saken om 
pliktig fratreden ved fylte 67 år i Statoil. Stavan-
ger tingrett kom til at Statoils praksis med plik-

tig fratreden i praksis var en særaldersgrense 
som strider mot forbudet mot aldersdiskrimine-
ring. Saken var til behandling i lagmannsretten 
i august 2007. Resultatet fra lagmannsrettens 
behandling var ikke klar da denne rapporten 
gikk i trykken. For ombudet vil en rettskraftig 
dom med en prinsipiell drøftelse av spørsmålet 
om pliktig fratreden basert på en lokal særav-
tale eller praksis, gi et viktig utgangspunkt for 
å igangsette egne undersøkelser i tilsvarende 
saker. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er 
ikke tilfreds med ordningen med fri sakførsel i 
saker om diskriminering. Diskrimineringssaker 
er ikke blant de prioriterte sakene etter retts-
hjelpsloven, og det vil kun unntaksvis bli innvil-
get fri sakførsel dersom det økonomiske vilkåret 
er oppfylt og «saken objektivt sett berører søker 
i særlig sterk grad,» jf rettshjelploven § 16, 
tredje ledd. Svake sanksjoner hos håndhevings-
apparatet når det gjelder enkeltstående diskri-
minerende handlinger, i kombinasjon med at fri 
sakførsel kun unntaksvis skal gis i slike saker, 
gir etter vår vurdering grunnlag for å spørre om 
vi har tilstrekkelig effektive sanksjoner. 

Ombudet mener at det er grunn til å vurdere 
hvorvidt det bør innføres en bestemmelse som 
gir nemnda kompetanse til å anbefale fri sakfør-
sel på linje med Sivilombudsmannen jf retts-
hjelploven § 16 nr 3. Nemndas kompetanse kan 
avgrenses til å gjelde saker hvor nemnda har 
uttalt at det foreligger ulovlig diskriminering, 
men uten at nemnda har kompetanse til å fatte 
vedtak. Dette vil kunne utgjøre et insitament for 
partene til å finne en frivillig løsning basert på 
nemndas uttalelse.

3.3
Medvirkningsansvar etter  
arbeidsmiljølovens kapittel 13
Arbeidsmiljøloven kapittel 13 gjelder for 
«virksomhet som sysselsetter arbeidstaker» jf 
arbeidsmiljøloven § 1-2 (1). Virksomheter som 
forestår rekruttering på vegne av andre arbeids-
givere, omfattes i utgangspunktet ikke av 
arbeidsmiljøloven. Departementet har for øvrig 
ikke benyttet forskriftshjemmelen i lovens § 1-4 
(1) til å gi loven anvendelse på rekrutteringssel-
skaper når disse forestår utvelgelse av ansatte 
på oppdrag fra arbeidsgiver. 

Ombudet gjennomførte i 2006 en rekke 
undersøkelser av rekrutteringsselskapenes 
annonsepraksis, og fant flere stillingsannonser 
som oppstilte ulovlige betingelser knyttet til 
kjønn, språk og alder. Selskap som ikke anset-
ter arbeidstakere, men kun bistår i rekrutte-
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ringsprosessen, kan holdes direkte ansvarlig 
for kjønnsdiskriminering etter likestillingsloven 
og/eller språkdiskriminering etter diskrimi-
neringsloven. Når det gjelder aldersdiskrimi-
nering kommer reglene i arbeidsmiljøloven til 
anvendelse. Fordi arbeidsmiljølovens kapittel 13 
ikke gis direkte anvendelse overfor virksomhet 
som ikke sysselsetter arbeidstaker, eller inne-
holder et særskilt forbud mot medvirkning, kan 
ikke rekrutteringsselskapene ansvarliggjøres 
direkte, og ombudet må gå på arbeidsgiver. 

Vi henvendte oss på den bakgrunn til 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet og tok 
til orde for behov for endringer i arbeidsmiljø-
loven. Vårt utgangspunkt var at rekrutterings-
selskapene er profesjonelle aktører med god 
innsikt i de regler som gjelder for rekruttering. 
Videre baserte vi vår henvendelse til departe-
mentet på at våre egne undersøkelser avdekket 
at det ofte er rekrutteringsselskapene selv som 
utformer annonsen, uten at oppdragsgiver er 
informert om de betingelsene som er oppstilt 
i annonseteksten, og uten at oppdragsgiver 
er involvert i utvelgelsesprosessen. Et annet 
relevant moment var at oppdragsgiver sjelden 
angis i annonseteksten, og til tross for uttrykke-
lig oppfordring fra ombudet var rekrutterings-
selskapene sjelden villig til å oppgi navn på 
oppdragsgiver. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har 
avvist å foreta seg noe i denne saken. Depar-
tementet har vist til at ombudets egne under-
søkelser og erfaringer ikke gir et tilstrekkelig 
grunnlag for å kunne fastslå at håndhevingen 
av et forbud mot aldersdiskriminering vanske-
liggjøres fordi rekrutteringsselskapene ikke 
kan holdes ansvarlig ved vedtak om retting/
stansing. Departementet påpekte videre at 
selskapet kan gjøres strafferettslig ansvarlig ut 
fra medvirkningsansvaret i arbeidsmiljøloven § 
19-1, første ledd, og at så lenge reglene er plas-
sert i arbeidsmiljøloven, er det hensiktsmessig 
at arbeidsgiver er pliktsubjekt og at sanksjoner 
rettes mot denne. Departementet åpnet imidler-
tid for at rekrutteringsselskapene på sikt skal få 
et selvstendig ansvar, og at ombudets innspill 
vil være relevant i forhold til de spørsmålene 
som skal utredes av lovutvalget som er nedsatt 
for å utrede et generelt diskrimineringsvern. 

Ombudet er ikke tilfreds med departemen-
tets vurderinger. Dels fordi vi mener at departe-
mentet har en klar forskriftshjemmel som kan 
benyttes for å gi kapittel 13 anvendelse overfor 
rekrutteringsselskapene, og dels fordi rekrut-
teringsselskapene allerede er direkte ansvarlige 
for diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, 
språk og religion. Ombudet kan ikke se at det 

foreligger noen gode grunner til at diskrimine-
ring på grunn av alder, funksjonshemming eller 
seksuell orientering skal ha et dårligere vern 
fordi reglene er plassert i arbeidsmiljøloven.

3.4
Sentrale lovgivningsprosesser 2006

Staten og Den norske kirke -  
statskirkeordningen
Kirke- og kulturdepartementet sendte i mai 
2006 «NOU 2006:2 Staten og den norske kirke» 
på høring. Departementet ønsket særlig tilbake-
melding på de overordnede spørsmålene som 
gjelder statskirkeordningen og den framtidige 
organiseringen og finansieringen av Den norske 
kirke. 

Ombudet mener at statskirkeordningen bør 
oppheves. Den norske kirke bør etableres som 
selvstendig trossamfunn. Finansieringen må 
skje etter de samme regler som gjelder for de 
øvrige tros- og livssynssamfunn, det vil si basert 
på medlemstall. En statskirkeordning er en 
betydelig utfordring i forhold til prinsippet om 
tros- og livssynsfrihet generelt, og det kon-
vensjonsfestede vernet om retten til fri religi-
onsutøvelse spesielt. Ved at Norge som nasjon 
har en offisiell religion, signaliseres det at en 
bestemt religion har forrang fremfor andre reli-
gioner og livssyn. Dette er klart uheldig, særlig 
fordi staten skal ivareta interessene til alle sine 
innbyggere, også de som tilhører andre tros- og 
livssynssamfunn, eller eventuelt ikke tilhører 
noe slikt samfunn. 

Vi mener videre at offentlig økonomisk støtte 
til trossamfunn kan være problematisk i et 
likestillingsperspektiv, og vi etterlyser en debatt 
om støtteordningene til tros- og livssynssam-
funnene dersom statskirkeordningen opphører. 
Ombudet etterlyser også en debatt om andre 
offentlige overføringer til tros- og livssynsvirk-
somhetenes aktiviteter, og hvilke krav til ikke-
diskriminering som kan stilles til deres virk-
somhet. Særlig gjelder dette for virksomheter 
drevet av trossamfunn, så som sykehjem, skoler, 
barnehager, og som supplerer eller trer i stedet 
for det ordinære offentlige tjenestetilbudet.

Ombudet er ikke enig med utvalgets flertall 
i at statens ansvar for å føre en aktivt støttende 
tros- og livssynspolitikk bør grunnlovsfestes. 
Dette er å påta seg en konstitusjonell forplik-
telse som ikke følger av konvensjonene, og det 
er særlig betenkelig uten en forutgående debatt 
om hva som skal være statens fremtidige livs-
synspolitikk.
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Likeverd og tilgjengelighet –  
vern mot diskriminering av personer med 
nedsatt funksjonsevne
Justis- og politidepartementet sendte i mai 2005 
på høring «NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelig-
het» med høringsfrist 30.12.05. I utredningen 
foreslår det såkalte Syse-utvalget en lov om 
forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven), samt enkelte endringer i andre lover.

Fordi Likestillings- og diskrimineringsombu-
det først startet sin virksomhet etter at hørings-
fristen utløp, besluttet ombudet å inngi noen 
generelle merknader til lovforslaget. Ombudet 
støtter hovedtrekkene i lovforslaget, og påpeker 
at behovet for et diskrimineringsvern utenfor 
arbeidslivet er stort, sett hen til at en stor del av 
de henvendelsene som ombudet har mottatt, 
gjelder diskriminering utenfor arbeidslivet. 
Generelt støtter også ombudet forslaget om en 
aktivitetsplikt, men ser behov for at denne har-
moniseres med aktivitets- og redegjørelsesplik-
ten i likestillingsloven, samt veiledningstjenes-
ten for etnisk mangfold som følger av forskrift 
til diskrimineringsombudsloven.

Ombudet støtter forslaget § 11 om universell 
utforming, men mener at plikten til universell 
utforming bør utvides til også å omfatte IKT 
og samferdsel i tråd med mindretallets forslag. 
I den forbindelse viser ombudet til den nye 
FN-konvensjonen om funksjonshemmedes 
rettigheter som gir konvensjonspartene plikt 
til å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å 
sikre tilgjengeligheten for personer med funk-
sjonshemming, herunder innenfor transport og 
IKT. Dessuten peker ombudet på at stadig mer 
saksbehandling og offentlig informasjon blir 
elektronisk.

Ombudet stiller spørsmål ved om bestem-
melsene om tilrettelegging i lovforslaget er 
tilstrekkelige for å ivareta funksjonshemmedes 
behov, samt sikre gruppen et tilfredsstillende 
vern. Ombudet ber departementet avklare hvil-
ken rettsstilling brukere med nedsatt funksjons-
evne og som ikke kan benytte seg av universelt 
utformede varer og tjenester, har. Dessuten 
ber ombudet om at rekkevidden av diskrimi-
neringsvernet og om vernet er tilstrekkelig, 
blir vurdert. Ombudet peker på at lovforslaget 
i utgangspunktet stenger for at manglende 
tilrettelegging kan utgjøre indirekte diskrimine-
ring. Det motsatte er tilfelle i likestillingsloven 
(§ 3) og i diskrimineringsloven (§ 4). Av disse 
bestemmelsene fremgår det klart at unnlatelse 
av å tilrettelegge for for eksempel kvinner eller 
personer med minoritetsbakgrunn, kan inne-
bære indirekte diskriminering.

Foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon 
- Endringer i folketrygdloven kapittel 14
Barne- og likestillingsdepartementet sendte 
i august 2006 ut et forslag til endringer i fol-
ketrygdlovens kapittel 14. Forslaget gikk ut 
på å lovfeste rett til foreldrepenger ved tidlig 
stebarnsadopsjon. Det ble ikke foreslått å gjøre 
uttak av fedrekvote obligatorisk.

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
støtter forslaget, og mener at lovfestet rett til 
foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon 
vil bidra til økt formell likestilling av lesbiske, 
homofile og heterofile på et svært sentralt 
område. En forutsetning for at likestillingen 
skal bli reell, er at søknadene om stebarnsadop-
sjon blir effektivt behandlet, og at departemen-
tets reviderte retningslinjer for stebarnsadop-
sjon blir fulgt opp. 

Ut fra hensynene som ligger bak regelen 
om obligatorisk fedrekvote, mener ombudet 
prinsipielt at fedrekvoten også bør være obliga-
torisk ved tidlig stebarnsadopsjon. Ombudet er 
imidlertid enig med departementet i at forutset-
ningene for obligatorisk fedrekvote, herunder 
forutberegneligheten med hensyn til utfallet av 
adopsjonsvedtaket og vedtakstidspunktet, ikke 
er oppfylt per i dag. På det nåværende tidspunkt 
støtter derfor ombudet departementets for-
slag om ikke å gjøre fedrekvoten obligatorisk. 
Ombudet ber imidlertid departementet om 
å gjennomgå praksis i forhold til tidlig ste-
barnsadopsjon når endringene i retningslinjene 
har vært virksomme en tid, og på nytt vurdere 
om fedrekvoten skal gjøres obligatorisk.

Endringene i folketrygdloven kapittel 14 trådte 
i kraft 01.01.07 i tråd med departementets forslag.

Livssynssamfunns rett til å registrere  
partnerskap
Forslag til endring av forskrift til partnerskaps-
loven ble sendt ut av Barne- og likestillings-
departementet ved høringsbrev av 3. juli 2006. 
Forslaget gikk ut på å gi livssynssamfunn anled-
ning til å forestå registrering av partnerskap.

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
støttet forslaget, og mener at dette er et lite, 
men viktig skritt i retning av full likestilling 
for lesbiske og homofile. Ombudet beklager at 
departementet ikke har foreslått at også regis-
trerte trossamfunn skal gis rett til å registrere 
partnerskap. Denne vurderingen ble utsatt inn-
til behandlingen av felles ekteskapslov for hete-
rofile og homofile par, noe vi mener er uheldig 
fordi det er usikkert når en slik lov vil tre i kraft. 
Vi tok til orde for at registrerte trossamfunn i en 
overgangsperiode burde vært gitt adgang til å 
forestå partnerskapsregistrering.
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Forskriften ble endret med virkning fra 
01.01.07 i tråd med departementets forslag.  
Forslag til felles ekteskapslov er sendt på 
høring, med frist til å komme med merknader 
til 1. september 2007.

Tiltak mot tvangsekteskap –  
21-årsgrense og tilknytningskrav
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 
i oktober 2006 ut forslag til tiltak mot tvangsek-
teskap, som skulle vurderes i lys av proposisjon 
om ny utlendingslov. Departementet foreslo 
både krav til aldersgrense ved familieetablering 
i Norge, samt krav til tilknytning til Norge. 

Ombudets utgangspunkt er at tvangsekte-
skap er straffbart og må bekjempes aktivt. En 
effektiv håndheving av straffebudet er derfor 
et viktig og effektivt forebyggende virkemid-
del. Når det gjelder forslaget til 21-års grense, 
konstaterer ombudet at forslaget begrenser 
enkeltindividers rettigheter, herunder retten 
til familieliv. Ombudet konstaterer videre at 
en 21-års grense indirekte vil innebære ulik 
behandling på grunn av etnisk og/eller nasjonal 
opprinnelse, idet forbudet stort sett vil ramme 
grupper som har tradisjon for arrangerte ekte-
skap, og som statistisk sett inngår ekteskap med 
personer fra opprinnelseslandet. 

Ombudet var skeptisk til tiltaket fordi det 
etter vår vurdering ikke foreligger holdepunkt-
er for at tiltakets formål vil bli realisert ved et 
krav om 21-års grense for familieetablering i 
Norge, enten alene eller i kombinasjon med et 
tilknytningskrav. Et tilknytningskrav vil dess- 
uten ramme alle de som inngår ekteskap frivil-
lig, og vil oppleves enda mer inngripende enn 
21-årskravet alene. Ombudet går derfor ikke inn 
for tilknytningskrav, uavhengig av om 21-års-
regelen skulle bli innført.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
fremla i juni 2007 forslag til ny utlendingslov 
uten at det ble foreslått krav til 21 års grense for 
familieetablering i kombinasjon med et tilknyt-
ningskrav. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er 
av den oppfatning at mer systematisk forebyg-
gende arbeid, samt en drastisk forsterking av 
hjelpeapparatet, kombinert med aktiv bruk av 
straffebudet mot tvangsekteskap, vil være mer 
effektivt enn å oppstille nye vilkår for familie-
etablering i Norge. 

Kontaktforbud og elektronisk merking - 
Omvendt voldsalarm
Justis- og politidepartementet sendte i sep-
tember 2006 ut på høring et forslag om bruk 
av omvendt voldsalarm overfor personer som 

har brutt et kontaktforbud. Målsettingen er å 
bedre ofrenes stilling som et av flere tiltak, samt 
sikre at politiet varsles når den som har utøvet 
vold eller trusler om vold, nærmer seg offeret. 
Lovforbudet går ut på å endre straffeloven § 33 
slik at kontaktforbud kan ilegges sammen med 
elektronisk merking, samt endre straffeprosess-
loven slik at mistenkte kan samtykke i elektro-
nisk merking.

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
støtter forslaget om elektronisk merking som 
ett av flere tiltak mot vold i nære relasjoner, og 
mener at avveiningen av hensynet mellom offer 
og overgriper tilsier at det er rimelig at byrden 
ved tiltak for å forhindre ytterligere voldshand-
linger i størst mulig grad legges på gjernings-
personen og ikke fornærmede. Dersom elek-
tronisk merking ikke skal gi falsk trygghet, er 
det viktig at teknikken virker som forutsatt, og 
at politiet setter av tilstrekkelige ressurser til å 
rykke ut når alarmen utløses.

Vi støtter ikke uten videre departementets 
forslag om at elektronisk merking i enkelte til-
feller kan anvendes som et alternativ til pågri-
pelse og varetekt. Særlig i saker om vold i nære 
relasjoner vil varetektsfengsling bidra til å gi 
den voldsutsatte kvinnen nødvendig beskyttel-
se. Det anbefales dessuten at det gjennomføres 
en evaluering av bruken av elektronisk merking 
etter en tid, slik at man kan vurdere om tiltaket 
har hatt den ønskede effekt.

Ombudet understreker dessuten viktighe-
ten av alternative forebyggende tiltak overfor 
gjerningspersonen, og at dette vurderes fort-
løpende, enten som alternativ, eller som sup-
plement til elektronisk merking. Ombudet viser 
til et svensk forslag om innføring av tiltakskort 
(sjekklister) i saker om vold mot kvinner, samt 
til britiske erfaringer med samme.

Saken ligger til behandling i departementet.

3.5
Saker som berører tolkningen  
av formell lov eller forskrift
Ombudet har adgang til å behandle saker som 
berører tolkningen av lov eller forskrift i lys av 
forbudet mot diskriminering. Ombudet mottar 
jevnlig enkeltsaker hvor personer mener at lov 
eller forskrift eller tolkningen av denne, leder 
til et resultat som står i strid med likestillingslo-
ven, diskrimineringsloven eller arbeidsmiljølo-
ven. 

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (5) –  
krav til sammenhengende tjeneste 
Arbeidsmiljøloven § 14-9 (5) ble endret ved lov 
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av 17.06.05, og bestemmer at en midlertidig 
ansatt med mer enn 4 års sammenhengende 
tjeneste skal ha samme oppsigelsesvern som 
en fast ansatt. Et verneombud tok kontakt 
med ombudet fordi vedkommende hadde fått 
opplyst at foreldrepermisjon kommer til fradrag 
i ansettelsestiden. Verneombudet mente dette 
var i strid med likestillingsloven, og ba ombudet 
om en vurdering.

Det tidligere Likestillingsombudet behandlet 
i 2004 en tilsvarende sak etter bestemmelsen i 
tjenestemannsloven §§ 9 og 10. Likestillingsom-
budet kom til at fradrag på grunn av foreldre-
permisjon ved beregningen av «sammenheng-
ende tjeneste» var i strid med likestillingslovens 
forbud mot indirekte diskriminering. Praksis 
etter denne bestemmelsen ble lagt om i tråd 
med Likestillingsombudets uttalelse.

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestem-
melser om beregning av tjenestetid, og forar-
beidene til loven drøfter heller ikke spørsmålet 
om fravær på grunn av foreldrepermisjon og 
beregning av tjenestetid. Etter Likestillings- 
og diskrimineringsombudets oppfatning vil 
en konkret vurdering av en klagesak lede til 
samme resultat etter arbeidsmiljøloven som 
tjenestemannsloven. Ombudet sendte derfor et 
brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
om saken. Departementet viste til at fravær i 
form av sykdom, permisjon med videre ikke 
avbryter ansettelsesforholdet, og dermed ikke 
skal komme til fradrag i ansettelsestiden, så 
lenge et formelt ansettelsesforhold består. 

Dette innebærer at fravær i form av forel-
drepermisjon ikke skal komme til fradrag ved 
beregning av sammenhengende tjeneste etter 
arbeidsmiljøloven § 14-9 (5).

Folketrygdloven kapittel 14 –  
rett til foreldrepenger
Ombudet får jevnlig henvendelser fra menn 
som ønsker å ta ut mer foreldrepermisjon enn 
fedrekvoten, men som opplever at regelverket 
ikke er kjønnsnøytralt. 

Rett til permisjon i forbindelse med svanger-
skap, fødsel og omsorg for barn, fremgår av 
arbeidsmiljøloven kapittel 12. Foreldrene kan ta 
inntil tolv måneder foreldrepermisjon fordelt 
på begge. Det er opp til foreldrene å fordele 
permisjonstiden mellom seg. Retten til foreldre-
permisjon er uavhengig av om en eller begge 
foreldrene har opparbeidet seg rett til foreldre-
penger.

Vilkårene for rett til foreldrepenger er 
regulert i folketrygdloven kapittel 14. Retten 
til foreldrepenger opptjenes i utgangspunktet 
gjennom egen yrkesaktivitet, både for kvin-

nen og mannen, beregnet på grunnlag av egen 
inntekt, jf folketrygdloven §§ 14-6 og 14-7. På 
enkelte områder er imidlertid fortsatt fars ret-
tigheter betinget av mors arbeidstilknytning og 
opptjening, ved siden av at han selv oppfyller 
vilkårene for foreldrepenger. 

For det første er fars rett til å ta ut fedrekvo-
ten på seks uker, betinget av at mor har arbeidet 
i minst halv stilling i minst seks av de siste ti 
månedene før fødselen, jf folketrygdloven § 
14-14. For det andre kan far bare ta ut foreldre-
penger dersom mor enten 1) går ut i arbeid, 2) 
tar offentlig godkjent utdanning på heltid, 3) 
tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon 
med arbeid som i sum gir heltid, 4) på grunn av 
sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til 
å ta seg av barnet eller 5) er innlagt i helseinsti-
tusjon, jf folketrygdloven § 14-13. For det tredje 
reduseres stønadsperioden med 15 uker dersom 
bare faren har opptjent rett til foreldrepenger, 
jf § 14-14. De tre ukene før fødselen og de seks 
ukene etter fødselen som er forbeholdt moren, 
faller bort. Det samme gjelder fedrekvoten som 
i dag er seks uker.

Ombudet har mottatt flere henvendelser 
med spørsmål om reglene om foreldrepermi-
sjon og foreldrepenger er i strid med likestil-
lingsloven. I forarbeidene til folketrygdloven er 
det tatt klart stilling til spørsmålet om motstrid 
mellom folketrygdloven og likestillingsloven. 
Folketrygdloven er en spesiallov, som går foran 
generell lov. Det foreligger derfor ikke ulov-
lig forskjellsbehandling av menn, selv om det 
er vår klare vurdering at dette er uheldig i et 
likestillingsperspektiv. Likestillings- og diskri-
mineringsombudet har tatt opp spørsmålet med 
myndighetene ved flere anledninger, og påpekt 
behovet for endringer i lovverket. 

Bioteknologiloven § 2-18 jf § 2-15 –  
forbud mot eggdonasjon
Det tidligere Likestillingsombudet tok i 2005 til 
behandling saken om forbudet mot eggdona-
sjon i bioteknologiloven § 2-18. Bakgrunnen 
for at ombudet tok saken til behandling var en 
kvinne som viste til at ufruktbare menn kan få 
hjelp til å få barn fordi sæddonasjon er tillatt. 
Foreningen for ufrivillige barnløse (FUB) enga-
sjerte seg også i saken.

Det tidligere Likestillingsombudet konsta-
terte at forbudet mot eggdonasjon innebar en 
forskjellsbehandling av infertile kvinner og 
infertile menn, og at spørsmålet var om det 
forelå saklige, relevante og akseptable grun-
ner til å forskjellsbehandle menn og kvinner på 
denne måten. Ombudet avviste det bærende 
argumentet for å forby eggdonasjon nemlig at 
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det er mer etisk betenkelig å tillate eggdonasjon 
enn sæddonasjon. 

Departementet viste til at eggdonasjon ville 
innebære et brudd på langvarige sosiale og 
kulturelle tradisjoner som er knyttet til mor 
og svangerskapets helhet. Den kvinnen som 
skal bære fram og føde et barn har en så nær 
biologisk tilknytning til barnet at hun etter 
departementets syn også må være barnets 
genetiske mor. Ombudet mente at argumentet 
om tradisjoner og svangerskapets ukrenkelighet 
er et standpunkt uten særlig substans. Å bruke 
sosiale og kulturelle tradisjoner som argument 
mot likestilling mellom kjønnene er svært sjel-
den – om noen gang – saklig. 

Dessuten mente ombudet at ved å tillate 
sæddonasjon ved befruktning utenfor krop-
pen, har man allerede brutt med prinsippet 
om «svangerskapets helhet og ukrenkelighet». 
Likestillingsombudet viste også til at det er et 
argument for å tillate eggdonasjon at veldig 
mange andre land, blant annet de øvrige nor-
diske landene tillater dette. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
fikk saken til behandling i 2006 fordi det ble 
stilt spørsmålstegn ved saksbehandlingen av 
saker som berører lovgivning, og hva som er 
ombudets kompetanse i saker som berører 
lovgivning. Disse sidene er grundig belyst i 
Likestillings- og diskrimineringsnemndas sak 
9/2006. Ombudet kom til samme materielle 
resultat som det tidligere Likestillingsombudet, 
og konkluderte med at det var motstrid mellom 
bioteknologiloven § 2-18 og likestillingsloven.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken, og konstaterte at likestillings-
hensyn ble vurdert da forbudet mot eggdona-
sjon ble vedtatt. Nemnda fant det derfor ikke 
nødvendig å ta stilling til om forbudet i det 
hele tatt stiller det ene kjønn dårligere enn det 
andre. Nemnda bemerket imidlertid at det var 
forhold som kunne tilsi at det ene kjønn ikke ble 
stilt dårligere enn det annet. Nemnda viste til at 
siden inseminasjon kun kan foretas i et hetero-
seksuelt parforhold, kan det kanskje argumen-
teres at den assisterte befruktningen blir gitt 
til paret, altså til mannen og kvinnen sammen, 
ikke kun til en av dem. Videre kan det argumen-
teres for at inseminasjon til en viss grad også 
kan avhjelpe kvinnens infertilitet, der det er 
tette eggstokker. Nemnda uttalte videre at det 
kan være ulike syn på forholdet mellom likestil-
lingshensyn og forbudet mot eggdonasjon. Men 
fordi nemnda ikke kom til samme resultat som 
ombudet, konkluderte nemnda ikke. 

Nemnda presiserte at to alminnelige tolk-
ningsprinsipper gjør at forbudet mot eggdona-

sjon i bioteknologiloven uansett vil slå igjen-
nom i forhold til likestillingsloven. For det første 
går spesiell lov foran generell lov. For det andre 
går senere lov foran tidligere lov. Bioteknologi-
loven er både en senere lov og en mer spesiell 
lov enn det relevante diskrimineringsforbudet i 
likestillingsloven § 3. Når Stortinget i tillegg har 
tatt stilling til likestillingsspørsmålet i forbin-
delse med lovprosessen, blir det enda klarere 
at forbudet mot eggdonasjon ikke er i strid med 
likestillingsloven. Selv om likestillingsloven har 
et allment og vidt virkeområde, ligger ikke i det-
te at bestemmelsene har forrang foran annen 
norsk lov, selv ikke generalklausulen i § 3. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har 
fastholdt overfor Stortinget at bioteknologilo-
ven bør endres. I forbindelse med at Stortinget 
nylig liberaliserte bioteknologiloven slik at 
eggdonasjon nå er tillatt i forskningsøyemed, 
er det etter ombudets vurdering vanskeligere 
å forsvare forbudet mot eggdonasjon i forbin-
delse med assistert befruktning. Bioteknologi-
nemnda arrangerte i november 2006 et åpent 
møte hvor temaet var eggdonasjon. Helse- og 
omsorgsminister Sylvia Brustad har gitt uttrykk 
for at departementet tar sikte på å vurdere dette 
i løpet av stortingsperioden. 
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4.1
Innledning
I kapittel to ovenfor er det gitt en oversikt over 
ombudets veiledningssaker. Selv om materialet 
domineres av henvendelser som gjelder kjønns-
likestilling i arbeidslivet, er det allikevel interes-
sant å se nærmere på hvilke spørsmål og saker 
enkeltpersoner typisk ber om veiledning i. 

Ombudets veiledning til personer som opp-
lever diskriminering skal være enkelt tilgjenge-
lig for alle som trenger det. Personer skal kunne 
møte opp personlig, henvende seg på telefon 
eller e-post eller skrive brev. Telefon og e-post 
er de dominerende kanalene for kontakt med 
ombudet. I 2007 er det også etablert en egen 
nettbasert klagemulighet, som mange benytter 
seg av.

Nedenfor vil vi gi en kvalitativ presentasjon 
av noen av de vanligste og viktigste veilednings-
sakene vi har behandlet i 2006. Fordi vi forelø-
pig ikke har etablert et permanent system for 
dokumentasjon av egne saker, kan vi ikke gi en 
presis statistikk over hvor mange henvendelser 
vi for eksempel har fått som gjelder likelønn, 
språkkrav ved ansettelse mv.

4.2
Kjønnsdiskriminering
Av det totale antallet henvendelser som er regis-
trert som veiledningssaker, til sammen 794, 
gjaldt 458 av sakene kjønnslikestilling. Av disse 
berørte til sammen 271 saker kjønnslikestilling i 
arbeidslivet. Typiske veiledningssaker på dette 
området dreier seg om likelønn, lønnsutvikling 
og bonus under foreldrepermisjon, tilbake-
komst fra foreldrepermisjon, forbigåelse ved 
ansettelse mv.

Ulik avlønning av kvinnelig  
og mannlig leder – sak 06/663
En tillitsvalgt tok kontakt på vegne av en kvin-
nelig leder som mente at hun ble lønnet dårli-
gere enn en mannlig leder på samme nivå i virk-
somheten. Kvinnen leder en sømavdeling med 
tre ansatte, mens den mannlige lederen leder 
en mekanisk avdeling med fire ansatte. Kvinnen 

har ikke fagbrev, men flere års erfaring, mens 
mannen har fagbrev, men kortere arbeidserfa-
ring. Ansvaret er ellers omtrent like stort. Den 
mannlige lederen mottar ca 40 000 kroner mer 
i årlig lønn enn den kvinnelige lederen. I tillegg 
skal flere mannlige ansatte uten lederansvar 
motta opp til 30 000 kroner mer enn henne i 
lønn.

Ombudet redegjorde for likestillingsloven § 
5 og vilkårene for retten til lik lønn for samme 
type arbeid eller arbeid av lik verdi. Momenter 
av betydning i denne saken kunne være krav til 
formell kompetanse, erfaring, ansvar, avdelin-
gens størrelse, osv. Et annet moment i vurde-
ringen av om avlønningen av de to avdelings-
lederne var i strid med likestillingsloven § 5, var 
avlønningen av de andre mannlige ansatte som 
mottok høyere lønn enn den kvinnelige lede-
ren. Den kvinnelige lederen ble oppfordret til å 
fremme klage til ombudet, men ombudet hørte 
ikke fra kvinnen.

Ulik avlønning av renholdsledere  
og vedlikeholdsledere – sak 06/1904
En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun 
mente at arbeidsgiver lønnet renholdsledere og 
vedlikeholdsledere ulikt til tross for at de utfø-
rer arbeid av lik verdi. Det er bare kvinnelige 
renholdsledere og bare mannlige vedlikeholds-
ledere i virksomheten. De lønnes etter forskjel-
lige tariffavtaler. 

Ombudet har mottatt flere henvendelser 
om samme problemstilling, se blant annet sak 
06/15 og sak 06/23 omtalt under kapitlet om 
prinsipielle klagesaker. I begge sakene kom 
ombudet til at avlønningen av de forskjellige 
yrkesgruppene var ulovlig, fordi majoriteten av 
ansatte i den lavest lønte gruppen var kvinner, 
til tross for at de var lønnet etter forskjellige 
tariffavtaler. Tilsynelatende kjønnsnøytrale 
kriterier fører med andre ord i enkelte tilfeller 
til ulovlig forskjellsbehandling av det ene kjønn. 
Kvinnen ble oppfordret til å fremme en klage til 
ombudet som bygget på en sammenlikning av 
personer og ikke yrkesgrupper. Ombudet hørte 
ikke fra kvinnen.

Kapittel 4
Ombudets veiledningssaker
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Lønnsjustering under foreldrepermisjon – 
sak 06/979 og 06/1306
En kvinne og en mann henvendte seg til om-
budet med spørsmål om virkningstidspunkt for 
lønnsjustering under fravær i foreldrepermi-
sjon. Begge var ansatt i privat virksomhet. De 
hadde avtale med arbeidsgiver om at differan-
sen mellom folketrygdens beløp (6G), og full 
lønn, skulle dekkes av arbeidsgiver. Virksom-
heten gjennomførte lønnsjusteringer mens de 
var ute i foreldrepermisjon. Arbeidsgiver beslut-
tet at virkningstidspunktet for lønnsjusteringen 
først skulle være ved tilbakekomst. Begge hadde 
spørsmål om en slik praksis var i strid med like-
stillingslovens forbud mot forskjellsbehandling 
på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter.

Ombudet har mottatt flere henvendelser som 
berører dette spørsmålet. Utgangspunktet er at 
den som er ute i foreldrepermisjon, har krav på 
minst 6G fra folketrygden. Arbeidsgiver har i 
utgangspunktet ingen plikt til å dekke differan-
sen mellom folketrygdens beløp og full lønn. 
En slik dekning må anses som et tilleggsgode. 
Dersom lønnsnivået justeres mens man er ute 
i permisjon, vil man derfor heller ikke ha krav 
på den høyere lønn før man er tilbake i arbeid, 
med mindre noe annet følger av avtale med 
arbeidsgiver. Det er videre en forutsetning at 
det gjelder samme regler for de mannlige og 
kvinnelige ansatte i virksomheten.

Når det gjelder offentlig virksomhet, er det 
imidlertid lagt til grunn at ansettelsesavtaler 
som gir rett til full lønn under permisjon, gir 
grunnlag for å kreve den høyere lønn fra sam-
me tidspunkt som andre gis lønnsjustering.

Tilbakekomst fra foreldrepermisjon
Ombudet har mottatt flere henvendelser fra 
arbeidstakere som har opplevd at deres arbeids-
oppgaver er blitt endret ved tilbakekomst etter 
endt foreldrepermisjon. Endringene kan være 
resultat av omorganisering av arbeidsplassen, 
eller at arbeidsgiver har overført arbeidsoppga-
ver til en annen arbeidstaker. Når vedkommen-
de kommer tilbake etter permisjonens utløp, er 
ikke oppgavene like interessante lenger, eller 
man må akseptere en mindre attraktiv stilling. 
Slike endringer kan ha negative konsekvenser 
for videre karriereutvikling for den som er fra-
tatt oppgaver.

En arbeidsgiver har i utgangspunktet adgang 
til å foreta omdisponeringer som berører så vel 
arbeidstakere i aktiv tjeneste som arbeidstakere 
i permisjon. Dette ligger innenfor arbeidsgi-
vers styringsrett. Grensene for hvilken adgang 
arbeidsgiver har til å omorganisere arbeidsplas-
sen og omplassere arbeidstakere, trekkes opp 

av arbeidsavtalen. Arbeidsavtalens ordlyd, dens 
forutsetning og praktisering setter rammen 
for hvilke omdisponeringer som kan tillates. 
Arbeidstaker har altså ikke et ubetinget krav 
på å komme tilbake til den nøyaktig samme 
stillingen. Arbeidstaker har imidlertid krav på 
å komme tilbake til en stilling med samme lønn 
og på samme nivå som tidligere. I tillegg skal 
arbeidsoppgavene i hovedsak være likeverdige 
med de tidligere arbeidsoppgavene, både når 
det gjelder innhold og ansvar.

Arbeidsgivers styringsrett begrenses av 
diskrimineringsforbudet i likestillingsloven. 
Hovedregelen etter likestillingsloven § 3 er at 
personer som er ute i foreldrepermisjon ikke 
skal behandles dårligere enn dersom de ikke 
hadde vært i permisjon. Dersom det knyttes 
negative rettsvirkninger til det å ha permisjon 
i forbindelse med omsorg for barn, vil dette 
være en handling som stiller kvinner dårligere 
enn menn, fordi kvinner fortsatt benytter seg 
av foreldrepermisjon i langt større utstrekning 
enn menn. Bare dersom arbeidsgiver har saklig 
grunn til endringene eller endringene er helt 
nødvendige og ikke innebærer en uforholds-
messig ulempe for den som rammes av dem, 
kan det være lovlig å legge vekt på foreldreper-
misjon ved endringer i arbeidsoppgaver. Gene-
relt skal det svært mye til før det er saklig og 
lovlig å legge vekt på foreldrepermisjon.

Bonus og foreldrepermisjon –  
sak 06/299 m fl
En kvinne henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om i hvilken utstrekning en ansatt 
har rett til utbetaling av bonus under eller etter 
endt foreldrepermisjon. 

Ombudet har mottatt en rekke spørsmål som 
berører utbetaling av bonus til personer som 
har hatt eller er i foreldrepermisjon. Kvinnen 
mottok en generell redegjørelse for det som 
kan sies å være en festnet forvaltningspraksis 
på dette området, også med utgangspunkt i det 
tidligere Likestillingsombudets praksis. 

Kort oppsummert har ombudets vurdering 
vært at dersom utbetaling av bonus er å anse 
som generelt tillegg, som ikke relateres til indi-
viduelle resultater i noe bestemt år, skal ansatte 
i fødselspermisjon behandles likt som andre 
ansatte. Det skal altså ikke foretas noen avkort-
ning i slike tilfeller. Dersom det dreier seg om 
resultatbaserte bonussystemer, har man krav 
på en forholdsmessig del av bonusen, beregnet 
ut fra hvor mye man faktisk har arbeidet og 
dermed bidratt til resultat. Grensen mellom en 
prestasjonsbasert bonusordning og en generell 
ordning kan være glidende. Personer i fødsels-
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permisjon skal heller ikke behandles strengere 
enn arbeidstakere med annet fravær, for eksem-
pel langtidssykemeldte.

Avkorting av bonus på grunn av  
graviditetsrelatert sykdom – sak 06/34
En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun 
opplevde at arbeidsgiver avkortet utbetalin-
gen av bonus fordi hun hadde vært sykemeldt 
på grunn av graviditet, og fordi hun skal ut i 
foreldrepermisjon. Hun spurte om arbeidsgiver 
hadde lovlig adgang til å legge vekt på at hun 
hadde vært sykemeldt på grunn av graviditet.

Ombudet viste til forvaltningspraksis og at 
dersom den ansatte har vært fraværende store 
deler av opptjeningstiden, vil arbeidsgiver ikke 
ha grunnlag for å beregne bonus for den ansat-
te. Arbeidstaker vil i fraværsperioden ofte ikke 
ha bidratt til å oppnå de mål som er grunnlag 
for bonusen. Det er lagt til grunn at også fravær 
på grunn av sykdom, eller graviditet er saklig 
grunn for arbeidsgiver til ikke å utbetale bonus, 
eller deler av bonus. 

Kvinnen hadde imidlertid, allerede før hun 
ble sykemeldt, oppnådd 140 % av individuelt 
årsbudsjett. Ombudets foreløpige svar var at det 
derfor vanskelig kunne anføres at arbeidsgiver 
hadde saklig grunn til å avkorte hennes rett til 
bonus, verken på grunn av sykemelding eller 
forestående foreldrepermisjon. 

Graviditet – forlengelse av vikariat –  
sak 06/303
En kvinne henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om arbeidsgiver har adgang til å avslå 
hennes søknad om vikariat fordi hun er gravid. 
Vikariatet hun søkte på, hadde en varighet på 
ett år, med tiltredelse 1. juli. Hun ville kunne 
arbeide fram til 1. august før hun gikk ut i per-
misjon. 

Problemstillingen er velkjent hos ombudet, 
og vi har også behandlet flere klagesaker som 
berører temaet. Utgangspunktet er at likestil-
lingsloven oppstiller et meget sterkt vern mot 
forskjellsbehandling på grunn av graviditet, 
også ved ansettelse i vikariat. I praksis skal det 
mye til før ulempen for arbeidsgiver er tilstrek-
kelig tungtveiende til at det vil være lovlig 
å legge vekt på graviditet i søkers disfavør. 
Utgangspunktet er at arbeidstakers fravær uan-
sett kan avhjelpes ved at det ansettes vikar for 
den som er i foreldrepermisjon. 

Graviditet – ansettelse – sak 06/707 
En mann henvendte seg til ombudet på vegne 
av sin gravide samboer. Hun vurderte å bytte 
jobb. I den forbindelse ønsket de å få vite om 

arbeidsgiver har lov til å legge vekt på gravidi-
tet, og om eventuelle komplikasjoner i forbin-
delse med graviditeten kan tillegges betydning i 
hennes disfavør i en prøvetid i ny jobb.

Ombudet informerte om at arbeidsgiver 
som hovedregel ikke har adgang til å legge vekt 
på søkers graviditet i en ansettelsesprosess, jf 
likestillingsloven § 3. Ombudet rådet vedkom-
mendes samboer til å søke på de stillingene 
hun ønsket, uten hensyn til graviditet. Hun ble 
oppfordret til å fremme klage til ombudet der-
som hun mener at arbeidsgiver i en tilsettings-
prosess legger vekt på hennes graviditet, eller 
at hun på andre måter kommer dårligere ut enn 
hun ellers ville blitt fordi hun er gravid.

Gravid selvstendig næringsdrivende –  
sykeforsikring sak 06/804 
En selvstendig næringsdrivende kvinnelig 
fysioterapeut henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om folketrygdlovens regler om syke-
forsikring og graviditet er i strid med likestil-
lingsloven. Kvinnen hadde vært sammenheng-
ende sykemeldt i mer enn ett år, slik at retten til 
sykepenger etter folketrygden hadde falt bort. 

Etter folketrygdloven § 8-37 bokstav d jf 
lovens § 8-12, 2 ledd gjelder en karantenetid på 
26 uker fra man er i arbeid etter ett års sykemel-
ding til man igjen kan tegne sykeforsikring og 
forsikring for tillegg til foreldrepenger. Dersom 
man blir gravid i løpet av karantenetiden, vil 
man således miste muligheten til tilleggsdek-
ning med hensyn til svangerskapspenger og 
foreldrepenger. Departementet bekreftet etter 
henvendelse fra ombudet at dette er en korrekt 
forståelse av regelverket.

Ombudet anser at bestemmelsen indirekte 
kan medføre forskjellsbehandling av gravide 
kvinner som er selvstendig næringsdrivende og 
vil vurdere om det er grunn til å ta opp dette 
spørsmålet videre, slik at karantenebestemmel-
sene ikke gjelder for graviditetsrelatert sykdom 
og foreldrepenger. 

Lønnsutvikling – foreldrepermisjon –  
sak 06/859
En kvinnelig offentlig ansatt statsviter henvend-
te seg til ombudet med spørsmål om lønnsutvik-
ling under foreldrepermisjon. Kvinnen har hatt 
sammenhengende foreldrepermisjon nesten tre 
år, og avlønnes nå lavere enn kollegaer hun fin-
ner det naturlig å sammenlikne seg med.

Ombudet har mottatt mange henvendelser 
som gjelder ulike sider av denne problemstillin-
gen. Utgangspunktet er at alle ansatte, også de 
som er fraværende på grunn av permisjon, har 
rett til å fremme krav under lønnsforhandlinger. 
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Dersom det gis generelle tillegg, har samtlige 
ansatte krav på dette, også ansatte i foreldre-
permisjon. Ansatte i foreldrepermisjon har krav 
på å bli vurdert med utgangspunkt i det tids-
rommet personen faktisk har vært i arbeid, med 
mindre dette er helt marginalt. Ansatte som har 
vært helt fraværende har ikke krav på individu-
elt lønnstillegg fordi arbeidsgiver ikke har hatt 
grunnlag for å vurdere innsatsen. 

Fedres rett til foreldrepermisjon –  
sak 06/1112
En mann henvendte seg til ombudet fordi han 
mente at reglene om rett til foreldrepermisjon i 
folketrygdloven er i strid med likestillingsloven. 
Dersom bare far tar ut foreldrepermisjonen, 
vil permisjonstiden kortes ned til 29/32 uker. 
Fedrekvoten faller bort, likeså de lovfestede 
3+6 uker som er forbeholdt mor av medisinske 
årsaker. 

Ombudet mottar jevnlig henvendelser fra 
fedre som påpeker at det er en formell for-
skjellsbehandling av kvinner og menn i forhold 
til bestemmelsene i folketrygdloven. I slike 
saker er ombudet henvist til å forklare at for-
skjellsbehandlingen er tilsiktet fra lovgivers 
side, og at folketrygdloven som er en spesiallov 
går foran likestillingsloven. Forskjellsbehand-
lingen kan derfor ikke forfølges ved en klage til 
ombudet. Både nåværende og tidligere ombud 
har ved flere anledninger påpekt at lovverket 
er uheldig i et likestillingsperspektiv, og bør 
endres slik at fars opptjening og uttak av forel-
drepermisjon blir selvstendig og uavhengig av 
mors rettigheter. 

Tilrettelegging av arbeidstid –  
omsorgsoppgaver – sak 06/1632
En mann henvendte seg til ombudet med spørs-
mål om hans arbeidsgiver har anledning til å 
tilby dagskift kun til småbarnsmødre og ikke 
småbarnsfedre. 

Ombudet orienterte om at likestillingsloven 
fastslår at ingen skal forskjellsbehandles på 
grunn av sitt kjønn, heller ikke menn. Ombu-
dets svar til ham var at arbeidsgiver må tilby 
samme type tilrettelegging til både fedre og 
mødre og informerte ham om klageadgangen. 
Han er ikke kommet tilbake til ombudet med en 
formell klage.

Offentlig post til barn – adresseres mor -  
sak 06/1864
En mann henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om hvorfor offentlig post automatisk 
adresseres til barnets mor, selv om foreldrene 
er gift og bor sammen. Både nåværende og 

tidligere ombud mener at en slik praksis byg-
ger på tradisjonelle oppfatninger om mor som 
hovedomsorgsperson, og at dette er uheldig. 
Ombudet vil fortsatt fokusere på å endre 
oppfatningene og praksis som gir uttrykk for 
en «foreldet» kjønnsfordeling når det gjelder 
omsorg for barn. 

Etter det ombudet er kjent med, er en slik 
praksis ikke gjennomført i all offentlig virk-
somhet. Flere offentlige etater adresserer post 
vedrørende barnet til begge barnets foresatte, 
ikke en av foreldrene når de bor sammen. Dette 
viser at det er mulig å anerkjenne begge forel-
drene som likeverdige foresatt for barnet uten 
å bygge på tradisjonelle kjønnsstereotypiske 
oppfatninger.

Særplass for mannlig turnuslege –  
eneomsorg datter – sak 06/1181
En mann henvendte seg til ombudet med spørs-
mål om lovligheten av regler om særplass etter 
forskrift om turnustjeneste for leger. Vedkom-
mende har omsorg for en datter på tre år med 
tidligere partner. Mannen viste til at særplass 
kun tildeles mødre med eneomsorg for små 
barn, ikke fedre, og da mannen søkte om sær-
plass fikk han avslag.

Ombudet orienterte om likestillingslovens 
forbud mot forskjellsbehandling av kvinner 
og menn. I denne saken var forskrift om tur-
nustjeneste § 9, 2 ledd, bokstav a) utformet 
kjønnsnøytralt i det den bestemte at særplass 
kan tildeles enslig forsørger til barn under 12 
år. Spørsmålet var derfor heller om forvalt-
ningspraksis var i strid med forutsetningene i 
forskriften. Mannen ville bringe vedtaket inn 
for Sosial- og helsedirektoratet, og avventet en 
klage til ombudet til klagen var endelig avgjort.

Tilrettelagt eksamen – fravær på grunn av 
foreldrepermisjon – sak 06/1669
Ombudet mottok en henvendelse fra en ansatt 
ved et universitet med spørsmål om universi-
tetet lovlig kunne likestille fravær på grunn av 
sykdom og fravær på grunn av graviditet, fødsel 
og foreldrepermisjon i forhold til tilrettelegging 
for utsatt eksamen. En student, i foreldrepermi-
sjon, ba om tilrettelegging av tidspunkt for å 
avlegge eksamen i to fag som ikke lenger skulle 
tilbys ved universitetet. Universitetet hadde 
avslått hennes søknad under henvisning til 
generelle retningslinjer.

Tilrettelegging for avvikling av ordinær og 
utsatt eksamen ved universitet og høgskoler 
er spørsmål som ombudet jevnlig besvarer. 
Utgangspunktet er at en likebehandling av fra-
vær grunnet sykdom og fravær grunnet forel-
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drepermisjon både kan være i strid med forbu-
det mot direkte og indirekte diskriminering. 
Vårt råd til lærestedet var å etablere ordninger 
som gjør det mulig for studenter i foreldreper-
misjon å unngå unødvendig lange avbrudd i 
utdanningen, eller at de ikke kan gjennomføre 
utdanningsløpet som tiltenkt. 

Livs- og pensjonsforsikring – kjønn som 
beregningsfaktor – sak 06/1430
Ombudet har mottatt flere henvendelser som 
gjelder spørsmålet om forsikringsselskaper 
lovlig kan legge vekt på kjønn ved beregning av 
forsikringspremie. Klagenemnda for likestilling 
fastslo i vedtak av 21. januar 2004 at kjønn som 
faktor ved beregning av premie til skade- og 
ulykkesforsikringer, var i strid med likestillings-
lovens forbud mot direkte forskjellsbehandling.

Det tidligere Likestillingsombudet uttalte 
i sak 91/1999 at det kan være saklig å benytte 
kjønn som beregningsfaktor for premiefastset-
telse ved livs- og pensjonsforsikringer. Årsaken 
var at disse forsikringene i realiteten er døds-
risikoforsikringer, der innbetalt forsikrings-
premie i hovedsak skal dekke den utbetalingen 
man en gang vil få. Siden kvinner lever lenger 
enn menn, beregnes høyere premie for kvinner 
ved pensjonsforsikring. Menn dør tidligere enn 
kvinner, og avkreves dermed høyere premie 
ved livsforsikring. Det ble lagt vekt på at kjønn 
er en sentral variabel ved slike forsikringer. 
Ombudets avgjørelse ble ikke behandlet av Kla-
genemnda for likestilling, og ombudets avgjø-
relse på dette punktet ble fattet under sterk tvil. 
Ombudet vil ta stilling til om spørsmålet bør tas 
opp til ny vurdering.

Inngangspenger utesteder –  
ulik pris kvinner og menn – 06/1240 
En mann henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om et utested har lovlig adgang til å ta 
lavere inngangspris for kvinner enn for menn, 
eller å tilby gratis inngang bare for kvinner. 

Dette spørsmålet mottar ombudet jevnlig, 
og svaret er klart. Det er ikke tillatt å kreve 
forskjellig inngangspris av kvinner og menn, 
selv om formålet er å øke kvinneandelen ved 
utestedet.

4.3
Diskriminering på grunn av etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, språk eller 
hudfarge
Av det totale antallet henvendelser som gjel-
der etnisk diskriminering i videste forstand, til 
sammen 167, gjaldt klagene mer konkret følgen-

de diskrimineringsgrunner: 117 gjaldt etnisitet, 
6 gjaldt hudfarge, 26 gjaldt nasjonal opprin-
nelse, 1 gjaldt avstamning og 17 gjaldt språk. 

Av de 167 sakene gjaldt: 65 arbeidsliv, 36 
offentlig forvaltning, 8 boligmarkedet, 22 politi, 
påtalemyndigheter og straffesaker, 5 varer- og 
tjenester og 6 utdanningssektoren. De øvrige 
sakene er enten uregistrert eller gjaldt andre 
forhold.

Forbud mot bruk av morsmål i spisepausen 
– sak 06/1655
En mann henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om arbeidsgiver hadde lovlig adgang 
til å nekte ham og andre kolleger med samme 
bakgrunn, å snakke sammen på morsmålet i 
spisepausen. Arbeidsgiver krevde at de snakket 
enten norsk eller engelsk sammen. Samme krav 
ble ikke stilt til kolleger med tysk opprinnelse. 

Ombudet informerte vedkommende om 
diskrimineringslovens forbud mot forskjells-
behandling på grunn av språk. Det vil i utgangs-
punktet ikke være usaklig at arbeidsgiver 
stiller krav til at de ansatte i arbeidssituasjonen 
henvender seg til hverandre på et språk som 
alle forstår. Forbud mot å bruke eget morsmål 
i spisepausen kan imidlertid anses som usaklig 
forskjellsbehandling på grunn av språk, fordi 
det neppe kan anføres saklige grunner til at 
man i pausen, hvor man ikke står til arbeids-
givers disposisjon, ikke skal kunne kommuni-
sere med andre kolleger på morsmålet, selv om 
enkelte kolleger ikke forstår hva man sier. 

Ombudet oppfordret vedkommende til å 
fremme klage på forholdet. Saken løste seg 
imidlertid ved at arbeidsgiver endret stand-
punkt, og tillot vedkommende og kollegene å 
snakke sammen på morsmålet.

Krav til to målformer for lærer med  
minoritetsbakgrunn – sak 06/1355
Ombudet har mottatt en henvendelse fra en 
lærer med minoritetsbakgrunn som spør om 
det er slik at alle lærere, uavhengig av etnisk 
opprinnelse, må beherske begge målformer for 
å arbeide som lærer. 

I september 2006 rettet ombudet en hen-
vendelse til Kultur- og kirkedepartementet 
med spørsmål om krav til bruk av to målformer 
i offentlig tjeneste, jf mållova § 4: «Tilsette i 
embete eller statstenestepost der skriftleg utfor-
ming er del av tenesta, pliktar å nytta bokmål og 
nynorsk etter dei reglane som til kvar tid gjeld for 
målbruk i statstenesta.»

Ombudet påpekte at kravet til at ansatte i 
offentlig tjeneste må beherske begge målfor-
mer, kan være i strid med diskrimineringslovens 
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forbud mot indirekte diskriminering på grunn 
av språk, dersom dette er et krav som gjennom-
føres uten mulighet til dispensasjon. Ombudet 
understreket at kjernen i diskrimineringsvernet 
i forhold til ansettelser, er at det ikke skal stilles 
strengere krav til språklige ferdigheter enn det 
virksomheten saklig sett har behov for i den 
enkelte stilling.

Ombudet viste videre til at staten også er for-
pliktet til å sikre bedre rekruttering av personer 
med minoritetsbakgrunn til stillinger i staten. 

Ombudet ønsket med sin henvendelse å få 
avklart om det er en konflikt mellom hensynet 
til økt bruk av to målformer i staten og hensy-
net til å rekruttere personer med minoritets-
bakgrunn til statlige stillinger, og hvordan den 
konflikten i så fall skal løses.

Kultur- og kirkedepartementet har i svar 
av 19. oktober 2006 avvist at mållova reiser 
spørsmål om diskriminering på grunn av språk. 
Utgangspunktet er at statlige arbeidsgivere er 
forpliktet til å bruke hver målform i minst 25%, 
og at dette indirekte stiller krav til at de ansatte 
behersker begge målformer. Departementet 
understreker på den annen side at bestemmel-
sen i mållova § 4 ikke forbyr arbeidsgiver å til-
sette en søker som ikke behersker begge målfor-
mer, dersom arbeidsgiver blant annet vurderer 
det slik at organet uansett vil være i stand til å 
følge målbruksreglene.

Ombudet vil følge opp saken, og blant annet 
innhente informasjon fra forskjellige offentlige 
etater om hvordan kravet til å beherske begge 
målformer håndheves, og i hvilken utstrekning 
det innvilges dispensasjon fra kravet.

Trakasserende ytringer i nettbaserte medier 
– sak 06/1180
Ombudet har mottatt flere henvendelser om 
trakasserende ytringer rettet mot etniske mino-
riteter, blant annet samer, samt innvandrere 
generelt. Flere av ytringene har vært fremsatt i 
nettbaserte medier.

Diskrimineringsloven § 5 forbyr trakassering 
på samme grunnlag som § 4. Med trakassering 
etter § 5 menes «handlinger, unnlatelser eller 
ytringer som virker eller har til formål å virke 
krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdi-
gende eller ydmykende.»

Nærmere vilkår for hva som anses som ulov-
lig trakassering i forhold til diskriminerings- 
loven, følger av forarbeidene, jf Ot.prp. 33 
(2004-2005), s 208. Trakasseringen må for det 
første være tydelig rettet mot en eller flere kon-
krete enkeltpersoner. Det må for det andre dreie 
seg om handlinger, unnlatelser eller ytringer av 
en viss styrke, og det må være tale om gjentatt 

eller vedvarende trakassering. På arbeidslivets 
område vil derimot også enkeltstående handlin-
ger rammes av trakasseringsforbudet.

De tilfellene av trakassering som ombudet 
har mottatt henvendelser om, har dreid seg om 
ytringer mot grupper, som for eksempel samer. 
Krenkende ytringer mot grupper vil eventuelt 
rammes av straffeloven § 135 a, dersom de er til-
strekkelig grove. Terskelen for å straffe noen for 
krenkende ytringer etter straffeloven § 135 a er 
svært høy, selv om terskelen må anses å ha blitt 
noe senket etter at FNs Rasediskriminerings-
komité i en konkret klagesak kom til at norsk 
praksis har vært for streng.

Ombudet er gitt et særlig ansvar for å føre til-
syn med at norsk rett og forvaltningspraksis er 
i overensstemmelse med bestemmelsene i FNs 
Rasediskrimineringskonvensjon. På bakgrunn 
av dette tilsynsansvaret, har ombudet henvendt 
seg til medier og informert om ansvaret etter 
straffeloven og pressens Vær Varsom plakat ved 
publisering av krenkende ytringer. Ombudet vil 
følge opp medier på dette området også i 2007.

Politiets kontrollpraksis overfor mann  
med nigeriansk opprinnelse – sak 06/685 
En mann med nigeriansk bakgrunn henvendte 
seg til ombudet, blant annet fordi han til sta-
dighet opplevde å bli stanset av politiet uten 
grunn. Vedkommende fortalte at han ikke 
hadde noen straffbare forhold bak seg, og at 
han mistenkte at politiet stanset ham uteluk-
kende fordi han var mørkhudet.

Ombudet mottar jevnlig henvendelser fra 
personer med innvandrerbakgrunn som klager 
over at politiets kontrollpraksis rammer skjevt 
med utgangspunkt i blant annet hudfarge. 
Ombudet oppfordret mannen til å fremme en 
konkret klage, hvor han redegjorde nærmere 
for ett eller flere tilfeller av uberettiget kontroll. 
Vedkommende ønsket ikke å klage fordi han 
fryktet ytterligere konflikter med politiet eller at 
det uansett ikke hadde noen hensikt.

Forbigåelse ved forfremmelse – sak 06/1303
En kvinne med minoritetsbakgrunn henvendte 
seg til ombudet i forbindelse med at hun hadde 
søkt på en internt utlyst stilling som seksjons-
leder. Hun mente at mannen som fikk stillingen, 
ikke var like godt kvalifisert som henne. Hun 
mistenkte at grunnen til at hun ikke fikk stil-
lingen, var at hun var kvinne, at hun hadde 
minoritetsbakgrunn og at hennes morsmål ikke 
er norsk. Kvinnen snakker godt norsk, men med 
noe aksent. 

Ombudet informerte om diskriminerings-
vernet på grunn av kjønn, språk og etnisitet, 
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samt om klageadgangen. Parallelt med kon-
takten med ombudet, var kvinnen i forhand-
linger med arbeidsgiver, om mulige alternative 
løsninger. Hun ønsket derfor ikke å fremme en 
formell klage, da hun håpet å komme fram til 
en minnelig løsning med arbeidsgiver. Kvinnen 
er ikke kommet tilbake til ombudet med klage.

Underholdskrav ved familiegjenforening – 
sak 06/457
En mann henvendte seg til ombudet og stilte 
spørsmål ved om ikke utlendingslovens og 
forskriftens krav til underhold, kunne innebære 
en diskriminering av herboende på grunn av 
etnisitet eller nasjonal opprinnelse. Mannen 
påpekte generelt at personer med innvandrer-
bakgrunn har vanskeligere med å få arbeid i 
Norge, og at de jevnt over tjener mindre.

Ombudet mottar jevnlig dette spørsmålet. 
Utgangspunktet er at formålet med under-
holdskravet er saklig, også der formålet har 
som formål å virke innvandringsregulerende. 
Bestemmelsene kan imidlertid reise diskrimi-
neringsspørsmål. Dette gjelder særlig dersom 
dispensasjonshjemmelen praktiseres for strengt 
eller kravet til inntekt settes for høyt. Ombudet 
har orientert klager om at vi løpende vurderer 
om vi skal ta tak i den typen problemstillinger 
på eget initiativ.

4.4
Aldersdiskriminering
Bare i arbeidslivet er det forbud å diskriminere 
på grunn av alder, jf arbeidsmiljøloven kapit-
tel 13. Av de 34 sakene hvor ombudet har gitt 
veiledning om diskriminering på grunn av 
alder, gjelder 29 av sakene arbeidsliv. Flere av 
de spørsmålene som har vært reist for ombudet, 
er prinsipielt interessante, som for eksempel 
spørsmålet om krav til erfaring indirekte kan 
lede til aldersdiskriminering, om det er adgang 
til å benytte alderssammensetningen i ansatte-
gruppen som et utvelgelseskriterium, moderat 
kvotering på grunn av alder ved ellers like kvali-
fikasjoner, og om en stilling kan lyses ledig med 
en øvre og nedre aldersgrense mv. 

Forbigåelse på grunn av alder ved ansettelse 
– sak 06/682
En mannlig audiopedagog henvendte seg til 
ombudet fordi han flere ganger har opplevd at 
han ikke blir innkalt til intervju ved utlysning av 
aktuelle stillinger, til tross for at han er godt kvali-
fisert til stillingen. Han har utdannelse på hoved-
fagsnivå Yngre søkere med kortere ansiennitet, og 
mindre utdannelse blir i stedet tilbudt stillingen.

Ombudet informerte vedkommende om 
forbudet mot diskriminering på grunn av alder, 
samt om klageadgangen. Han kontaktet ikke 
ombudet igjen.

Lønnsutvikling for eldre arbeidstakere –  
sak 06/1613
En tillitsvalgt i en større bedrift henvendte seg 
til ombudet med spørsmål om lønnsutviklingen 
for eldre ansatte. De fleste ansatte over 54 år har 
vesentlig dårligere lønnsutvikling enn de yngre 
ansatte. Ledelsen har forklart de tillitsvalgte at 
forskjellen skyldes forskjell i utdannelsen. Etter 
ledelsens mening har de yngre ansatte lengre 
og mer relevant utdannelse, noe som gir utslag 
i lønnsnivået. Tillitsvalgte avviser ikke at dette 
til en viss grad er riktig, men mener at ledelsen 
ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til gjen-
nomgående mye lengre erfaring blant de eldre 
arbeidstakerne.

Ombudet informerte om at alder i seg selv 
ikke er et lovlig kriterium ved fastsettelse av 
lønn. Det er arbeidstakernes formelle og per-
sonlige kvalifikasjoner og innsats som skal være 
avgjørende ved lønnsforhandlingene og fast-
settelsen av lønn skal baseres på individuelle 
vurderinger, med mindre det er snakk om gene-
relle tillegg som tilfaller hele yrkesgruppen, 
eller avdelingen på en arbeidsplass. Dersom 
det er slik at de yngre arbeidstakerne har bedre 
og mer relevante formelle kvalifikasjoner, kan 
dette føre til at de lønnes høyere enn de eldre 
arbeidstakerne. 

Adgang til å legge vekt på 
alderssammensetning ved ansettelse - 
06/1642
En student henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om i hvilken grad arbeidsgiver lovlig 
kan legge vekt på alderssammensetningen på 
arbeidsplassen ved ansettelse.

Ombudet har mottatt flere henvendelser om 
dette spørsmålet, og informerte om at adgan-
gen til å legge vekt på alderssammensetningen 
på arbeidsplassen må antas å ha blitt begrenset 
etter at de nye reglene om forbud mot diskrimi-
nering på grunn av alder ble vedtatt, jf arbeids-
miljøloven § 13-1. Hovedregelen er at dette er 
forbudt med mindre arbeidsgiver kan sannsyn-
liggjøre at det er saklig grunn til dette. 

Det kan være situasjoner der alder kan være 
et saklig argument, for eksempel i kunnskaps-
bedrifter der alle ansatte nærmer seg alders-
grensen. Det kan også tenkes den motsatte 
situasjonen der ansattegruppen kun består av 
nyutdannede personer og det er ønskelig med 
større bredde i ansattegruppen. Ombudet har 
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foreløpig ikke tatt stilling til en slik sak, og det 
gjenstår derfor å se hvordan forvaltningspraksis 
vil bli på dette området. 

Adgang til å legge vekt på alder  
ved lønnsforhandlinger – sak 06/1820
En kvinne henvendte seg til ombudet og spurte 
om det er tillatt for arbeidsgiver å legge vekt på 
alder under lønnsforhandlingene. Hun viste til 
at hennes arbeidsgiver hadde tilbudt henne et 
lavere lønnstillegg enn en seks år eldre kollega 
med tilsvarende arbeidsoppgaver. Arbeidsgivers 
begrunnelse var at hun «var så ung».

Ombudet informerte om at forbudet mot 
diskriminering på grunn av alder som hoved-
regel innebærer at det ikke er tillatt å legge 
vekt på alder, som et avgjørende kriterium ved 
fastsettelse av lønn under lønnsforhandlinger. 
Arbeidsgiver kan derimot legge vekt på utdan-
nelse, erfaring og markedsverdi. En yngre 
arbeidstaker vil derfor i praksis kunne oppleve 
å bli lavere lønnet enn en eldre kollega, ikke på 
grunn av alderen i seg selv, men fordi erfaring 
og utdannelse tilsier en viss forskjell.

4.5
Diskriminering på grunn av  
religion og livssyn
I 2006 mottok ombudet 11 saker hvor vi ga  
veiledning i spørsmål som berørte religions- 
utøvelse og diskriminering på grunn av religi-
on. Sju av sakene berørte arbeidsliv, og omfattet 
blant annet spørsmål om arbeidsgiver har lov 
til å stille spørsmål om religion under intervju, 
oppsigelse grunnet religiøst hodeplagg samt 
spørsmål som gjaldt tilrettlegging for ikke-
kristen religionsutøvelse i tilknytning til arbeid; 
for eksempel rett til fri på ikke-kristne religiøse 
helligdager, tilgang til bønnerom, rett til fri fra 
arbeidet på grunn av fredagsbønnen og rett til 
religionsutøvelse på arbeidsstedet. 

Spørsmål om religiøs overbevisning  
under jobbintervju – sak 06/1314
En journalist henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om i hvilken utstrekning arbeidsgi-
ver kan spørre om søkers religiøse tilknytning 
og livsførsel under jobbintervju. Arbeidsgiver 
viste til CV, hvor det fremkom at søker hadde 
vært medlem av en kristen organisasjon og en 
avholdsorganisasjon. Arbeidsgiver skal ha spurt 
søker om hun på grunn av sin kristne tro ville 
være «hårsår» i forhold en røff tone på jobben. 
Ville hun for eksempel tåle at sjefen bannet? 
Hun fortalte at hun ikke lenger var tilknyttet den 
kristne organisasjonen og avholdsforeningen, og 

at hun ikke var spesielt hårsår i forhold til disse 
spørsmålene. Hun fikk ikke jobben, til tross for 
at hun mener hun var den best kvalifiserte. Det 
samme gjentok seg ved neste utlysning. 

Ombudet informerte om lovverket og at det 
ikke er tillatt å spørre arbeidssøker om hvordan 
de stiller seg til religiøse eller kulturelle spørs-
mål. Sett i lys av dette, vil det være problema-
tisk at arbeidsgiver stiller spørsmål om hvordan 
hennes religiøse tilknytning vil kunne innvirke 
på hennes toleransegrense i forhold til tonen på 
arbeidsplassen. Ombudet oppfordret henne til å 
fremme klage i saken. Hun ga uttrykk for at hun 
ønsket å klage, men er ikke kommet tilbake.

Avslutning av arbeidsforhold på grunn av 
religiøst hodeplagg – sak 06/1246
En kvinnelig arbeidstaker henvendte seg til 
ombudet fordi hun var blitt oppsagt fra sin stil-
ling to dager etter tiltredelse fordi hun brukte 
hijab.

Ombudet informerte om forbudet mot å 
diskriminere på grunn av religion og livssyn. 
Bruk av religiøst hodeplagg på grunn av religiøs 
overbevisning er vernet av diskriminerings- 
loven § 4. Hun ble også informert om klage-
adgangen. Kvinnen valgte ikke å fremme en 
klagesak for ombudet. 

Spørsmål om rett til fri på religiøse  
helligdager – sak 06/1574
En arbeidsgiver henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om hvilke regler som gjelder arbeids-
takers rett til fri på religiøse helligdager.
Ombudet informerte om at arbeidstaker har 
rett til to fridager i forbindelse med religiøse 
høytider i sin religion. Dette følger av tros-
samfunnsloven. Den som ønsker fri til religiøs 
høytidsdag, må avtale dette med arbeidsgiver 
minst 14 dager i forveien. Arbeidstaker har kun 
rett til fri på disse dagene, men ikke rett til lønn. 
Arbeidstakeren må eventuelt arbeide inn disse 
to dagene, etter avtale med arbeidsgiver.

Alternativt tilbud til elever ved religiøse 
aktiviteter på skolen – sak 06/1704
En mor kontaktet ombudet med spørsmål om 
en skole lovlig kunne integrere gudstjeneste i 
skolens 17. mai-tog. Hun mente at elever som 
på grunn av annen religion eller livssyn ikke 
ønsket å delta i gudstjenesten, indirekte ble 
forskjellsbehandlet på grunn av religion eller 
livssyn. Det var ikke organisert noe alternativt 
tilbud til disse elevene mens gudstjenesten 
pågikk. Elevene måtte derfor enten hentes ut av 
17. mai-toget av foreldrene før gudstjenesten, 
eller helt avstå fra å delta i 17. mai-toget.
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Ombudet informerte om diskriminerings-
lovens forbud mot direkte og indirekte diskri-
minering på grunn av religion og livssyn. Etter 
ombudets vurdering reiste saken interessante 
spørsmål, og ombudet så at elever som ikke 
ønsket å delta i gudstjenesten fikk et dårligere 
tilbud enn de andre elevene. Kvinnen fremmet 
imidlertid ikke klage til ombudet.

Adgang til religionsutøvelse på  
arbeidsplassen – sak 06/1135
En arbeidsgiver henvendte seg til ombudet med 
flere spørsmål knyttet til religion og arbeids-
liv. Et av spørsmålene dreide seg om i hvilken 
utstrekning arbeidsgiver er forpliktet til å 
tillate, og legge til rette for at arbeidstaker for 
eksempel skal kunne be i løpet av arbeidsdagen.

Ombudet informerte om at det formelt sett 
ikke påligger arbeidsgiver noen plikt til å gi 
arbeidstaker fri til å be i løpet av arbeidsdagen, 
eller til for eksempel å stille areal til rådighet for 
bønn. Arbeidsgivers plikter på dette området 
må imidlertid nyanseres noe, og kan stille seg 
annerledes dersom det allerede er gitt anled-
ning til bønn for enkelte grupper. Da vil en 
tilbaketrekning, eller avslag til andre lett kunne 
vurderes som usaklig forskjellsbehandling.

4.6
Diskriminering på grunn av  
funksjonshemming
Ombudet mottok 27 henvendelser med spørs-
mål om veiledning om mulig diskriminering på 
grunn av funksjonshemming i løpet av 2006. 
Kun åtte av disse sakene gjaldt arbeidsliv, majo-
riteten av henvendelsene dreier seg derfor om 
saker som faller utenfor ombudets mandat. Det-
te illustrerer imidlertid at funksjonshemmede 
møter diskriminering på en lang rekke områder, 
også utenfor arbeidslivet. Disse sakene inngår 
derfor i ombudets dokumentasjon av behovet 
for et generelt diskrimineringsvern.

Krav til førerkort i tilknytning til utlyst  
stilling – sak 06/1841
En kvinne henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om arbeidsgivers krav om at søker 
må ha førerkort for en bestemt stilling, kan 
være i strid med arbeidsmiljølovens forbud 
mot diskriminering på grunn av funksjons-
hemming. Kvinnen er sterkt synshemmet, og 
kan ikke kjøre bil. Hun har opplevd at flere 
kommunale arbeidsgivere stiller krav om at 
arbeidssøker til stillinger innen kommunal bar-
nevernstjeneste må ha førerkort, fordi stillin-
gene medfører en del reise mellom forskjellige 

barnevernsinstitusjoner. Kvinnen ønsket ikke å 
fremme klage.

Ombudet har tatt opp saken av eget tiltak 
og har rettet en henvendelse til Kommunenes 
Sentralforbund (KS) om saken. Etter ombud-
ets vurdering kan det reises spørsmål ved i 
hvilken utstrekning det er saklig adgang for en 
arbeidsgiver til å kreve førerkort for ansettelse 
i bestemte stillinger, når et slikt krav i praksis 
medfører forskjellsbehandling av personer med 
funksjonsnedsettelse. Ombudet har bedt om til-
bakemelding fra KS om i hvilken utstrekning de 
mener at krav til førerkort er helt nødvendig for 
den enkelte stilling, og om utførelsen av oppga-
vene eventuelt kan ivaretas med andre, mindre 
inngripende midler.

Avslutning av arbeidsforholdet på grunn av 
dysleksi – sak 06/1012
En kvinne henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om arbeidsgiver lovlig kunne avslutte 
hennes arbeidsforhold på grunn av hennes 
dysleksi. Hun hadde tidsbegrenset arbeids-
kontrakt, som ikke ville bli fornyet. Arbeidsgiver 
skal ha uttalt til henne at de trenger en mer 
fleksibel person, og at de ikke tør sette henne til 
en del arbeidsoppgaver.

Ombudet redegjorde for diskriminerings-
vernet i arbeidsmiljøloven § 13-1. Diskrimine-
ringsvernet omfatter også trakassering på 
grunn av funksjonshemming. Ombudet har ikke 
behandlet noen sak om forskjellsbehandling på 
grunn av dysleksi, men ombudet vil legge til 
grunn at dette etter omstendighetene kan være 
omfattet. Arbeidsgiver har uansett en generell 
tilretteleggingsplikt for alle arbeidstakere, uav-
hengig av om behovet for tilrettelegging skulle 
være begrunnet i funksjonshemming, jf arbeids-
miljøloven § 4-2.

4.7
Diskriminering på grunn av seksuell 
orientering
Ombudet mottok 16 henvendelser med spørs-
mål om veiledning om mulig diskriminering på 
grunn av seksuell orientering i løpet av 2006. 
Vernet mot diskriminering på grunn av seksu-
ell orientering er begrenset til boligsektoren 
og arbeidslivet. Kun to av disse sakene gjaldt 
arbeidsliv, og én sak gjaldt bolig, majoriteten av 
henvendelsene dreier seg derfor om saker som 
faller utenfor ombudets mandat. Fire av sakene 
som faller utenfor mandatet, gjaldt foreldreper-
misjon for homofilt samboende, én sak gjaldt 
bosettingstillatelse for inngåelse av partnerskap 
med utenlandsk statsborger. Saker som ombud-
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et mottar og som faller utenfor vårt mandat, 
inngår i ombudets dokumentasjon av behovet 
for et generelt diskrimineringsvern.

Nektet å leie ut bolig til homofile –  
sak 06/1290
En person henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om huseier har lovlig adgang til å 
nekte å leie ut bolig til et homofilt par. Ved-
kommende og hans samboer hadde søkt om å 
leie en leilighet i et boligkompleks. Eieren av 
leiligheten bodde selv i naboleiligheten. Da 
eieren fikk kjennskap til at de var homofile, 
avslo han å leie ut leiligheten til dem.

Ombudet informerte om forbudet mot å  
nekte noe å leie bolig på grunn av deres homo-
file orientering, jf husleieloven § 1-8. Det frem-
går av loven at Huseier ikke har lov til å legge 
vekt på leietakers homofile orientering ved 
utleie av husrom:

«Ved utleie av husrom kan det heller 
ikke tas hensyn til homofil orientering. 
Slike omstendigheter kan ikke regnes 
som saklig grunn til å nekte opptak i 
husstand, framleie, personskifte eller 
tillegges vekt ved opphør av leieforhol-
det.»

Diskrimineringsforbudet i husleieloven 
går relativt langt, og omfatter i tillegg til ordi-
nære framleiesituasjoner, opptak i husstand 
og personskifte, som typisk vil gjelde opptak i 
for eksempel bokollektiv. Husleieloven oppstil-
ler ikke et uttrykkelig unntak fra personlige 
forhold, slik det gjelder i diskrimineringsloven 
og likestillingsloven. Det er imidlertid lagt til 
grunn at et unntak for personlige forhold skal 
tolkes inn i diskrimineringsforbudet i husleie-
loven. I forarbeidene til endringene i boliglove-
ne, og til diskrimineringsloven, legges det opp 
til at utleie av rom i egen bolig, hvor leietaker 
og utleier deler inngang, kjøkken og bad, er 
unntatt fra diskrimineringsforbudet.

Trakassering og endring i stillingsinstruks – 
sak 06/1096
En tillitsvalgt i fagforening henvendte seg  
på vegne av et medlem som opplevde på bli 
trakassert av arbeidsgiver etter at han i fortro-
lighet hadde stått fram og fortalt at han var 
homofil. Vedkommende opplevde i tillegg til 
trakassering, at stillingsinstruksen var blitt 
endret i negativ retning for ham. Han var blant 
annet blitt tatt av et prosjekt der han opprin-
nelig var prosjektleder. Lederen skal også ha 
kalt vedkommende for «soper» i andres påhør. 

Vedkommende opplevde at øverste ledelse ikke 
tok saken alvorlig, men heller beskyttet mellom-
lederen.

Ombudet orienterte om forbudet i arbeids-
miljøloven § 13-1 mot diskriminering på grunn 
av seksuell orientering, og at forbudet også 
omfatter trakassering. Vedkommende vurderte 
å klage til ombudet. Han hadde imidlertid 
avtalt et oppklarende møte med arbeidsgiver og 
ville gjennomføre dette før han tok endelig stil-
ling til om han ville fremme en klage.

Spørsmål om rett til foreldrepermisjon  
for lesbisk samboende – 06/1787
Ombudet har mottatt flere henvendelser fra 
lesbiske par, hvor den ene nylig har født et barn. 
Spørsmålet er i hvilken grad «medmoren» har 
rett til foreldrepermisjon.

Spørsmålet om rett til foreldrepermisjon 
for den lesbiske partneren som ikke har født 
barnet, er ikke omfattet av ombudets mandat, 
ettersom diskrimineringsvernet bare gjelder i 
arbeidslivet. Ombudet har allikevel informert 
dem som har kontaktet ombudet om dette 
spørsmålet, at partneren som ikke har født bar-
net, ikke automatisk har rett til foreldrepermi-
sjon, med mindre vedkommende har adoptert 
barnet. Enkelte kommuner har imidlertid, på 
eget initiativ, gitt partneren rett til foreldreper-
misjon, på lik linje med heterofile foreldres rett 
til slik permisjon.

Trakassering på grunn av seksuell  
orientering – sak 06/1206
En person henvendte seg til ombudet med 
spørsmål om ombudet kunne bistå i forbindelse 
med anke til lagmannsretten over avslag fra 
Trygderetten på søknad om yrkesrettet att-
føring. Vedkommende hadde opplevd trakas-
sering fra arbeidsgiver på grunn av sin seksuelle 
orientering, og ønsket seg bort fra servicebran-
sjen.

Ombudet orienterte vedkommende om at 
vi ikke kan behandle saker som allerede er 
avgjort i domstolen, i den grad domstolen har 
behandlet spørsmål som gjelder diskriminering, 
jf diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd. 
Dersom trakassering på grunn av seksuell leg-
ning var årsaken til hans psykiske problemer 
og behov for attføring, ville ombudet uansett 
ikke kunne behandlet saken som klagesak, fordi 
forholdet faller utenfor diskrimineringsvernet 
i arbeidsmiljøloven. Saken er en av flere saker 
som illustrerer behovet for et generelt diskrimi-
neringsvern.
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5.1
Innledning
I kapittel to ovenfor er det gitt en oversikt over 
ombudets klagesaker som ble påbegynt i 2006. 
Som det fremgår av kapittelet gjelder majo-
riteten av klagesakene kjønnsdiskriminering 
i arbeidslivet. Den samme tendensen ser vi i 
forhold til veiledningssakene. Dette gir en indi-
kasjon på at kjønnsdiskriminering i arbeidslivet 
fortsatt er et problem.

I dette kapittelet vil vi presentere noen av 
de sakene hvor ombudet har uttalt seg, og i 
forlengelsen av dette foreta noen vurderinger 
og generaliseringer. Å generalisere vil alltid 
være forbundet med en viss risiko, og for vårt 
vedkommende er dette særlig utfordrende. 
For det første er det gode grunner til å tro at 
det er problemområder vi ikke har avdekket 
ennå, særlig gjelder dette i forhold til de nye 
diskrimineringsgrunnlagene. Fraværet av saker 
må derfor ikke tolkes dit hen at det ikke skjer 
ulovlig diskriminering på disse områdene. For 
det andre er det alltid et spørsmål om hvor mye 
dokumentasjon og kunnskap vi trenger før det 
er holdbart å generalisere og eventuelt trekke 
konklusjoner. 

Ombudet har som nevnt påbegynt en kla-
gesaksbehandling i 288 saker. Godt og vel 90 
saker endte med at ombudet gav en uttalelse. 
En vesentlig overvekt av disse sakene gjaldt 
kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. Det vil 
sakene som presenteres i dette kapittelet bære 
preg av.

5.2
Forskjellsbehandling på grunn av 
kjønn i arbeidslivet

5.2.1
Ansettelser, utnevnelser og positiv 
særbehandling
Likestillingsloven § 4, 2 ledd jf § 3 fastslår at det 
ikke er lov å legge vekt på kjønn ved ansettelse. 
Det følger også av lovens § 4, 1 ledd, 2 punktum 
at det i utlysningsteksten ikke må gis inntrykk 
av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det 

ene kjønn til stillingen. Et viktig spørsmål blir 
da hvordan arbeidsgiver kan tiltrekke seg det 
underrepresenterte kjønn uten å opptre i strid 
med lovverket.

Spørsmålet ble sist drøftet av lovgiver i 
forbindelse med endringene i likestillings-
loven i 2001, se særlig Ot prp nr 77 (2000–2001) 
kapittel sju Særbehandling av det ene kjønn 
– ulik behandling som fremmer lovens formål. 
Utgangspunktet er at positiv særbehandling, 
brukt for å fremme kvinners stilling, er tillatt 
for eksempel i form av å oppfordre kvinner til 
å søke en stilling eller å foretrekke en kvinne 
dersom kvalifikasjonene for øvrig er like eller 
tilnærmet like. Lovgiver vurderte å utvide 
denne muligheten til også å omfatte menn,  
men besluttet å videreføre etablert praksis. 
Både nåværende og tidligere ombud er skeptisk 
til denne begrensningen, og mener at det er 
viktig at menn i større grad vurderes i forhold 
til kvinnedominerte yrker.

Dersom arbeidsgiver beslutter å ta i bruk 
positiv særbehandling, er det vesentlig at 
arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at vilkårene 
i lovens § 3 a er oppfylt. Forskjellsbehandlin-
gen må være i samsvar med lovens formål og 
fremme likestilling mellom kjønnene. Når det 
gjelder positiv særbehandling i arbeidslivet, 
er Norge bundet av Likebehandlingsdirektivet 
(76/207/EØF), og de som følger av EU-retten. 
Vilkårene for positiv særbehandling er at 
tiltaket skal fremme likestilling, at tiltaket er 
midlertidig og at fordelene med tiltaket står i 
forhold til ulempen for dem som rammes. 

Utnevning av kystdirektør i statsråd  
10. november 2006 – sak 06/1701
Ny kvinnelig kystdirektør ble utnevnt i statsråd 
10. november 2006. En mannlig søker hevdet at 
han var forbigått på grunn av kjønn, og at vilkå-
rene for positiv særbehandling ikke var oppfylt. 
Klager hevdet at det var lagt sterke føringer fra 
Fiskeri- og kystdepartementet om at det skulle 
være av avgjørende betydning å utnevne en 
kvinne. Klager anførte videre at vilkårene for 
positiv særbehandling ikke var oppfylt, da kla-
ger var klart bedre kvalifisert. Klager begrunnet 

Kapittel 5
Sentrale klagesaker
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dette særlig med at den utnevnte kystdirektøren 
ikke hadde maritim kompetanse.

Ombudet fant at den mest åpenbare forskjel-
len mellom klager og den utnevnte kystdirek-
tøren var at kun klager hadde maritim kompe-
tanse. Etter utlysningsteksten var imidlertid 
kompetanse og egenskaper som leder vektlagt, 
og det var ikke stilt krav til maritim kompetanse 
i utlysningsteksten. Ingen av de to gjenstående 
finalekandidatene for stillingen, en kvinne og 
en mann, hadde maritim kompetanse. 

Det var tre finalekandidater til stillingen, to 
menn og en kvinne. En av de mannlige søkerne 
ble innstilt som nummer en. Han takket imid-
lertid nei til tilbudet. Den andre mannlige 
kandidaten trakk seg fra prosessen på grunn av 
kravet om at kystdirektøren skulle ha bosted i 
Ålesundsregionen. Av totalt syv kandidater som 
ble innkalt til intervju var seks menn. Ombudet 
la til grunn at disse forhold sannsynliggjorde at 
kjønn verken var vektlagt ved utvelgelsen eller 
utnevnelsen, og at departementet ikke handlet 
i strid med likestillingsloven § 4 annet ledd jf 
§ 3. Det var på den bakgrunn ikke nødvendig 
for ombudet å ta stilling til om departementet 
kunne ha benyttet adgangen til positiv sær-
behandling. 

Utnevning av tingrettsdommer i statsråd  
7. april 2006 – sak 06/568
Ny kvinnelig tingrettsdommer ble utnevnt i 
statsråd 7. april 2006. En mannlig søker hevdet 
at han var forbigått på grunn av kjønn, og at 
vilkårene for positiv særbehandling ikke var 
oppfylt. Klager hevdet at han var klart best 
kvalifisert, da han var innstilt som nummer 
en av Innstillingsrådet for dommere og hadde 
omfattende og variert praksis. Klager viste til at 
departementet begrunnet fravikelsen fra inn-
stillingen med at politikerne ville ha en kvinne 
til embetet fordi det ikke fantes kvinner ved 
denne domstolen, og at det generelt er få kvin-
nelige dommere. 

Ombudet fant at både klager og den som ble 
utnevnt hadde lang og allsidig erfaring, både 
som dommerfullmektig og fra politi- og påtale-
myndighet med mer. Etter ombudets vurdering 
var den mest fremtredende forskjellen mel-
lom kandidatene at klager hadde 12 år lengre 
arbeidserfaring. Ombudet presiserte imidlertid 
at det ikke er slik at den med lengst erfaring 
uten videre anses som best kvalifisert, eller skal 
ha et slags fortrinn ut fra ansiennitetsbetrakt-
ninger. Erfaringens innhold, lengde, øvrige 
kvalifikasjoner og personlige egenskaper inngår 
i en helhetsvurdering. 

Sentralt for ombudet sto bevisbyrdereglene i 
likestilingsloven § 16. Bevisbyrden lå på depar-
tementet, som måtte sannsynliggjøre at de ikke 
hadde handlet i strid med likestillingsloven § 
4 annet ledd jf § 3, alternativt at vilkårene for 
positiv særbehandling etter likestillingsloven § 
3 a var oppfylt, herunder at kandidatene hadde 
tilnærmet likeverdige kvalifikasjoner. 

Ombudet fant at det hadde vært ulike 
oppfatninger av kvalifikasjonene til søkerne i 
ansettelsessaken, men la vekt på at klager var 
enstemmig innstilt som nummer en av Innstil-
lingsrådet for dommere. En så klar og entydig 
innstilling av klager som den best kvalifiserte, 
stiller særlige krav til departementets redegjø-
relse når de fraviker denne og påberoper seg 
adgangen til positiv særbehandling. 

Departementet redegjorde ikke for kvalifika-
sjonene og erfaringene til kandidaten som ble 
utnevnt og hva som var utslagsgivende for at 
kandidatene ble ansett som tilnærmet like godt 
kvalifiserte, til tross for flere anmodninger om 
slik redegjørelse fra ombudet. Ombudet kom 
derfor til at departementet ikke hadde oppfylt 
sin bevisbyrde når det gjaldt å sannsynliggjøre 
at kandidatene var tilnærmet like godt kvalifi-
sert, og at Justis- og politidepartementet hand-
let i strid med likestillingsloven § 4 annet ledd jf 
§ 3 ved utnevnelse av tingrettsdommer.

Ansettelse av kvinne i undervisnings- 
inspektørstilling – sak 06/810
En kvinne ble ansatt i stilling som undervis-
ningsinspektør. En mann mente han var forbi-
gått på grunn av kjønn ved ansettelse. Klager 
var innstilt som nummer en til stillingen, hadde 
vikariert i stillingen i ett og et halvt år og var 
anbefalt av rektor ved skolen. Innstillingen ble 
endret i samråd med Utdanningsforbundet 
med den begrunnelse at man ville opprettholde 
kjønnsbalansen i skoleledergruppa. Klager 
anførte at han var klart bedre kvalifisert, og at 
vilkårene for positiv særbehandling ikke var 
oppfylt.

Utlysningsteksten sa ingen ting om hvilke 
kvalifikasjoner man krevde av søkerne. Da stil-
lingen som undervisningsinspektør er en skole-
lederstilling, la ombudet til grunn at skolelede-
rerfaring er en ønsket formell kvalifikasjon, og 
at det var relevant å legge vekt på pedagogisk 
utdanning og erfaring. Skolesjefen viste til at 
begge kandidatene hadde erfaring med utvi-
klings- og prosjektarbeid, men den kvinnelige 
kandidaten hadde lengst pedagogisk erfaring. 

Ombudet la stor vekt på at den mannlige 
kandidaten hadde generell erfaring som skole-
leder og at han hadde spesiell erfaring ved at 
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han hadde vikariert i den aktuelle stillingen i ett 
og et halvt år. Ombudet la også vekt på at han 
hadde erfaring utover sin høgskoleutdannelse 
som adjunkt, og at han var anbefalt for stillin-
gen av rektor som nærmeste arbeidsgiver, hvil-
ket måtte tilsi at han var vurdert som personlig 
egnet. På denne bakgrunn kom ombudet etter 
en helhetsvurdering til at den mannlige søkeren 
var bedre kvalifisert for stillingen enn kvinnen 
som ble ansatt. Bevisbyrden gikk dermed over 
på arbeidsgiver etter likestillingsloven § 16, som 
måtte sannsynliggjøre at vilkårene for positiv 
særbehandling etter § 3 a var oppfylt. Kom-
munen greide ikke å sannsynliggjøre dette, og 
ombudet konkluderte derfor med at lovens § 4, 
annet ledd jf § 3 var overtrådt.

Ombudet bemerket for øvrig at uavhengig av 
om kommunen hadde sannsynliggjort at kvali-
fikasjonene var tilnærmet like, ville det allikevel 
ikke vært adgang til positiv særbehandling. 
Årsaken er at tiltaket mest sannsynlig ikke var 
egnet til å fremme likestilling på skolen. Ved 
vurdering av kjønnsfordeling blant de ansatte 
på en arbeidsplass, er det i praksis lagt vekt 
på kjønnsfordelingen på den enkelte avde-
ling, institutt, departement osv, i motsetning 
til kjønnsfordelingen blant ansatte i samme 
stillingsgruppe med samme arbeidsgiver. Det 
er med andre ord kjønnsfordelingen blant de 
ansatte på skolen som er relevant i denne saken, 
ikke kjønnsfordelingen blant alle skolelederne 
i kommunen. På den aktuelle skolen var rektor 
en kvinne, og kvinneandelen blant de ansatte 
var 96 prosent. På denne bakgrunn er anset-
telsen av en kvinnelig undervisningsinspektør 
etter ombudets syn ikke et egnet tiltak for å 
fremme likestilling. Dersom skoleledergruppa 
kun besto av menn eller kvinner, ville vurderin-
gen muligens blitt annerledes. 

Øremerking av professorat ved Norges 
Fiskerihøgskole – sak 06/403
Ombudet mottok en anonym klage hvor det 
ble hevdet at det hadde skjedd en lovstridig 
ansettelse ved Norges Fiskerihøgskole ved at en 
professorstilling hadde blitt øremerket kvinner. 
Saken gjaldt ansettelse i stilling på kvalifise-
ringsvilkår i stedet for en vanlig professorstil-
ling i 2005. 

EFTA-domstolens avgjørelse fra 2003 slår 
fast at øremerking av stillinger for det ene kjønn 
ikke er tillatt. Ombudet holdt likevel mulighe-
ten åpen for at ansettelsesprosesser igangsatt 
før dommen ble avsagt, kunne fullføres dersom 
universitetet hadde kommet så langt at det var 
gitt et bindende tilbud.

Det var imidlertid ikke tilfelle i denne saken. 
Det viste seg å være vanskelig å finne tilstrek-
kelig kvalifiserte kvinnelige kandidater til 
den opprinnelige stillingen innen fagområdet 
akvakultur/havbruk. Universitet endret derfor 
fagområde, og opprettet i stedet en professor-
stilling innen benthosøkologi. Heller ikke for 
denne stillingen fant de tilstrekkelig kvalifiserte 
kvinnelige kandidater, og ingen ble ansatt i den 
øremerkede stillingen i løpet av 2003 og 2004.

I 2005 ble stillingen utlyst enda en gang. 
Stillingen var da omgjort, ved at kvalifika-
sjonskravene var senket og det var opprettet 
en tidsavgrenset stilling på kvalifiseringsvilkår. 
Hensikten var, slik ombudet forsto det, at den 
som ansettes skal kunne tilegne seg fullverdig 
professorkompetanse i løpet av de tre årene hun 
har stillingen.

Ombudet kom derfor til at det i realiteten 
var en ny ansettelsesprosess og en ny stilling 
som var utlyst, øremerket for kvinner, etter at 
EFTA-domstolen hadde slått fast at dette ikke 
er tillatt. Universitetet i Tromsø hadde derfor 
handlet i strid med likestillingsloven § 4 annet 
ledd jf § 3a ved tilsettingen av professor i fiskeri-
biologi/fiskeriforvaltning.

Ombudets vurderinger
Positiv særbehandling er et virkemiddel for 
å sikre en utjevning av et sterkt kjønnsdelt 
arbeidsmarked. Fordi lovens klare utgangs-
punkt er at den best kvalifiserte skal tilsettes, er 
det viktig at arbeidsgivere på et tidlig tidspunkt 
i ansettelsesprosessen vurderer om vilkårene 
for å bruke positiv særbehandling er oppfylt, og 
i så fall om muligheten skal tas i bruk. Dersom 
arbeidsgiver beslutter å benytte seg av virke-
middelet, er det arbeidsgiver som har bevisbyr-
den for at vilkårene er oppfylt.

I sakene om utnevning av tingrettsdommer 
og ansettelse av undervisningsinspektør rede-
gjorde ikke ansettende myndighet for de vurde-
ringer som var gjort av kandidatene og hvordan 
kvalifikasjonene var veid opp mot hverandre. 
I og med at det var konstaterbare forhold som 
tilsa at ombudet hadde grunn til å tro at det 
hadde funnet sted forskjellsbehandling i strid 
med loven, ble det konstatert brudd på likestil-
lingsloven fordi arbeidsgiver ikke oppfylte sin 
bevisbyrde. 

I saken om utnevning av ny kystdirektør ga 
på den annen side departementet en grundig 
redegjørelse både for de kvalifikasjonskravene 
som var stilt og vurderingen av kandidatenes 
kvalifikasjoner, og ombudet fant at det ikke 
hadde funnet sted forskjellsbehandling på 
grunn av kjønn. Fiskeri- og kystdepartementet 
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hadde uttalt tydelig at det var et mål å bedre 
kjønnssammensetningen i Kystverket i tråd 
med aktivitetsplikten etter likestillingsloven § 1 
a, men at det likevel aldri var aktuelt å fravike 
kvalifikasjonsprinsippet ved utnevnelsen. Saken 
belyser også at bruk av kjønnsnøytrale kriterier 
og kompetansekrav kan være et alternativ til 
positiv særbehandling, og er et godt egnet vir-
kemiddel til å utjevne forskjellene på det sterkt 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Avgjørelsen om øremerking av professo-
rat for kvinner er et klart eksempel på positiv 
særbehandling som går lenger enn tillatt, og 
som dermed er i strid med likestillingsloven. 
Dette ble slått fast i EFTA-domstolens dom 
av 24. januar 2003 mot Norge. Den slo fast at 
tidligere universitetsloven § 30, som gav adgang 
til å forbeholde professorstillinger for kvinner, 
gikk lenger i positiv særbehandling enn det var 
adgang til. Avgjørelsen er også illustrerende 
for at adgangen til positiv særbehandling er 
begrenset til moderat kvotering, som innebærer 
at det underrepresenterte kjønn kan gis forrang 
ved tilnærmet likeverdige kvalifikasjoner. Radi-
kal kvotering, altså at det underrepresenterte 
kjønn gis forrang uavhengig av kvalifikasjoner, 
er ikke tillatt.

Positiv særbehandling kan kun benyttes 
dersom det er egnet til å fremme likestilling. 
I to av de omtalte sakene har ombudet funnet 
grunn til å uttale seg om hvorvidt den positive 
særbehandlingen er egnet til å fremme likestil-
ling, selv om dette ikke har hatt betydning for 
konklusjonen. 

I saken om utnevnelse av tingrettsdom-
mer, uttalte ombudet at kvinner er betydelig 
underrepresentert i dommerstanden. Positiv 
særbehandling ved utnevnelser er et egnet 
virkemiddel til å øke kvinneandelen og vil der-
med fremme likestilling. I saken om ansettelse 
av undervisningsinspektør uttalte ombudet at 
selv om kvalifikasjonene hadde vært tilnærmet 
likeverdige, ville det mest sannsynlig ikke vært 
adgang til positiv særbehandling, da tiltaket 
ikke var egnet til å fremme likestilling.

 

5.2.2
Lik lønn for likt arbeid eller arbeid  
av lik verdi

Likelønn
Likestillingsloven § 5 slår fast at kvinner og 
menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for 
samme arbeid eller arbeid av lik verdi, og at 
lønnen skal fastsettes på samme måte uten 
hensyn til kjønn. Loven fastslår videre at dette 

gjelder uavhengig av om arbeiderne tilhører 
ulike fag, eller om lønnen reguleres i ulike 
tariffavtaler.

Årsaken til forskjellene i gjennomsnittslønn 
for kvinner og menn er sammensatte, men deler 
av forskjellene må tilskrives diskriminering, se 
for eksempel NOU 1997:10. Diskrimineringen 
inndeles gjerne i lønnsdiskriminering, stillings-
diskriminering og verdsettingsdiskriminering. 
Lovens § 5 skal fange opp lønnsdiskrimine-
ringen av kvinner og menn, som innebærer 
en direkte forskjellsbehandling av kvinner og 
menn som utfører likt arbeid, og deler av verd-
settingsdiskrimineringen dersom en kvinne og 
mann som utfører likeverdig arbeid, avlønnes 
ulikt. Stillingsdiskriminering, som kan forklares 
slik at menn foretrekkes til stillinger som typisk 
gir høy lønn og status, fanges opp av lovens § 4, 
annet ledd jf § 3. 

En forutsetning for å ta opp en sak om over-
tredelse av lovens § 5 er at klager kan vise til at 
det er en annen person av motsatt kjønn som 
avlønnes mer fordelaktig. Saken må individua-
liseres, og det er ikke adgang til å sammenlikne 
grupper. Dette innebærer naturligvis også en 
begrensning i forhold til ombudets mulighet  
til å vurdere en virksomhets generelle lønns-
politikk. Disse forholdene må adresseres ved de 
ordinære lønnsforhandlingene i virksomheten.

Avlønning av typograf og konsulent  
i Aftenposten – sak 06/15
Klager ba ombudet vurdere om hennes stil- 
ling som konsulent på eiendomsmarkedet er 
av lik verdi som en mannlig ansatt typograf i 
annonsesetteriet, og om avlønningen av henne 
er i strid med likestillingsloven § 5 om lik lønn 
for arbeid av lik verdi. 

Klager viste til at typografene er en sterk  
og tradisjonelt mannsdominert gruppe i Aften-
posten, organisert i Norsk Grafisk Forbund 
(NGF). Klager er organisert i Handel og Kontor 
(HK), og HK i Aftenposten er en gruppe med 
meget stor overvekt av kvinner som hovedsak-
lig arbeider i salgsavdelingene for opplag og 
annonser. Klager påpekte at forskjellen i gjen-
nomsnittlig lønn for typografer og HK-organi-
serte har økt de siste årene, mens arbeidet de 
utfører er blitt likere. Konsulentene har fått et 
mye mer krevende arbeid, med egendefinert 
kundeportefølje med budsjett og ansvar for 
egne kunder og mål.

Ombudet tok først stilling til om klager og 
den mannlige typografen hun sammenlignet 
seg med, utførte arbeid av lik verdi. Når det 
gjelder krav til utdannelse og kompetanse, fant 
ombudet at det for begge stillingene kreves en 
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viss utdanning og spesialkunnskap. Selv om 
arbeidserfaring og annen opplæring i noen 
grad kan kompensere for formell utdanning når 
det gjelder konsulentstillingen, er det allikevel 
ikke grunnlag for å si at det samlet sett stilles 
vesentlig større formelle kompetansekrav for 
typografstillingen. Kravene til kompetanse var 
derfor etter ombudets oppfatning tilnærmet 
like.

Når det gjelder ansvar og anstrengelse knyt-
tet til stillingene, la ombudet til grunn at både 
konsulenten og typografen må forholde seg 
til den teknologiske utviklingen og at begge 
således møter nye utfordringer i sine stillinger. 
Når det gjelder tidsfrister og arbeidspress har 
også konsulenten et visst press med hensyn til 
oppfølging av kundene. Klager har dessuten 
registreringsoppgaver samt press på seg til å 
overholde budsjett. Ombudet kunne ikke se at 
det faktum at typografene arbeider tettere opp 
mot fristene for trykking av avisen, kunne gjøre 
at deres arbeid samlet sett er mer krevende 
og stressende enn konsulentenes arbeid. Både 
konsulenter og typografer er del av avisens 
produksjonskjede som må være på plass for 
at Aftenposten skal kunne levere det endelige 
produktet.

Ombudet kom derfor til at det var langt flere 
likhetstrekk enn forskjeller mellom stillingene, 
og at de derfor utgjorde arbeid av lik verdi, jf 
likestillingsloven § 5. Spørsmålet var dermed 
om Aftenposten hadde sannsynliggjort at den 
ulike avlønningen likevel var lovlig, jf likestil-
lingsloven § 16.

Ombudet fant at lønnsforskjellene mellom 
klager og den mannlige typografen skyldes at 
lønnen fastsettes i ulike tariffavtaler, og avtalen 
praktiseres likt for mannlige og kvinnelige med-
arbeidere innenfor de respektive grupper. Det 
forelå dermed ikke direkte forskjellsbehandling 
på grunn av kjønn i strid med likestillingsloven 
§ 3 første og andre ledd. Spørsmålet var dermed 
om den ulike avlønningen innebar indirekte dis-
kriminering i strid likestillingsloven § 3 tredje 
og fjerde ledd. 

Ulike tariffavtaler og markedsverdi anses 
i utgangspunktet for å være kjønnsnøytrale 
begrunnelser for ulik avlønning. Indirekte 
forskjellsbehandling kjennetegnes ved at en 
tilsynelatende kjønnsnøytral handling eller 
praksis fører til at det ene kjønn stilles dårligere 
enn det andre. Ombudet la til grunn at dette 
vilkåret er oppfylt hvis en bedrifts lønnspolitikk 
eller lønnssystem systematisk fører til at kvin-
ner og menn som utfører arbeid av lik verdi 
lønnes ulikt. Det er en klar overvekt av menn 
blant typografene og et klart flertall kvinner 

blant konsulentene. Typografene tjener gjen-
nomsnittlig mer enn konsulentene.

Ombudet la til grunn at lønnspolitikken hos 
Aftenposten i praksis virker slik at det ene kjønn 
stilles dårligere enn det andre. Effekten av et 
ellers kjønnsnøytralt system, der man avlønner 
typografer eller konsulenter etter deres respek-
tive tariffavtaler, er en indirekte forskjellsbe-
handling av kvinner. Aftenposten må i utgangs-
punktet forholde seg til gjeldende tariffavtaler, 
og praksisen med å gi høyere lønn til typograf-
ene for å overholde tariffavtalene har dermed et 
saklig formål. Kostnadene ved å gi høyere lønn 
til ansatte i merkantile stillinger kan ikke uten 
videre veie tyngre enn hensynet til å gi kvinner 
og menn lik lønn for arbeid av lik verdi. Dersom 
et slikt prinsipp ble lagt til grunn ville prinsip-
pet om likelønn bli uthulet. Unntaket fra forbu-
det mot indirekte forskjellsbehandling etter § 3 
fjerde ledd kom derfor ikke til anvendelse. 

På denne bakgrunn fant ombudet at den 
ulike avlønningen var i strid med likestillingslo-
ven § 5 jf § 3.

Saken ble brakt inn for Likestillings- og dis-
krimineringsnemnda, se sak 17/2006. 

Nemnda la til grunn at kvinnen arbeidet som 
konsulent fram til 1. januar 2006. Fra denne 
datoen ble hun forfremmet til seniorkonsulent. 
Kvinnen krevde å få saken vurdert ut fra sin 
tidligere lønn som konsulent. Nemnda la til 
grunn at saken måtte vurderes ut fra kvinnens 
nåværende lønn som seniorkonsulent. 

Nemnda mente at arbeidet i stillingen som 
seniorkonsulent hadde samme verdi som typo-
grafen. Det ble særlig sett på kompetansekrav 
for stillingene, anstrengelse, ansvar og arbeids-
forhold. Blant annet ble det vist til at kompe-
tansekravene for stillingene var ulike, men lå på 
tilsvarende nivå. Nemnda kom imidlertid til at 
kvinnen og mannen hadde lik lønn, og forhol-
det var derfor ikke i strid med likestillingsloven 
§ 5, jf. § 3. 

Nemnda uttalte også at historiske årsaker 
tidligere har vært godtatt som en kjønnsnøytral 
begrunnelse for å opprettholde lønnsforskjel-
ler mellom ulike grupper, basert på ulik styrke 
i tarifforhandlinger. Å legge stor vekt på tidli-
gere oppnådde fordeler for en mannsdominert 
gruppe kunne imidlertid være betenkelig ut fra 
et likestillingsperspektiv.

Avlønning av avdelingssjef og assisterende 
avdelingssjef/stedfortreder ved medisinsk 
avdeling, sykehus – sak 06/17
En kvinnelig klager ble konstituert som assis-
terende avdelingssjef ved medisinsk avdeling 
ved et sykehus september 2003. Hun var utdan-
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net sykepleier. Hun vikarierte for daværende 
assisterende avdelingssjef som var i permisjon, 
og ble fast ansatt i stillingen da han sa opp sin 
stilling. Han var utdannet lege. Den forrige 
assisterende avdelingssjefen hadde en årslønn 
på kr 765 000 kroner. Klager fikk en årslønn på 
kr 680 000 kroner, det vil si 85 000 kroner min-
dre. Klager hevdet at den ulike avlønningen av 
henne og den tidligere assisterende avdelingsle-
deren var i strid med likestillingsloven § 5 jf § 3.

Ombudet tok først stilling til om klager og 
tidligere assisterende avdelingsleder utførte 
arbeid av lik verdi. Ombudet fant at innholdet i 
stillingen og arbeidsoppgavene var de samme, 
både når det gjaldt anstrengelse, ansvar og 
arbeidsforhold. Vedrørende krav til nødven-
dig kompetanse for å utføre arbeidet, hadde 
ledelsen ved sykehuset opplyst at de i rekrut-
teringsprosessen av ledere hadde fokusert på 
lederegneskaper og lederkompetanse, i tillegg 
til helsefaglig kompetanse. Det var viktig å 
sette sammen lederteamet slik at den samlede 
kompetansen i avdelingen ble ivaretatt. Derfor 
var det naturlig å rekruttere en sykepleier for å 
komplettere kompetansen i lederteamet i medi-
sinsk avdeling, når avdelingssjefen var lege. Det 
var ikke dokumentert at det var mer nødvendig 
med den ene eller andre fagbakgrunn for å 
utføre arbeidet. I tillegg var det en lederstilling, 
hvor lederkompetansen var det avgjørende. 

Ombudet kom derfor til at arbeidet utvil-
somt var av lik verdi, jf likestillingsloven § 5. 
Spørsmålet var dermed om sykehuset hadde 
sannsynliggjort at lønnsforskjellen likevel var 
lovlig, jf likestillingsloven § 16.

Sykehuset anførte at de hadde måttet tilby 
den tidligere assisterende avdelingslederen 
høyere lønn fordi markedsverdien hans som 
lege var høyere. Argumentet om markedsverdi 
er kjønnsnøytralt, og ombudet kom derfor til 
at det ikke forelå direkte forskjellsbehandling i 
strid med likestillingsloven § 3 første og andre 
ledd.

Ombudet vurderte deretter om den ulike 
avlønningen innebar en indirekte forskjells- 
behandling i strid med likestillingsloven § 3 
tredje og fjerde ledd.

Sykehuset påpekte at den ulike avlønnin-
gen skyldes intern lønnspolitikk og ulik avløn-
ning av sykepleiere og leger. Ombudet fant at 
dersom den interne lønnspolitikken medfører 
at kvinnelige ledere generelt tjener mindre 
enn mannlige ledere som utfører arbeid av lik 
verdi, kan dette likevel innebære en indirekte 
forskjellsbehandling av kvinner. Det var et klart 
flertall av menn blant legene som var ledere i 
avdelingene, mens kvinnene var i flertall blant 

de lederne som var sykepleiere eller hadde 
annen utdannelse. Ved å vektlegge markeds-
lønn som følge av utdannelsen som en avgjø-
rende faktor for fastsettelse av lederlønningene, 
vil sykehuset indirekte ramme kvinner ved at de 
som ledere med sykepleierbakgrunn får lavere 
lønn enn ledere med legeutdanning, for arbeid 
av lik verdi. 

Ombudet fant derfor at effekten av den ellers 
kjønnsnøytrale begrunnelsen for ulik lønn inne-
bar en indirekte forskjellsbehandling av kvinner 
i lederstillinger ved sykehuset. Spørsmålet var 
dermed om unntaket fra forbudet mot indirekte 
forskjellsbehandling etter likestillingsloven § 3 
fjerde ledd kom til anvendelse.

Ombudet fant at hensynet til markedsverdi 
var saklig og nødvendig for at sykehuset skulle 
få tilsatt ønskede leger som ledere. Det avgjø-
rende ble imidlertid at det ble ansett som ufor-
holdsmessig inngripende å legge så stor vekt 
på markedsverdi ved lønnsfastsettelsen, sett 
opp mot at sykehuset i praksis gir sykepleierne 
i lederstillinger lavere lønn for arbeid av lik 
verdi. Lederstillingene er ikke direkte knyttet til 
fagutdannelsen, men ledererfaring og kompe-
tanse er av avgjørende betydning. Det forhold 
at leger tjener mer enn sykepleier når de utøver 
yrket de er utdannet til, er ikke problemstillin-
gen her.

På denne bakgrunn kom ombudet til at den 
ulike avlønningen av klager og den tidligere 
assisterende avdelingslederen innebar en indi-
rekte forskjellsbehandling i strid med likestil-
lingsloven § 5 jf § 3.

Praktisering av smusstillegg etter  
Hovedtariffavtalen – sak 06/23
Klagen bygget på at de vaskeriansatte i en kom-
mune, som i hovedsak består av kvinner, ikke 
fikk smusstillegg med hjemmel i hovedtariff-
avtalen, mens kommunen betalte smusstillegg 
til ansatte i andre etater, deriblant de ansatte i 
kommunalteknikk, som i all hovedsak er menn. 
Fagforbundet mente at kommunen indirekte 
diskriminerer kvinnelige vaskeritilsatte på 
grunn av kjønn.

Spørsmålet ombudet skulle ta stilling til,  
var om kommunens praktisering av ordningen 
med tariffavtalefestet smusstillegg indirekte 
innebærer en negativ forskjellsbehandling av 
kvinnelige ansatte i vaskeriene ved sykehjem-
mene. 

Ombudet la til grunn at det ikke var omtvis-
tet at vaskeritilsatte ved sykehjemmene i kom-
munen etter omstendighetene kan ha krav på 
smusstillegg, og at kommunen har avvist krav 
fra Fagforbundet om forhandlinger om smusstil-
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legg for tilsatte i vaskeriene ved sykehjemmene.
Majoriteten av de tilsatte som tildeles smusstil-
legg er menn i tradisjonelt mannsdominerte 
yrker, med unntak av renholderne i eiendoms-
avdelingen. De tilsatte ved vaskeriet ved syke-
hjemmet er utelukkende kvinner. Majoriteten 
av de som tildeles smusstillegg er derfor menn 
og tilhører tradisjonelt mannsdominerte yrker. 

Kommunen hadde ikke gjennomgått smuss-
tilleggsproblematikken lokalt, som Kommune-
nes Sentralforbund oppfordret til i rundskriv. 
I tillegg praktiseres ordningen ulikt av kom-
munene. Dette underbygget at kommunen ikke 
hadde vurdert konkret om renholderne i kom-
munen kvalifiserte til smusstillegg etter hoved-
tariffavtalen. Ombudet fant på den bakgrunn 
at det var grunn til å tro at det forelå indirekte 
diskriminering av vaskeritilsatte ved sykehjem-
met på grunn av kjønn.

Spørsmålet er dermed om kommunens prak-
tisering av ordningen med smusstillegg allike-
vel er lovlig fordi praksisen har et saklig formål 
uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt 
er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig 
inngripende i forhold til formålet. 

Kommunens oppfatning var at tøy, som etter 
helgen har blitt liggende i flere dager med blod, 
oppkast, matrester og avføring, ikke omfattes 
av ordningen. Begrunnelsen var at vask av tøy 
inngår i de vaskeriansattes daglige gjøremål,  
og derfor ikke er omfattet av reglene for smuss- 
tillegg. Når det gjelder arbeidsoppgaver innen-
for kommunens eiendomsavdeling og kom-
munalteknikk, knyttet til håndtering av for 
eksempel kloakk, gir disse i flere tilfeller rett 
til smusstillegg, selv om oppgavene strengt tatt 
inngår i de daglige arbeidsoppgavene. Enkelte 
ansatte får smusstillegg for opp til 80 prosent av 
oppgavene, når oppgavene er knyttet til riving 
og reetablering av bygg.

Ombudet mener at kommunens praktisering 
av smusstillegg til renholdsarbeidere er strenge-
re enn overfor tilsatte i for eksempel eiendoms-
avdelingen og kommunalteknikk. 

Ombudet kunne ikke se at det var foretatt en 
konkret vurdering av de kvinnelige vaskeritil-
sattes rett til smusstillegg med utgangspunkt i 
deres individuelle arbeidsoppgaver. Ombudet 
fremhevet aktivitetsplikten i likestillingsloven 
§ 1a. Kommunen har som arbeidsgiver en plikt 
til å jobbe aktivt, planmessig og målrettet med 
likestillingsarbeidet i kommunen. I dette tilfel-
let vil et viktig tiltak være å sikre at det gjen-
nomføres en reell drøfting og vurdering av om 
det er forhold knyttet til kommunens praktise-
ring av ordningen med smusstillegg som har en 
kjønnsskjev virkning.

På denne bakgrunn kom ombudet til at kom-
munens praktisering av ordningen med smuss-
tillegg kan medføre en indirekte diskriminering 
av kvinnelige tilsatte i vaskeriene i strid med 
likestillingsloven § 3.

Ombudets vurderinger
Sakene viser at problemet med lønnsforskjel-
ler mellom kvinner og menn er sammensatt. 
Saken om avlønning av konsulent i Aftenposten 
og saken om avlønning av stedfortreder ved 
sykehuset illustrerer hvordan lønnspolitikk som 
i utgangspunktet er kjønnsnøytral virker indi-
rekte diskriminerende overfor kvinner. I begge 
sakene anførte arbeidsgiver økonomiske hensyn 
mot å løfte de kvinnedominerte gruppene opp 
på de mannlige ansattes nivå. Arbeidsgiverne 
vant ikke frem med økonomiske hensyn, da 
dette måtte veies opp mot likestillingshensyn. 

Det må understrekes at ingen av sakene er 
undergitt en realitetsvurdering av Likestillings- 
og diskrimineringsnemnda. I Aftenpostensaken 
tok ikke nemnda stilling til hva som ville blitt 
utfallet av en saklighetsvurdering dersom løn-
nen fremdeles var ulik, og den andre saken ble 
ikke brakt inn for nemnda.

I Aftenpostensaken tar håndhevingsorga-
nene for første gang stilling til rekkevidden av 
likestillingslovens bestemmelse om likelønn i 
tilfeller der den ulike avlønningen av kvinnen 
og mannen som utfører arbeid av lik verdi er 
resultat av ulike tariffavtaler. Det er i den sam-
menheng grunn til å merke seg at nemnda også 
fastslår:

 «Historiske årsaker har tidligere vært 
godtatt som en kjønnsnøytral begrunnelse for 
å opprettholde lønnsforskjeller mellom ulike 
grupper, basert på ulik styrke i tarifforhandlin-
ger. Det vil likevel være begrenset hvor lenge 
en slik ulikhet vil kunne opprettholdes uten å 
stride mot grunntrekk i lønnsdiskriminerings-
forbudet.»

Sykehussaken belyser en annen side ved 
likelønnsproblematikken, nemlig hvordan ulik 
utdanning vektlegges og er utslagsgivende i 
forhold til markedsverdi når det gjelder leder-
stillinger, der ikke fagkompetansen, men leder-
egenskapene og kompetansen som leder er det 
avgjørende. Når man ser dette i sammenheng 
med de ulike utdanningsvalg kvinner og menn 
gjør, får dette en likelønnsdimensjon. 

Smusstilleggsaken viser i tillegg at ordnin-
gen med smusstillegg er en av flere ordninger 
som er med på å opprettholde lønnforskjellene. 
Det er dokumentert for eksempel i rapporten 
«Forsøk med arbeidsvurdering for å oppnå 
likelønn» 2005–024 av Hartmark/ECON at 
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lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har 
nær sammenheng med at de ulempene kvin-
ner opplever i tilknytning til arbeidet verdsettes 
lavere enn menns ulemper. I rapporten på side 
23 heter det med videre henvisning til NOU 
1997:10: 

«For eksempel har smusstillegg tradisjo-
nelt blitt gitt til mannlige industriarbei-
dere, som kompensasjon for arbeid som 
har vært ekstra skittent eller ubehage-
lig. Kvinners ulemper i for eksempel 
omsorgs- eller renholdsarbeid får i liten 
grad tilsvarende kompensasjon. Samlet 
sett kan utbredelsen av tillegg utover 
grunnlønn og tarifflønn forklare en del 
av lønnsgapet mellom kvinner og menn, 
både i offentlig og privat sektor. Men 
det er vanskelig å finne noen rime-
lig eller rettferdig forklaring på hvorfor 
menns arbeid systematisk utløser større 
utbetalinger i form av tillegg enn kvin-
ners arbeid gjør.»

5.2.3
Graviditet, fødsel og  
foreldrepermisjon

Vernet mot diskriminering på grunn av  
graviditet og foreldrepermisjon
Likestillingsloven § 3 fastslår at direkte og indi-
rekte forskjellsbehandling ikke er tillatt. Med 
direkte forskjellsbehandling forstås en handling 
som setter en kvinne i en dårligere stilling enn 
hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet 
eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann 
i en dårligere stilling enn vedkommende ellers 
ville ha vært på grunn av utnyttelse av per-
misjonsrettigheter som er forbeholdt det ene 
kjønn.

Spørsmål om diskriminering knyttet til gra-
viditet og foreldrepermisjon dreier seg om alt 
fra ansettelse til forlengelse av vikariat, spørs-
mål om graviditet og omsorgsoppgaver under 
intervju, lønnsutvikling og tilbakekomst etter 
foreldrepermisjon. Gjennomgående får ombu-
det mange henvendelser som underbygger 
at dette er en form for diskriminering mange 
yngre kvinner og småbarnsmødre opplever. 
Ombudet mottar også jevnlig henvendelser fra 
menn som ønsker å ta del i omsorgen for felles 
barn, og som opplever at dette vektlegges nega-
tivt av arbeidsgiver. 
 

Foreldrepermisjon og forlengelse av vikariat 
– sak 06/756
Klager hevdet at hun ikke fikk forlenget vika-
riat ved sykehuset der hun var ansatt i forbin-
delse med foreldrepermisjon. Hun var på dette 
tidspunktet ansatt i et vikariat «med mulighet 
for fast ansettelse». Klager hevdet at det var en 
konsekvent gjennomført praksis ved sykehuset 
at vikariater ikke ble forlenget ved foreldreper-
misjon.

Ombudet la vekt på at en ny person ble 
ansatt umiddelbart etter at klager hadde gått 
ut i permisjon. Behovet for arbeidskraft var 
derfor konstant. Sykehuset bestred heller ikke 
at klager ville fått forlenget vikariatet dersom 
hun ikke hadde gått ut i foreldrepermisjon, de 
bestred kun at hun var garantert fast ansettelse. 
Ombudet fant derfor at det var grunn til å tro at 
det hadde funnet sted forskjellsbehandling på 
grunn av foreldrepermisjon i strid med likestil-
lingsloven.

Ombudet fant at sykehuset ikke hadde 
sannsynliggjort at det var andre forhold enn 
foreldrepermisjon som medførte at klager ikke 
fikk forlenget vikariat. Det ble også vektlagt 
at sykehuset erkjente at vikariater ved noen 
anledninger ikke hadde blitt forlenget på grunn 
av foreldrepermisjon, og at sykehuset hadde 
fått en tilsvarende klagesak mot seg angående 
forhold som i tid falt sammen med de forhold 
som var omfattet av denne klagen.

På denne bakgrunn kom ombudet til at syke-
huset handlet i strid med likestillingsloven § 3 
ved at vikariatet ikke ble forlenget på grunn av 
foreldrepermisjon.

Foreldrepermisjon og forlengelse av vikariat 
– sak 06/188
Klager hadde vært ansatt ved Ullevål universi-
tetssykehus fra august 2002 og frem til august 
2005 og hadde hele tiden gått i seksmåneders 
vikariater. Etter endt periode har hun hele 
tiden fått nytt vikariat. Hun fikk ikke forlenget 
vikariatet august 2005, og hevdet det skyldtes 
graviditet og påfølgende foreldrepermisjon. 

Klager var den eneste av 18 interne søkere 
som ikke fikk forlenget vikariat. Hun var på 
tidspunktet for tilsettingene gravid og skulle 
ut i foreldrepermisjon. Ombudet fant derfor at 
det var grunn til å tro at klager var utsatt for 
forskjellsbehandling på grunn av graviditet og 
fremtidig permisjonsfravær.

Spørsmålet var dermed om Ullevål univer-
sitetssykehus hadde sannsynliggjort at dette 
likevel ikke var tilfelle. Sykehuset hadde ikke 
fremlagt opplysninger som kunne tilsi at det 
forelå saklige grunner, uavhengig av klagers 
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graviditet og fremtidige permisjonsfravær, som 
begrunnelse for ikke å forlenge klagers vikariat. 
Klager manglet i tillegg tellende tjeneste. Syke-
husets praksis er at de som mangler tellende 
tjeneste får tilbud om vikariater, slik at de kan 
opparbeide nødvendig tid. På denne bakgrunn 
kom ombudet til at klagers graviditet og fremti-
dig permisjonsfravær var årsaken til at hun ikke 
fikk forlenget sitt vikariat, og at Ullevål Univer-
sitetssykehus handlet i strid med forbudet mot 
indirekte forskjellsbehandling etter likestillings-
loven § 3.

Endrede arbeidsoppgaver etter tilbakekomst 
fra foreldrepermisjon – sak 06/61 
Klager hevdet at hun ved tilbakekomst fra 
foreldrepermisjon ikke fikk tilbake de arbeids-
oppgavene hun hadde hatt før hun gikk ut i 
permisjon, og at dette stilte henne i en dårligere 
stilling enn dersom hun ikke hadde gått ut i 
foreldrepermisjon.

Før klager gikk ut i permisjon hadde hun 
regnskapsoppgaver knyttet til blant annet bank-
avstemninger, føring av utgående bankbilag, 
føring av reiseregninger og kostnadsrefusjoner. 
Etter permisjonen besto arbeidsoppgaver i 
sentralbordfunksjoner og kopiering og registre-
ring av fakturaer. Dette er oppgaver av enklere 
karakter enn de oppgavene hun hadde før hun 
gikk ut i permisjon. Dette var tilstrekkelig til 
å fastslå at det forelå omstendigheter som gir 
grunn til å tro at det har funnet sted forskjells-
behandling på grunn av foreldrepermisjon. 
Spørsmålet var dernest om arbeidsgiver hadde 
sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen ikke 
er i strid med likestillingsloven.

Klagers opprinnelige arbeidsoppgaver  
ble utført av vikaren som ble tilsatt da klager 
gikk ut i permisjon. Arbeidsgiver anførte at  
det hadde skjedd en omsetningsvekst og en 
omorganisering i virksomheten, slik at opp- 
gavene var blitt mer omfattende og kompli-
serte. Dette hadde medført behov for økte res-
surser på personalsiden. Vikarens stilling i dag 
og klagers stilling før permisjonen er dermed 
to høyst forskjellige stillinger. Ombudet la dette 
til grunn, og spørsmålet ble dermed om klager 
ville beholdt regnskapsoppgavene, på tross av 
endringene, dersom hun ikke hadde gått ut i 
permisjon.

Arbeidsgiver anførte at vikaren var bedre 
kvalifisert, både i forhold til gamle og nye 
regnskapsoppgaver. Ombudet gikk ut i fra at 
det uansett måtte legges til grunn at klager 
var kvalifisert for de oppgavene hun hadde, og 
arbeidsgiver hadde ikke sannsynliggjort at det 
var andre årsaker enn permisjonen som førte 

til at klager ble fratatt regnskapsoppgavene. 
Behov for økte ressurser på personalsiden gir 
ikke arbeidsgiver saklig grunn i henhold til like-
stillingsloven til å frata en arbeidstaker arbeids-
oppgaver som fortsatt må utføres, og som 
vedkommende er kvalifisert for. I en slik situa-
sjon må arbeidsgiver i utgangspunktet ansette 
de nødvendige kompetente personene i tillegg 
til vedkommende som returnerer fra permisjon.

Ombudet kom derfor til at klager skulle 
fått beholde regnskapsoppgavene hun hadde 
før hun gikk ut i permisjon, og at arbeidsgiver 
handlet i strid med forbudet mot indirekte dis-
kriminering etter likestillingsloven § 3. 

Saken ble brakt inn for Likestillings- og dis-
krimineringsnemnda, se sak 22/2006. 

Nemnda viste til at vikar ble tilsatt da klager 
gikk ut i permisjon, og at vikaren i dag utfører 
de arbeidsoppgavene klager hadde i tillegg 
til andre oppgaver. På denne bakgrunn fant 
nemnda at det forelå omstendigheter som ga 
grunn til å tro at det hadde funnet sted ulovlig 
forskjellsbehandling.

Nemnda fant at arbeidsgiver ikke hadde 
fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at 
klager ikke var kvalifisert for de regnskaps-
oppgavene hun hadde før permisjonen, og at 
arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at det 
var omorganiseringen og den økte omsetningen 
som var årsaken til at klager ble gitt endrede 
arbeidsoppgaver. 

Nemnda vurderte deretter om arbeidsgiver 
hadde tungtveiende saklige grunner for å endre 
klagers arbeidsoppgaver på grunn av at hun var 
i foreldrepermisjon etter likestillingsloven § 3 
fjerde ledd, med andre ord hvorvidt arbeids-
giver hadde et saklig og egnet formål som ikke 
innebar en uforholdsmessig ulempe for klager. 

Arbeidsgiver anførte at den nye fordelingen 
av arbeidsoppgaver var foretatt ut fra rasjo-
nelle, driftsmessige vurderinger. Nemnda fant 
at dette i utgangspunktet er saklige grunner, 
men at arbeidsgiver ikke hadde utdypet hvilke 
ulemper eller kostnader de ville få. Konsekven-
sene for arbeidstaker var ikke endret lønn, men 
at hun mistet de mer varierte arbeidsoppgavene 
som ga et større potensial for å vedlikeholde og 
utvikle regnskapsmessig kompetanse, noe som 
igjen kan føre til at hun får færre muligheter til 
interessante arbeidsoppgaver i fremtiden. På 
denne bakgrunn fant nemnda at arbeidsgiver 
ikke hadde sannsynliggjort at de hadde tungt-
veiende nok saklige grunner til å endre klagers 
arbeidsoppgaver på grunn av at hun var i forel-
drepermisjon. 

På denne bakgrunn fant nemnda at arbeids-
giver handlet i strid med likestillingslovens § 3, 
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da klager fikk endrede arbeidsoppgaver etter 
endt foreldrepermisjon.

Ombudets vurderinger
Det er ombudets erfaring at vikarer står svakt 
når det gjelder vern mot diskriminering på 
grunn av graviditet og foreldrepermisjon. En 
vikar har ikke krav på forlengelse eller fast 
ansettelse etter vikaravtalens utløp. Tilsvarende 
har ikke arbeidsgiver plikt til å ansette vikarer 
fast eller forlenge engasjement. Arbeidsgiver 
står fritt til å avslutte kontraktsforholdet etter at 
kontraktsperioden er utløpt.

Spørsmålet i slike saker er derfor om klager 
ikke fikk fast ansettelse eller forlengelse av 
vikariat på grunn av graviditet og påfølgende 
foreldrepermisjon, eller ikke engang ble vurdert 
på grunn av disse omstendighetene. Det er ofte 
vanskelig for klager å vinne frem i slike saker, 
da det i mange saker ikke finnes dokumenta-
sjon på hvorvidt og i hvilken grad graviditet og 
foreldrepermisjon ble vektlagt. På den annen 
side er det klart at dersom det kan dokumen-
teres omstendigheter som nevnt i sakene mot 
de to sykehusene, for eksempel at klager flere 
ganger forut for permisjonen har fått sitt vika-
riat forlenget, vil det være mulig å nå frem med 
en klage, nettopp fordi arbeidsgiver i så fall må 
sannsynliggjøre at det ikke har skjedd diskrimi-
nering. 

Arbeidstaker som har vært i foreldrepermi-
sjon, har krav på å få komme tilbake til en stil-
ling med samme lønn og på samme nivå som 
tidligere. Arbeidsoppgavene skal i hovedsak 
være likeverdige med de tidligere arbeidsopp-
gavene, både når det gjelder innhold og ansvar. 
Mulighetene for vedlikehold av kompetanse og 
karriereutvikling skal ikke forringes på grunn 
av slike omstendigheter. Denne siden av vernet 
mot diskriminering på grunn av graviditet og 
fravær på grunn av foreldrepermisjon er av 
stor betydning med hensyn til mulighetene for 
lønns- og karriereutvikling.

Arbeidstaker har imidlertid ikke et ubetinget 
krav på å komme tilbake til nøyaktig samme 
stilling. Arbeidsgiver kan i kraft av styringsret-
ten omorganisere arbeidsplassen og omplassere 
arbeidstakerne innenfor de rammer arbeidsav-
talen setter. Dette gjelder både overfor arbeids-
takere i aktiv tjeneste og arbeidstakere i permi-
sjon. 

Argumentasjon som ble anført i saken over 
om at vikaren som ble tilsatt er bedre kvalifi-
sert, er ikke relevant. Det at arbeidsgiver har 
behov for økte ressurser på personalsiden, både 
med hensyn til antall ansatte og faglig kom-
petanse, gir ikke arbeidsgiver saklig grunn til 

å frata en arbeidstaker arbeidsoppgaver som 
fortsatt må utføres, og som vedkommende er 
kvalifisert for. Arbeidsgiver må da eventuelt 
ansette de nødvendige kompetente personene i 
tillegg.

5.3
Forbud mot å innhente opplysninger 
om religion/livssyn, seksuell 
orientering eller samlivsform ved 
ansettelse

Norsk luthersk misjonssambands 
verdidokument – sak 06/226
Ombudet fikk oversendt fra Kunnskapsdepar-
tementet en henvendelse fra Stavanger kom-
mune til departementet. Kommunen ønsket en 
vurdering av om verdidokumentet som Norsk 
luthersk misjonssambands (NLM) legger til 
grunn for ansettelser i organisasjonen, også 
kunne anvendes overfor personer som tilsettes i 
NLMs barnehager drevet med offentlig tilskudd. 
Ombudet mottok i tillegg en henvendelse fra en 
person som er ansatt i en av NLMs barnehager. 
Vedkommende opplever verdidokumentet som 
en krenkelse, men ønsket ikke å stå frem som 
klager i saken.

Verdidokumentet er av en slik karakter og 
brukes på en slik måte at det må likestilles med 
at arbeidsgiver i forbindelse med ansettelsen 
innhenter, og legger avgjørende vekt på, opplys-
ninger om religion/livssyn, seksuell orientering 
og samlivsform. Verdidokumentet blir tilsendt 
søkere til stillinger i NLM når søknaden er mot-
tatt, og blir lagt til grunn ved ansettelse. Homo-
filt samboende vil for eksempel ikke bli tilsatt. 

Av verdidokumentets punkt 4 fremgår det 
at «ansatte skal bidra til å realisere misjonens 
formål både gjennom definerte arbeidsopp-
gaver, holdninger og livsførsel». Ansatte skal 
leve i samsvar med «kristen etikk», og dersom 
vedkommende lever i strid med dette, kan det 
oppstå en konflikt i forhold til grunnlaget for 
ansettelsen som i sin ytterste konsekvens «kan 
føre til oppsigelse». Videre at «Det livslange 
ekteskap mellom mann og kvinne er rammen 
for det seksuelle samliv, og det forventes at de 
ansatte lever i samsvar med Guds ord på dette 
området».

Retten til fri religionsutøvelse står sterkt når 
det gjelder aktiviteter som ligger nært opp til 
selve trosutøvelsen, og tilsvarende svakere når 
det gjelder mer avledet virksomhet. Det tilbudet 
NLM gir er et offentlig finansiert barnehagetil-
bud, som er tilgjengelig for flere enn de med-
lemmene som er tilsluttet organisasjonen. 
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Både arbeidsmiljøloven og diskriminerings-
loven gjelder for tros- og livssynssamfunn som 
arbeidsgiver. Arbeidsmiljølovens § 13-4 og 
diskrimineringsloven § 7 har unntak for innhen-
ting av opplysninger om seksuell orientering, 
og hvordan arbeidssøker stiller seg til religiøse 
eller kulturelle spørsmål begrunnet i stillingens 
karakter.

Formålet med NLMs virksomhet som 
misjonsorganisasjon kan ikke overføres til 
formålet med en privat barnehage som mot-
tar offentlig støtte. Barnehagetilbudet er hel-
ler ikke forbeholdt NLMs medlemmer. NLMs 
generelle formål som misjonsorganisasjon er 
ikke tilstrekkelig til å begrunne at det stilles 
krav til en bestemt kristen livsførsel for til-
satte i en barnehage. Slike krav må forankres i 
barnehagens konkrete formål, og være knyttet 
til oppgaver som skal realisere dette formålet. 
Det må ved hver enkelt ansettelse foretas en 
konkret vurdering av om det er nødvendig og 
ikke uforholdsmessig inngripende å innhente 
opplysninger om seksuell orientering, samlivs-
form og religion. Forskjellsbehandling må være 
«nødvendig for utførelsen av arbeidet», og ikke 
for gjennomføringen av NLMs mål som misjons-
organisasjon, som skal «utbre Guds rike». 

På denne bakgrunn fant ombudet at verdi-
dokumentet er problematisk i forhold til både 
diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven og 
diskrimineringsloven. Dette er primært begrun-
net i at dokumentet gir anvisning på en generell 
praksis i saker om tilsetting med utgangspunkt 
i NLMs formål som misjonsorganisasjon, og 
ikke en konkret vurdering med utgangspunkt 
i arbeidsoppgavene som ligger til den enkelte 
stilling. 

Ombudets vurderinger
Saken illustrerer grenseflater mellom retten 
til fri religionsutøvelse og retten til ikke-dis-
kriminering. Kjernen i arbeidsgivers adgang 
til å vektlegge og innhente opplysninger om 
seksuell orientering og hvordan arbeidssøker 
stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål, 
må vurderes konkret for hver enkelt stilling, og 
det må være begrunnet i stillingens karakter, 
ikke NLMs misjonsvirksomhet. Videre er det et 
vesentlig poeng at det er adgangen til å inn-
hente opplysninger som må begrunnes, ikke 
motsatt. 

Ombudet har tatt til orde for at vi må se på 
hvilke betingelser som skal være oppfylt der det 
offentlige overfører betydelige midler til livs-
synsinstitusjoner som i praksis tilbyr velferds-
goder, for eksempel i form av barnehageplasser. 
Barnehagen var i dette tilfellet offentlig finansi-

ert og tilgjengelig for barn av foreldre som ikke 
er tilknyttet eller medlemmer av NLMs organi-
sasjon.

5.4
Diskriminering på grunn av alder  
i arbeidslivet

Forbigåelse på grunn av alder ved ansettelse 
i undervisningsstilling – sak 05/1448
En 61 år gammel søker til en undervisningsstil-
ling ble ikke innkalt til intervju. Klager hevdet 
at han var klart bedre kvalifisert enn den som 
ble ansatt, og at han ble forbigått på grunn av 
alder. 

Stillingen var en deltidsstilling i rettslære. 
Klager hadde juridisk embetseksamen og 
arbeidserfaring som jurist, i tillegg til at han 
hadde pedagogisk eksamen og praksis fra 
undervisning. Den som ble tilsatt var jurist og 
hadde diverse erfaring fra arbeidslivet, men 
manglet pedagogisk utdannelse og praksis fra 
skole og undervisning. 

Skolen anførte at den ansatte oppfylte 
opplæringslovas krav til faglig og pedagogisk 
kompetanse, da han hadde fått godkjent annen 
praksis som pedagogisk kompetanse etter 
forskrift til opplæringslova. Ombudet presiserte 
at vurderingen av om en kandidat oppfyller 
opplæringslovas minimumskrav og vurderingen 
av hvem som er best kvalifisert er to separate 
vurderinger. Det relevante ved vurderingen av 
hvem som skulle innkalles til intervju, er en 
vurdering av hvem som var best kvalifisert. 

Ombudet fant derfor grunn til å tro at år-
saken til at klager ikke ble innkalt til intervju, 
var klagers alder, og bevisbyrden gikk over på 
arbeidsgiver. Skolen kunne ikke vise til noen 
konkrete omstendigheter som begrunnelse for 
at klager ikke ble innkalt til intervju. 

På denne bakgrunn kom ombudet til at sko-
len hadde handlet i strid med arbeidsmiljøloven 
§ 13-1 jf § 13-2 ved at klager ikke ble innkalt til 
intervju.

Ombudets vurderinger
Vurderingstema i saker om forbigåelse ved 
ansettelse er om kandidater blir ekskludert fra 
ansettelsesprosessen på en slik måte at kvalifi-
kasjonene ikke blir vurdert og vektlagt. Saken 
illustrerer forskjellen mellom hvilke kandidater 
som er kvalifisert for en stilling, og hvem som 
er best kvalifisert. Arbeidsgiver argumenterte 
for at den som ble ansatt var kvalifisert, ved at 
minimumsvilkårene for stillingen etter opplæ-
ringslova var oppfylt. Spørsmålet for ombudet 
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var imidlertid hvem som var best kvalifisert, og 
hvorvidt klager ble ekskludert fra ansettelses-
prosessen på et tidlig stadium grunn av alder. 
Dette er to forskjellige vurderinger. 

Saken gjaldt hvorvidt det hadde skjedd dis-
kriminering på grunn av alder ved at en søker 
ble ekskludert fra ansettelsesprosessen på et 
tidlig stadium, da skolen ikke innkalte vedkom-
mende til intervju. Ombudet hadde ikke grunn-
lag for å uttale seg om hvorledes innstillingen 
ville blitt dersom klager hadde blitt innkalt til 
intervju. 

5.5
Diskriminerende  
stillingsannonser

Innledning
Både likestillingsloven, diskrimineringsloven 
og arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering ved 
utlysning av ledig stilling. Annonseteksten kan 
med andre ord ikke inneholde betingelser som 
ekskluderer søkere på grunn av kjønn, etnisi-
tet, språk, religion, alder, seksuell orientering, 
funksjonshemning mv. 

Slike stillingsannonser florerer, og vi fin-
ner disse særlig når det gjelder kjønn, etnisitet, 
språk eller alder. Den tilsettingspraksis disse 
annonsene gir uttrykk for, er med på å opp-
rettholde et arbeidsmarked som er segregert 
med utgangspunkt i kjønn, etnisitet, språk og 
alder. Ombudet mener det er viktig å bygge ned 
stereotypier om hvilke oppgaver som er egnet 
for kvinner, personer med innvandrerbakgrunn 
og eldre.

I det følgende presenterer vi en rekke eksem-
pler på uttalelser i saker hvor det i annonse-
teksten er stilt krav til kjønn, språk eller alder, 
enten alene eller i kombinasjon. Det er grunn til 
å merke seg at ofte oppstilles flere betingelser i 
kombinasjon for å understreke hva slag person 
arbeidsgiver ønsker til stillingen. Dette har en 
side til spørsmålet om multippel diskrimine-
ring. 

Vindern Rens & Skjorteservice  
«Voksen dame 30–50 år» – sak 06/295
Vinderen Rens og Skjorteservice AS annonserte 
den 12. januar 2006 i Aftenposten etter «voksen 
dame 30–50 år». Ombudet mottok to klager på 
annonseteksten. Det tidligere Likestillingsom-
budet hadde allerede i uttalelse av 26. oktober 
2005 fastslått at Vinderen Rens og Skjorteser-
vice AS sin annonse i Aftenposten 23. oktober 
2005 var i strid med likestillingsloven § 4, 1 
ledd, jf § 3. Ordlyden i utlysningsteksten av 12. 

januar var identisk med ordlyden i utlysnings-
teksten av 23. oktober 2005. 

Ombudet fant at annonseteksten var i strid 
med likestillingsloven § 4 første ledd som forbyr 
at en stilling lyses ut for bare det ene kjønn, 
eller at utlysninger for øvrig gir inntrykk av at 
arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene 
kjønn til stillingen. Arbeidsmiljøloven forbyr 
diskriminering på grunn av alder, også ved 
utlysning av stillinger, jf § 13-2 (1) bokstav a). 
Forbudet gjelder med mindre arbeidsgiver har 
en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen for per-
soner av det ene kjønn eller i en bestemt alders-
gruppe, knyttet til stillingens innhold. Ombudet 
kunne ikke se at det er noen åpenbar grunn til 
å utelukke menn eller personer yngre enn 30 
år og eldre enn 50 år fra å arbeide i renseriet. 
Ombudet kom derfor til at stillingsannonsen 
var i strid med likestillingsloven § 4 første ledd 
og arbeidsmiljøloven § 13-1 jf § 13-2.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken, se sak nr 19/2006. 

Nemnda fant at stillingsannonsen var i strid 
med likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. 
Nemnda la til grunn at det ut fra annonsetek-
sten og arbeidets art ikke er noe som tilsier 
at forskjellsbehandlingen er nødvendig for å 
oppnå et saklig formål. Renseriet hadde heller 
ikke overfor nemnda anført noen grunn til å 
forskjellsbehandle på grunn av kjønn og alder.

Nemnda gav renseriet et pålegg om å stoppe 
den diskriminerende annonseringspraksisen. 
Nemnda vektla at renseriet hadde benyttet 
tilsvarende annonsetekst også tidligere, på tross 
av at Likestillingsombudet hadde konstatert at 
den var lovstridig, og at renseriet er en stor pro-
fesjonell arbeidsgiver med 17 renserier i Oslo og 
Akershus. Nemnda la til grunn at uten pålegg 
var det sannsynlig at liknende annonser ville bli 
benyttet igjen, og at pålegg var en forholdsmes-
sig reaksjon. Renseriet bekreftet senere overfor 
nemnda at de ville etterleve nemndas pålegg.

Reisespesialist Kilroy Travels –  
22–30 år – sak 06/1685
Ombudet ble i november 2006 oppmerksom på 
en stillingsannonse fra Kilroy Travels på Finn.
no. Av annonseteksten fremgikk det at man 
søkte etter en reisespesialist som blant annet:

Er en pasjonert globetrotter og kan mer geografi enn  Ⱦ
hovedstedene i Europa!
Har bred egen reiseerfaring fra lengre turer utenfor  Ⱦ
Europa, gjerne inkludert en jorden rundt tur.
Er en god selger og glad i å gi god service. Ⱦ
Er ansvarsbevisst og målrettet Ⱦ
Har godt humør, er engasjert og entusiastisk Ⱦ
Alder 22–30 år. Ⱦ
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Kilroy Travels anførte at de er et reisebyrå for 
ungdom og studenter som tilbyr helt spesielle 
produkter som kun er tilgjengelige for unge 
under 26 år og studenter under 31 år. Virksom-
hetens filosofi «we are like our customers» inne-
bærer at selgerne blant annet skal være i samme 
aldersgruppe som kundene. Aldersgrensene er 
ikke ment å være absolutte, men virksomhetens 
profil og kundemassen er av en slik art at det 
blir galt dersom det blir for stor avstand mellom 
kunde og selger hva angår referanseramme. 
Når det gjelder den nedre aldersgrensen viste 
selskapet til at dette hadde sammenheng med 
de øvrige kvalifikasjonskravene som er oppstilt 
i annonsen, spesielt kravet om fullført allmenn-
faglig utdannelse og omfattende reiseerfaring.

Ombudet kunne imidlertid ikke se at det er 
et saklig behov for å ekskludere en godt kva-
lifisert 21 år gammel søker av den grunn. Den 
nedre aldersgrensen har primært det formål å 
sikre at søkerne er egnet for stillingen i kraft av 
basisutdanning og livs- og reiseerfaring. Dette 
må uansett antas ivaretatt gjennom de kvalifi-
kasjonskravene som allerede er oppstilt, i kom-
binasjon med en personlig egnethetsvurdering. 

Når det gjelder den øvre aldersgrensen, la 
ombudet til grunn at hensynet til selskapets 
ønske om å gjenspeile sine kunder alene ikke 
kunne tillegges avgjørende vekt. Enkeltper-
sonens kvalifikasjoner og egnethet må etter 
ombudets vurdering være avgjørende, og det 
vil etter ombudets vurdering være en rekke 
alternative kvalifikasjonskrav som er egnede for 
å bygge opp selskapets profil i forhold til kun-
dene. Selskapet har for øvrig ikke vist til andre 
forhold som underbygger at personer over 30 
må ekskluderes.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken, se sak 3/2007

På samme måte som ombudet, fant nemnda 
at annonsens aldersgrenser var ulovlige. Den 
absolutte aldersgrensen i annonseteksten var 
i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven § 13-1 
første ledd, jf. § 13-2 første ledd bokstav a. 
Unntaket i arbeidsmiljøloven § 13-3 kom ikke 
til anvendelse. Nemnda mente at den nedre 
aldersgrensen var unødvendig og at den øvre 
aldersgrensen var uforholdsmessig inngripen-
de.  Konsekvensene av annonsen var at alle over 
30 år utelukkes fra å komme med i vurderingen 
til stillingen.

Arbeidsgiver ble ikke hørt med at det var 
viktig for dem at det ikke var for stor avstand 
i alder mellom deres kunder, som i hovedsak 
er i alderen 18–33 år, og deres selgere når det 
gjelder referanserammer, og at de ønsket seg 
medarbeidere med en grad av modenhet, fordi 

de ansatte tar hånd om store pengeverdier. 
Siden firmaets senere utlysninger til stillinger 
som reisespesialister ikke hadde et alderskrav, 
ble det ikke gitt pålegg etter diskriminerings-
ombudsloven § 7 andre ledd. 

Senior regnskapskonsulent– «VÆRE I 
ALDEREN 30–45 ÅR» – sak 06/1080
Ombudet la til grunn at det var i strid med 
arbeidsmiljøloven § 13-1 (1) jf § 13-2 (1) bokstav 
a) at det var oppstilt som kvalifikasjonskrav at 
man må være i alderen 30–45 år. Ut fra annon-
seteksten var det ikke noe som tilsa at det var 
noen saklig grunn til å utelukke personer yngre 
enn 30 år eller eldre enn 45 år fra å søke på stil-
lingen som regnskapskonsulent. En stilling som 
regnskapskonsulent vil ikke innebære arbeids-
oppgaver som personer yngre enn 30 år eller 
eldre enn 45 år ikke kan utføre. Ombudet kom 
derfor til at stillingsannonsen var i strid med 
arbeidsmiljøloven.

Vikariat som fastlege –  
«Kvinnelige søkere foretrekkes» – sak 06/977
Ombudet viste til likestillingsloven § 4, første 
ledd som oppstiller et forbud mot å forbeholde 
stillinger det ene kjønn, eller at utlysningen 
gir inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller 
foretrekker det ene kjønn til stillingen. Forbudet 
gjelder med mindre forskjellsbehandlingen er 
nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke 
er uforholdsmessig inngripende ovenfor dem 
som forskjellsbehandles. I helt spesielle tilfelle 
vil søkerens kjønn kunne være relevant for 
stillingen. Det kan for eksempel dreie seg om 
hensynet til bluferdighet eller i forbindelse med 
en behandlingssituasjon. 

Ombudet fant at arbeidsgivers redegjørelse 
ikke tilsa at det forelå et tilstrekkelig sterkt 
behov for å utelukke menn fra vikariatet. Ved 
legekontoret var det kun ansatt kvinnelige 
leger. Det ville derfor være mulig å tilrettelegge 
slik at pasienter i en konkret situasjon, for 
eksempel av hensynet til bluferdighet, kan få 
innpass hos en av de kvinnelige legene. Ombu-
det tilføyde at det heller ikke kunne utelukkes 
at andre pasienter kan ha tilsvarende prefe-
ranser når det gjelder en mannlig lege, og at 
det derfor, av hensyn til disse, er en fordel å ha 
ansatte av begge kjønn. 

Unntaksbestemmelsen som kan gi grunnlag 
for lovlig forskjellsbehandling på grunnlag av 
kjønn kom ikke til anvendelse her. Ombudet 
konkluderte derfor med at stillingsannonsen 
var i strid med likestillingsloven. 
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Sjåfører og hjelpemenn –  
«gode norskkunnskaper» – sak 06/592
Arbeidsgiver stilte i stillingsannonsen krav om 
gode norskkunnskaper til stillinger som sjåfører 
og hjelpemenn. Ombudet viste til forarbeidene 
til diskrimineringsloven, hvor det sies at det for 
mange typer stillinger kan være relevant å kreve 
gode norskkunnskaper, for eksempel i stillinger 
der det er behov for å ha en god språkforståelse 
av hensyn til personsikkerhet. Diskriminerings-
vernets kjerne er altså at det ikke skal stilles 
strengere krav til språklige ferdigheter enn det 
virksomheten saklig sett har behov for i den 
enkelte stilling. 

Arbeidsgiver ga ingen forklaring på hva 
kravet til gode norskkunnskaper innebar, eller 
hvorfor det var stilt et slikt krav. Ombudet kom 
derfor til at arbeidsgiver ikke hadde oppfylt sin 
bevisbyrde, og at stillingsannonsen dermed var 
i strid med diskrimineringsloven.

Renholdere – «gode skriftlige 
norskkunnskaper» – sak 06/591
Virksomheten viste til at gode norskkunnska-
per er nødvendig for at renholdere skal kunne 
kommunisere med kollegaer, ledere og kunder, 
samt lese og sette seg inn i sentrale dokumenter 
som arbeidsavtale, arbeidsplan, bruksanvis-
ninger, møteinnkallinger med mer. Manglende 
norskkunnskaper kan føre til misforståelser 
med negative konsekvenser som klager fra 
kunder og oppsigelse av kontrakter. Ombudet 
la til grunn at formålet med å oppstille krav til 
norskkunnskaper på et visst nivå var saklig og 
nødvendig. 

Når det gjaldt kravet til gode skriftlige norsk-
kunnskaper erkjente virksomheten at dette ikke 
var påkrevd for ordinære renholdsstillinger. 
Kjernen i diskrimineringsvernet på grunn av 
språk er nettopp at det ikke skal stilles stren-
gere språkkrav enn det som er nødvendig. På 
denne bakgrunn kom ombudet til at kravet om 
gode skriftlige norskkunnskaper var i strid med 
diskrimineringsloven.

PIA Pakistan Airlines – flyvertinne – kvinne, 
norsk mellom 20–25 år – sak 06/405
Ombudet mottok flere henvendelser på bak-
grunn av annonsering av ledige stillinger som 
kabinpersonale i PIA Pakistan International, 
utlyst i Aftenposten 10. mars 2006.

Pakistan International is looking for bright, 
smart, talented young girls with a will to take 
up the exciting and rewarding career of Flight 
Stewardess. If your resume fits the following 
requirement you may be the person we are 
looking for:

Qualification: Minimum O level or equivalent
 is required
Higher degree would be preferred
Nationality: Norwegian
Age: 20–25 years at the time of application
Height: Minimum 5”-3” (1.60 meter)
Health: Medically fit as per international 
 standards with perfect eyesight.
Languages: Should have ability to speak and 
 write English and Norwegian language. 
 Knowledge of Urdu and other languages 
 will be an additional qualification
Place of posting: Oslo

Ombudet fant at annonseteksten negativt for-
skjellsbehandlet søkere på grunnlag av kjønn, 
alder og nasjonal opprinnelse. Kravene til 
kjønn, alder og nasjonalitet fremsto som abso-
lutte, og ombudet kunne ikke se at det forelå 
tungtveiende grunner til at forskjellsbehandling 
på de aktuelle grunnlagene kunne være lovlig. 
Ombudet kom derfor til at stillingsannonsen var 
i strid med arbeidsmiljøloven, likestillingsloven 
og diskrimineringsloven.

Ombudets vurderinger
Krav til alder, kjønn og språk kan kun oppstilles 
i den grad det er saklig og nødvendig. I de fleste 
sakene hvor ombudet har vurdert lovligheten 
av slike krav, har arbeidsgiver rettet seg etter 
ombudets avgjørelse. De har samtidig vedgått 
at de ikke har reflektert over verken sakligheten 
eller lovligheten av å stille slike krav til søkerne. 
Sakene mot Vinderen Rens & Skjorteservice 
(sak 06/295) og saken mot Kilroy Travels 
(06/1685) representerer unntakene i så måte.

Dette gir grunn til å tro at diskriminerende 
krav til søkere i stor utstrekning stilles på 
bakgrunn av stereotype oppfatninger av hvil-
ket kjønn og hvilke aldersgrupper som «passer 
inn», uten at sakligheten, nødvendigheten og 
lovligheten av dette er vurdert i særlig grad. Det 
gir også grunn til å tro at det er store mangler i 
forhold til kunnskap om regelverket, både hos 
den enkelte arbeidsgiver og rekrutteringssel-
skaper, og at det også i mange tilfeller opereres 
med standard maler med krav til for eksempel 
kjønn for enkelte stillinger. 

I noen av sakene har arbeidsgiver anført at 
alderskrav ikke har vært ment å være absolutte, 
og opplyser at de har ansatt personer eldre 
og yngre enn angitt i annonsen. Ombudet har 
likevel konkludert med at betingelsene har vært 
i strid med arbeidsmiljøloven, da det fremdeles 
ikke har foreligget saklig grunn, og det er grunn 
til å tro at ellers kvalifiserte kandidater eksklu-
deres fra å søke på stillingene.
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Av de sakene ombudet har behandlet, har 
det gjennomgående vært stilt krav til kjønn, 
alder og språk for stillinger innen salg og ser-
vice. Ombudet har ikke kommet over stillings-
annonser for høyere stillinger og lederstillinger 
hvor det har vært stilt tilsvarende betingelser.

Vurderingen av krav til språkkunnskaper 
kan sies å skille seg noe ut fra alder og kjønn. 
Språkkrav er av betydning for arbeidstakers evne 
til å kommunisere med kolleger, lese og forstå 
dokumenter som arbeidsavtale, arbeidsplan eller 
lignende og kan således være saklige og nødven-
dige. Spørsmålet blir heller om kravene til språk-
kunnskaper går lenger enn nødvendig, og sak-
lighetsvurderingen kan komme på spissen. Dette 
kan sies å stå i motsetning til krav om kjønn og 
alder, som etter ombudets vurdering kun rent 
unntaksvis kan være saklig og nødvendig.

Ombudet har i stor utstrekning benyttet sin 
myndighet til å ta opp saker på eget initiativ 
og varsle bruk av hastevedtak når det gjelder 
diskriminerende stillingsannonser. For disse 
sakene trenger ombudet heller ikke samtykke 
fra en krenket part for å ta opp saken, da sakene 
kan tas opp på generelt grunnlag. Dette er også 
et område hvor det er enkelt å skaffe dokumen-
tasjon fordi mange stillingsannonser ligger på 
internett. Det er notoritet i forhold til de fak-
tiske forhold og lett å konstatere hvorvidt et 
pålegg eller hastevedtak faktisk er oppfylt.

5.6
Forskjellsbehandling på grunn av 
kjønn på utdanningsområdet

5.6.1
Positiv særbehandling i akademia

Kvalifiseringsstipend øremerket kvinner – 
sak 06/35
HF-fakultetet ved Universitetet i Bergen utlyste 
høsten 2005 tre kvalifiseringsstipend for opp-
rykk til professor. Stipendene var øremerket 
det underrepresenterte kjønn ved fakultetet, 
det vil si kvinner. Maksimal sum per ansatt 
var 200 000 kroner, og midlene skulle kunne 
brukes til frikjøp i opptil to semestre, utgifter 
til utenlandsopphold samt litteratur og annen 
drift. En mann sendte saken inn til ombudet og 
ba om en vurdering av lovligheten av at kvalifi-
seringsstipend var øremerket kvinner.

Det første ombudet tok stilling til var om 
tiltaket var egnet til å fremme likestilling. 
Ombudet la til grunn at det er en kjensgjerning 
at kvinner i mye større grad får avbrutt sine 
yrkesmessige karrierer på grunn av barn og 

omsorgsoppgaver, og at de dermed har en dår-
ligere karriereutvikling enn menn. Tiltak som 
«kompenserer» for karrieremessige ulemper må 
derfor sies å være egnet til å fremme likestilling. 

Etter en helhetsvurdering kom ombudet 
fram til at øremerking av kvalifiseringsstipend 
for kvinner er et egnet virkemiddel for å frem-
me likestilling, men at tildelingen av et stipend 
til en kvinnelig førsteamanuensis ved Institutt 
for kulturkunnskap og kunsthistorie konkret 
ikke var egnet, da dette var et kvinnedominert 
institutt. 

Neste spørsmål for ombudet var om det var 
et forholdsmessig tiltak. Mannlige førsteamanu-
enser, som ellers oppfyller vilkårene, vil ikke bli 
vurdert for stipendene og stilles derfor dårligere 
enn kvinner. Ombudet la imidlertid vekt på at 
de ansatte førsteamanuensene ikke er avhen-
gig av å motta stipend for å kvalifisere seg til 
professor. Vanligvis skal man kunne gjøre dette 
mens man er ansatt som førsteamanuensis på 
vanlige vilkår. Når det må legges til grunn at 
mannlige førsteamanuenser klarer å kvalifisere 
seg i større grad enn kvinnelige på grunn av de 
kjønnstypiske livene kvinner og menn lever, kan 
tiltaket etter ombudets syn ikke sies å være for 
inngripende i forhold til formålet. 

På denne bakgrunn kom ombudet til at HF-
fakultetet lovlig kan utlyse stipender øremerket 
kvinnelige førsteamanuenser, forutsatt at sti-
pendene gis til kvinner ansatt på institutter hvor 
kvinner er underrepresentert på professornivå. 
Tildelingen av stipend til en ansatt på Institutt 
for kulturkunnskap og kunsthistorie, som er 
kvinnedominert, var således i strid med likestil-
lingsloven § 3, jfr 3 a. 

Sluttføringsstipend forbeholdt kvinner –  
sak 06/292 
Universitetet i Stavanger utlyste sluttførings-
stipend for 2006 forbeholdt fast vitenskapelig 
ansatte kvinner som var i gang med doktorgra-
den. Sluttførings-stipendet var på kr 100 000. 
En mann sendte saken inn til ombudet og ba om 
en vurdering av lovligheten av at stipendet var 
forbeholdt kvinner.

Formålet med sluttføringsstipendet var 
todelt; å bidra til at flere av de kvinnelige viten-
skapelig ansatte ved universitetet kunne oppnå 
doktorgrad, samt øke det generelle kompetan-
senivået ved de kvinnedominerte instituttene. 
Ombudet vurderte delmålene ulikt.

Ombudet konstaterte at tiltaket retter seg 
mot det kjønn som står svakest på området, da 
kvinnene utgjør henholdsvis 12 prosent og 26 
prosent av professorene og førsteamanuensene 
ved universitetet.



SENTRALE KLAGESAKER  49

Doktorgrad er en forutsetning for å kvalifi-
sere til førstestillingene, førsteamanuensis og 
professor. Hvis flere av de vitenskapelig ansatte 
kvinnene oppnår doktorgrad, vil det kunne 
bidra til at andelen kvinner i førstestillinger 
øker. Ombudet la til grunn at det ut fra likestil-
lingshensyn er ønskelig med flere kvinner i pro-
fessorstillinger ved UiS. En ordning med slutt-
føringsstipend forbeholdt kvinner for å fullføre 
doktorgraden, vil som et utgangspunkt kunne 
bidra til at målet om jevnere kjønnsfordeling 
blant førstestillingene ved UiS nås raskere enn 
ellers og er egnet til å fremme likestilling. 

Kjønnsfordelingen på de ulike fagfeltene må 
imidlertid tas med i betraktning når egnetheten 
av stipendordningen vurderes, slik at det bare 
kan forbeholdes kvinner innen fagfelt der kvin-
ner er underrepresentert. 

Ombudet vurderte deretter om tiltaket var 
uforholdsmessig inngripende overfor menn som 
ble ekskludert fra å søke. Selv om ordningen 
utelukker menn som er ansatt på disse institut-
tene, fant ombudet at ordningen ikke er ufor-
holdsmessig inngripende i forhold til formålet. 
Det var ikke snakk om svært store summer, og 
ut fra kunnskapen om ulike forskningsvilkår 
innen akademia fant ombudet at den positive 
særbehandlingen som sluttføringsstipendord-
ningen innebærer, var proporsjonal. 

På denne bakgrunn kom ombudet til at 
tildelingen av de tre sluttføringsstipendene til 
ansatte ved Institutt for allmennlærerutdanning 
og spesialpedagogikk og Institutt for kultur- og 
språkvitenskap ikke var i strid med likestillings-
loven § 3a, jf § 3. 

Tildelingen av to stipender til universitets-
lektorer ved Institutt for sosialfag var i strid 
med likestillingsloven, da instituttet var kvin-
nedominert. Når det gjelder formålet om å øke 
kompetansen på de kvinnedominerte fagene, 
mente ombudet at problemet med lavt faglig 
nivå innen de kvinnedominerte fagmiljøene 
må sies å være et problem som først og fremst 
handler om det generelle nivået innenfor 
fagene og anseelsen av dem. Formålet med å 
øke nivået ved de kvinnedominerte fagene er 
legitimt, men dette formålet kan nås uten å ute-
lukke menn fra stipendordningen ved å utlyse 
et kjønnsnøytralt sluttføringsstipend. 

Ombudet fant derfor at å utelukke menn fra 
å søke et stipend som skal øke kompetansen på 
faget generelt er uforholdsmessig inngripende i 
forhold til formålet og derfor i strid med likestil-
lingsloven § 3a, jf § 3. 

Ombudets vurderinger
EFTA-domstolen har fastslått at øremerking 
av vitenskapelige stillinger for det underrepre-
senterte kjønn ikke er lovlig. Av EF-domstolens 
praksis kan det dessuten utledes at automatisk 
fortrinnsrett til kvinner når det gjelder ansettel-
se eller forfremmelse på områder hvor kvinner 
er underrepresentert heller ikke er tillatt. De 
sakene som er presentert ovenfor gjelder imid-
lertid ikke øremerking av stillinger eller prak-
sisplasser, men tildeling av en økonomisk fordel 
for å veie opp for kjønnstypiske forskjeller. 
Tiltakene innebærer ikke at menn ekskluderes 
fra å oppnå henholdsvis doktorgrad og profes-
sornivå. Utdanningsvalg og senere rekruttering 
til arbeidsmarkedet er på mange områder sterkt 
kjønnsdelt i Norge. Det gjør positiv særbehand-
ling på utdanningsområdet interessant i et 
likestillingsperspektiv.

Sakene er illustrerende for hvilke tiltak som 
er egnet til å fremme likestilling. I begge sakene 
kom ombudet til at øremerking av stipend for 
kvinner kun var egnet til å fremme likestilling, 
og dermed tillatt etter likestillingsloven § 3 
a, ved de institutter der kvinner var underre-
presentert. Ombudet poengterte herunder at 
øremerking av midler for kvinner ved de kvin-
nedominerte instituttene tvert imot kunne ha 
en motsatt effekt og være likestillingshemmende, 
ettersom de kunne motvirke at flere menn kom 
inn på disse instituttene.

Spørsmålet om egnethet kom også frem i 
saken om stipendordningen ved Universitetet i 
Stavanger (06/292), hvor et av formålene var 
å øke kompetansen generelt i kvinnedominerte 
fag. Ombudet uttrykte tvil om dette overho-
det var et likestillingsspørsmål, eller om dette 
var et spørsmål om de enkelte fags anseelse. 
Forholdsmessighetsprinsippet, altså at positiv 
særbehandling ikke kan benyttes derom man 
kan oppnå det ønskede formålet med et min-
dre inngripende tiltak, medførte imidlertid at 
ombudet kom til at positiv særbehandling ikke 
kunne benyttes for å realisere dette formålet. 
Bedre fagkompetanse kunne oppnås med et 
mindre inngripende tiltak, nemlig å utlyse 
kjønnsnøytrale sluttføringsstipend innen disse 
fagområdene.
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5.6.2
Positiv særbehandling ved 
kursdeltakelse

Styrekurs – 2/3 av plassene forbeholdt 
kvinner – refusjon av 50 prosent av 
kursavgiften – sak 06/93
En mann klaget over at Innovasjon Norge og 
Møre og Romsdal fylke tilbød kurs der 2/3 av 
plassene var forbeholdt kvinner, og der kvinner 
kunne få refundert 50 prosent av kursavgiften. 
Formålet med tiltaket var å nå Regjeringens 
målsetning om 40 prosent representasjon av 
kvinner i styrene i allmennaksjeselskap (ASA).

Det foreligger en forskjellsbehandling på 
grunn av kjønn da kurset er rimeligere for 
kvinner enn for menn, og de fleste plassene er 
forbeholdt kvinner. Spørsmålet er om denne for-
skjellsbehandlingen likevel er tillatt som positiv 
særbehandling etter likestillingslovens § 3a. 

Ombudet mener at formålet er saklig og at 
tiltaket er egnet til å bedre kjønnsbalansen og 
dermed fremme likestilling på dette feltet. Kvin-
ner er underrepresentert i styrer generelt. Dette 
er bakgrunnen for at bestemmelsen om minst 
40 prosent kvinner i styrer i allmennaksjeloven 
§ 6-11a ble innført.

De likestillingsmessige fordelene ved tiltaket 
må videre veies opp mot ulempene for dem som 
blir dårligere stilt som følge av særbehandlin-
gen. Spørsmålet er dermed om tiltaket er ufor-
holdsmessig inngripende for dem som rammes 
negativt av tiltaket. 

Selv om kvinner er en uttalt prioritert 
målgruppe, er kursene åpne for menn. Kursra-
batten innebærer at menn som ikke får dekket 
kostnadene av arbeidsgiver selv må betale kr. 
3 000 kroner mer av egen lomme enn hva kvin-
ner i samme situasjon må. Ombudet vektla 
at tiltaket har positiv likestillingsfremmende 
effekt, og at den særfordelen kvinner får ikke 
er veldig betydelig. Ombudet fant derfor at 
ordningen ikke er uforholdsmessig inngri-
pende. 

På denne bakgrunn fant ombudet at vilkåre-
ne for positiv særbehandling etter likestillings-
loven § 3 a var oppfylt, og at Innovasjon Norge 
og Møre og Romsdal fylke ikke handlet i strid 
med likestillingsloven § 3 jfr § 6. 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken, se sak 20/2006

Nemnda la til grunn at kvinner åpenbart er 
svakere representert enn menn i styrer i all-
mennaksjeselskaper, og at tiltaket er egnet til å 
fremme likestilling i form av bedre muligheter 
for kvinner til å bli rekruttert som styremedlem-
mer.

Nemnda la videre til grunn at tiltaket ikke er 
uforholdsmessig inngripende i forhold til menn. 
Stortinget har vedtatt at allmennaksjeselska-
per skal ha minst 40 % kvinner i styret. Med en 
faktisk kvinneandel på rundt 20 prosent, må 
det aksepteres en forholdsvis sterk forskjellsbe-
handling. Menn er ikke utelukket fra kurset og 
har også mulighet til å få tilsvarende opplæring 
gjennom andre utdanningstilbud.

På denne bakgrunn kom nemnda til at delvis 
dekning av kursavgift for kvinner og kvoter for 
kvinner ved de aktuelle kursene i styrearbeid 
var tillatt etter likestillingsloven § 3 a. Forholde-
ne er således ikke i strid med likestillingsloven 
§ 3 jf § 6. 

Ombudets vurderinger
Et forhold som skiller denne saken fra andre 
saker, er at tiltaket som var under vurdering 
av ombudet er et ledd i å nå målsetningen om 
40 prosent kvinner i styrene i allmennaksjesel-
skaper, noe som er vedtatt av Stortinget. Den 
positive effekten tiltaket har på likestilling ble 
veid opp mot ulempen tiltaket har for menn. 
Ulempen kan ikke sies å være stor, da menn 
ikke var utelukket fra å delta på kurset og mer-
kostnadene ved deltakelse ikke var store.

Saken er et eksempel på positiv særbehand-
ling på utdanningsområdet. Det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet har sammenheng med tra-
disjonelle kjønnstypiske utdanningsvalg, og 
det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en del av 
manglende likestilling i arbeidslivet. Tiltak 
som er egnet til å bidra til mindre kjønnsdeling 
i arbeidslivet og innen utdanning er derfor 
likestillingsfremmende. Forarbeidene til like-
stillingsloven sier også uttrykkelig at positiv 
særbehandling kan synes spesielt interessant 
som virkemiddel på utdanningsområdet.

Saken er også illustrerende for at den posi-
tive særbehandlingen kun er tillatt inntil formå-
let med særbehandlingen er oppnådd. Ombu-
det uttalte at det vil være naturlig å vurdere 
kursenes målgruppe 1. januar 2008, når kravet 
om minst 40 prosent kvinner i styrer skal være 
oppfylt for alle allmennaksjeselskaper. 

5.6.3
Diskriminering på grunn av  
fødsel under utdanning

Tilrettelegging av utsatt eksamen –  
sak 06/265
Klager fikk ikke begynne på praksisdelen i tredje 
studieår ved Universitetet i Stavanger, Institutt 
for sosialfag, Samfunnsvitenskapelig fakultet 
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fordi hun ikke besto ordinær eksamen for andre 
studieår og heller ikke avla utsatt eksamen på 
grunn av fødsel. Klager viser til at de øvrige 
studentene som heller ikke besto eksamen fikk 
adgang til å påbegynne praksisdelen.

Krav om at alle eksamener i andre studieår 
må være gjennomført før tredje studieår kan 
påbegynnes er et kjønnsnøytralt kriterium. 
Ombudet fant derfor at det ikke hadde funnet 
sted direkte diskriminering. Ombudet drøftet 
deretter om en kjønnsnøytral praksis har ført 
til at klager indirekte er stilt dårligere på grunn 
av kjønn. Klager kunne påvise at hun hadde et 
legitimt og dokumenterbart fravær på grunn av 
fødsel og at hun ellers ville avlagt eksamen og 
ville fått mulighet til å påbegynne tredje studie-
år. 

Ombudet fant derfor at det var grunn til å 
tro at det forelå en indirekte diskriminering, 
og spørsmålet var dermed om Universitetet 
i Stavanger hadde sannsynliggjort at praksis 
hadde et saklig formål uavhengig av kjønn, og 
om middelet var egnet og ikke uforholdsmessig 
inngripende i forhold til formålet.

Universitetet viste til at praksis er kjønns-
nøytral, og at formålet er at studentene skal 
følge normal studieprogresjon. Begrunnelsen 
for at de som avlegger eksamen, men stryker 
likevel, får begynne på tredje studieår er lov-
bestemte regler om klagerett og klagefrister 
ved klage på eksamenssensuren. Formålet er å 
ikke utelukke studenter fra praksisperioden når 
det ikke foreligger et endelig eksamensvedtak. 
Ombudet fant at formålet er saklig og uavhen-
gig av kjønn. 

Ombudet la likevel til grunn at kvinner løper 
en noe større risiko for å komme i samme situa-
sjon som klager, og at det var et spørsmål om 
praksisen var rimelig både i forhold til klager og 
andre med legitime og dokumenterbare fra-
værsgrunner. At fraværet hadde sammenheng 
med fødsel måtte tillegges særskilt vekt. 

Ombudet fant imidlertid at universitetets 
behov for at studentene fulgte normal progre-
sjon i studiet veide tungt, og la også vekt på 
at saken dreier seg om studenter som ikke har 
bestått ordinær eksamen. Den statistiske sann-
synligheten for at det er kvinner som rammes av 
praksis er derfor liten. 

Ombudet mente at saken primært reiser 
spørsmål om tilretteleggingsplikt for personer 
som av ulike grunner er forhindret fra å avlegge 
eksamen. Ombudet fant under tvil at universite-
tets praksis ikke innebar en indirekte forskjells-
behandling i strid med likestillingsloven. Tvilen 
var knyttet til at praksis kunne fremstå som 
urimelig, samt at universitetet har et særskilt 

ansvar for å motvirke forskjellsbehandling på 
grunn av fødsel. Ombudet fremhevet at saken 
reiser likestillingsspørsmål, og viste med hjem-
mel i aktivitetsplikten til at universitetet innen 
visse rammer må tilrettelegge slik at kvinnelige 
studenter kan gjennomføre utdanningen uten 
unødig opphold på grunn av fødsel.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken, se sak 24/2006

Nemnda fant at universitetets manglende til-
rettelegging i forbindelse med fødsel var i strid 
med likestillingsloven § 3 om vern mot direkte 
forskjellsbehandling på grunn av graviditet og 
fødsel og § 6 om lik rett til utdanning. Det er 
ikke tilstrekkelig å behandle fravær i forbin-
delse med fødsel på samme måte som fravær på 
grunn av sykdom. Fravær på grunn av fødsel er 
gitt et særskilt vern både i norsk lovgivning og 
innen EØS-retten. 

Spørsmålet var således om forskjells- 
behandlingen likevel var tillatt etter den ulov-
festede unntaksadgangen. Nemnda presiserte 
at unntaksadgangen er snever, ut fra at loven 
selv ikke åpner for unntak og på bakgrunn av 
lovens forarbeider. Forbudet mot fødsels- eller 
graviditetsrelatert forskjellsbehandling skal 
være tilnærmet absolutt. 

Universitetet hadde ikke sannsynliggjort 
omstendigheter som kunne begrunne unntak 
fra plikten til å tilrettelegge eksamen til klagers 
fødselssituasjon slik at hun fikk mulighet til til-
svarende studieprogresjon som studenter som 
bare møter frem til utsatt eksamen. Nemnda 
viste også til at de ekstra kostnadene som vil 
følge av å avholde eksamen på sykehuset ikke 
i noe tilfelle kan begrunne unntak fra forbudet 
mot direkte forskjellsbehandling etter likestil-
lingsloven § 3 annet ledd nr 2.

På denne bakgrunn kom nemnda til at 
universitets manglende tilrettelegging av utsatt 
eksamen ved fødsel var i strid med likestillings-
loven § § 3 og 6.

Ombudets vurderinger
Saken viser at vernet mot direkte forskjells-
behandling ved graviditet står meget sterkt. 
Nemnda utledet av dette sterke vernet en tilret-
teleggingsplikt for universitetet, slik at klager 
kunne fått anledning til å gjennomføre utsatt 
eksamen. Det var ikke tilstrekkelig å behandle 
fravær på grunn av fødsel på samme måte som 
annet fravær som forhindrer eksamenskandida-
tene til å møte. Nemnda uttalte at universitetet 
var oppmerksomme på klagers situasjon, og at 
de av eget initiativ skulle vurdert et tilpasset 
opplegg.
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5.7
Diskriminering på boligmarkedet 

Fikk ikke tilslag til tross for høyeste bud – 
sak 06/1557
På bakgrunn av oppslag i Verdens Gang tok 
ombudet kontakt med en kjøper som mente han 
ble diskriminert ved salg av en bolig på grunn 
av etnisitet. Han hadde lagt inn det høyeste 
budet, men budet ble ikke akseptert av selger. 
Et par med etnisk norsk bakgrunn og norsk-
klingende navn la inn et bud som var 50 000 
kroner lavere. De fikk tilslaget. 

Selger hadde uttalt i Verdens Gang at det er 
mange som vurderer om kjøper passer inn i et 
miljø, og at de hadde et veldig spesielt nabo-
skap som de var veldig glade i. Derfor ønsket de 
å selge til dem som passet best inn i naboskapet. 
Selger tilføyde også at noen mennesker passer 
bedre i villa enn andre, og uttalte også at «de 
som trolig aldri har slått en gressplen før passer 
kanskje ikke så godt inn».

Utgangspunktet ved boligsalg er at selger 
står fritt med hensyn til hvilket bud han vil 
akseptere. Denne retten til å velge fritt begren-
ses imidlertid av diskrimineringsloven som 
oppstiller forbud mot diskriminering på grunn 
av etnisitet, nasjonal opprinnelse m.v. Ombud-
et fant at unntaket for personlige forhold ikke 
kom til anvendelse da selger ikke kjente noen av 
kjøperne, og eiendommen var lagt ut for salg på 
det åpne markedet.

På bakgrunn av selgers uttalelser i Verdens 
Gang om «hvem som passer inn i et naboskap», 
det faktum at selgerne ikke kjente kjøperne, 
samt utgangspunktet om at selger normalt 
velger høyeste bud, fant ombudet grunn til å tro 
at kjøpers etnisitet var avgjørende for selgerens 
valg. Bevisbyrden gikk dermed over på selger, 
som måtte sannsynliggjøre at det likevel ikke 
var tilfelle, jf diskrimineringsloven § 10.

Selger viste til at kjøper hadde en skrem-
mende oppførsel på visning, samt at han hadde 
planer om å bygge om huset. Selger ønsket en 
kjøper som ville være fornøyd med huset, slik 
at man unngikk reklamasjoner. I utgangspunk-
tet kan dette være legitime grunner til ikke å 
akseptere et bud. Spørsmålet var dermed om 
det var sannsynliggjort at dette faktisk var sel-
gers motivasjon for å avvise budet.

Den angivelige dårlige oppførselen til inter-
essenten skal ha funnet sted på en privat vis-
ning. Kjøper benekter imidlertid at den private 
visningen fant sted, og ombudet sto overfor en 
situasjon med påstand mot påstand. Ombudet 
vektla at selgers begrunnelse overfor ombudet 
for avvisning av budet avvek fra uttalelsene 

gjengitt i Verdens Gang. Verdens Gang bekref-
tet overfor ombudet at selger ble korrekt sitert. 
Ombudet påpekte også at intervjuet med Ver-
dens Gang skjedde allerede dagen etter budrun-
den og kanskje lettere var upåvirket av den 
senere utvikling av saken. Ombudet fant derfor 
selgers uttalelser til Verdens Gang som mest 
sannsynlig dekkende for selgers begrunnelse 
med hensyn til valg av kjøper.

På denne bakgrunn kom ombudet til at kjø-
pers bud ikke ble akseptert på grunn av vedkom-
mendes etnisitet, og at selger dermed hadde 
handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken, se sak 7/2007

Nemnda la til grunn at selgerne ikke selv 
skulle bo i boligen etter at den var solgt. Selger-
ne kjente heller ikke til paret som fikk tilslaget 
på huset forut for kjøpet. Loven kom dermed 
til anvendelse på salget av boligen, og satte 
begrensninger i forhold til utgangspunktet om 
at boligselgere står fritt med hensyn til hvilket 
bud de vil akseptere. 

Nemnda tok deretter stilling til om klagers 
etnisitet var årsaken til at selgerne nektet å 
godta hans bud. Nemnda fant at det forelå 
omstendigheter som tilsa at selgerne la vekt på 
budgiverens etnisitet som et negativt moment 
da de nektet å godta hans bud. Ifølge VG uttalte 
selger at: «noen mennesker passer bedre i en villa 
enn andre. De som trolig aldri har slått en gress-
plen før, passer kanskje ikke så godt inn». Det 
ble vist til sammenhengen i de ovenfor nevnte 
uttalelsene, samt opplysninger om at vedkom-
mende journalist kontaktet klager igjen etter å 
ha konfrontert selgerne med klagers versjon før 
avisintervjuet ble trykket, samt at klager har en 
annen etnisk bakgrunn enn norsk og at han bød 
50 000 kroner mer enn det paret som fikk tilsla-
get. Bevisbyrden var dermed gått over på selger.

Selger klarte imidlertid å sannsynliggjøre at 
det var andre grunner enn budgivers etnisitet 
som var årsaken til de ikke ville gi ham tilslaget 
på boligen. Nemnda la til grunn at selgerne 
bestemte seg for at de ikke ville selge til kla-
ger på grunn av hans oppførsel. Klagers bud 
var kun kr 50 000 høyere enn salgssummen. 
Selgerne uttalte i møtet for Nemnda at de var 
fornøyd med kr 4 000 000 i salgssum, mens 
huset ble solgt for kr 4 900 000. I tillegg ønsket 
de en kjøper som var fornøyd med huset slik det 
var. Klager hadde, i motsetning til paret som 
fikk tilslaget, gitt uttrykk for at han ville endre 
på huset. 

Nemnda la derfor til grunn at selgerne ikke 
handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 ved 
ikke å akseptere det høyeste budet fra klager. 
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Bolig til leie kun for «norske statsborgere» – 
sak 06/583
På bakgrunn av en boligannonse hvor det var 
opplyst at boligen utleies kun til norske stats-
borgere, tok ombudet av eget initiativ opp til 
vurdering hvorvidt diskrimineringsloven var 
overtrådt.

Kravet om norsk statsborgerskap fører til 
at personer med annen etnisk bakgrunn enn 
norsk har klart dårligere muligheter til å få leie 
den aktuelle leiligheten enn etniske nordmenn. 
Dette måtte etter ombudets vurdering være 
tilstrekkelig til å konstatere at disse «blir stilt 
særlig ufordelaktig sammenliknet med andre». 
Det fremgår også av forarbeidene til loven at 
forskjellsbehandling på grunn av statsborger-
skap vil kunne rammes av forbudet mot indi-
rekte diskriminering på grunn av etnisitet.

Ombudet kom derfor til at boligannonsen i 
utgangspunktet var indirekte diskriminerende, 
jf diskrimineringsloven § 4 første ledd jf huslei-
eloven § 1-8.

Spørsmålet var så om det forelå saklige 
grunner til forskjellsbehandlingen slik at den 
likevel er lovlig. Utleier har bevisbyrden for at 
det ikke er diskriminerende å stille krav om 
norsk statsborgerskap, jf diskrimineringsloven 
§ 10.

Ombudet mottok ikke svar fra utleier, og fikk 
derfor ingen forklaring på hvorfor det stilles 
krav om norsk statsborgerskap ved utleie av 
boligen eller hva utleier ønsker å oppnå med et 
slikt krav. Ombudet hadde således ingen opp-
lysninger som kunne tilsi at forskjellsbehandlin-
gen er nødvendig for å oppnå et saklig formål. 
På denne bakgrunn kom ombudet til at forbu-
det mot indirekte diskriminering på grunn av 
etnisitet i diskrimineringsloven § 4 første ledd 
var overtrådt.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken, se sak 18/2006

Kravet om norsk statsborgerskap ble over-
for nemnda begrunnet i økonomiske hensyn, 
ved at det blant annet innebærer en garanti 
for eventuell inndrivelse av uteblitt husleie og 
økonomiske krav ved erstatning. Utleier anførte 
at han ikke skiller mellom hudfarge eller opp-
rinnelse når han leier ut, og at ikke bare etniske 
nordmenn har norsk statsborgerskap. Personer 
med norsk statsborgerskap har bodd mange år 
i Norge, har satt seg inn i det norske systemet, 
kan snakke norsk, og de fleste har fast arbeid og 
inntekt. De vet hva husregler er og innretter seg 
etter dem. Det er også lettere å sjekke referan-
ser hos tidligere husverter og arbeidsgivere. 
Utleier argumenterte i tillegg med at hensynet 
til språk og kommunikasjon er relevant, og at 

han derfor setter krav til botid i Norge gjennom 
kravet om norsk statsborgerskap.

Nemnda fant at kravet om norsk statsborger-
skap fører til, eller kan føre til, at personer som 
har en annen avstamming, nasjonal opprin-
nelse eller etnisk bakgrunn enn norsk vil bli stilt 
særlig ufordelaktig sammenlignet med etniske 
nordmenn. Kravet innebærer således en indi-
rekte forskjellsbehandling.

Nemnda la til grunn at behovet for økono-
misk sikkerhet er et legitimt formål. Inndrivelse 
av pengekrav både ved utlegg og erstatnings-
søksmål er imidlertid den samme uavhengig 
av statsborgerskap så lenge vedkommende har 
bosted i Norge. Nemnda la også til grunn at det 
finnes mindre inngripende måter for utleier å 
sikre seg økonomisk, for eksempel ved å kreve 
depositum. Det er ikke fremlagt noen dokumen-
tasjon på at personer med norsk statsborger-
skap gjennomgående har satt seg bedre inn i 
det norske systemet, innretter seg etter husor-
densregler og lignende. Nemnda fant at denne 
del av begrunnelsen syntes å bygge på antakel-
ser. 

På denne bakgrunn kom nemnda til at utlei-
ers krav om norsk statsborgerskap var i strid 
med diskrimineringsloven § 4. Nemnda påla 
utleier stansing av den ulovlige annonseringen 
og utleiepraksisen, og sa at fremtidig annonse-
ring skal være i samsvar med loven. Dette ble 
ansett som et egnet og forholdsmessig virke-
middel.

Ombudets vurderinger
I saken der utleier krevde at leietaker var norsk 
statsborger, ble det slått fast at kravet kan inne-
bære indirekte diskriminering etter diskrimine-
ringsloven. Saken illustrerer både at de formå-
lene som anføres (her økonomiske hensyn) må 
bygge på riktig faktum for at de skal være sak-
lige og at de likevel ikke kan føre frem dersom 
det samme formålet kan oppnås ved bruk av 
mindre inngripende virkemidler, i denne saken 
å kreve at leietaker betaler et depositum. Saken 
er også et eksempel på et tilfelle hvor nemnda 
har funnet det hensiktsmessig å benytte sank-
sjonsmidler.

I saken hvor klager ikke fikk tilslag til tross 
for høyeste bud, viser saken hvilke utfordringer 
håndhevingsapparatet står overfor når ombudet 
og nemnda skal implementere et diskrimine-
ringsforbud mellom to private parter. Selv om 
det ikke er sagt eksplisitt i begrunnelsen fra 
nemnda, kan det ha en viss innflytelse på bevi-
svurderingen at selger ikke var profesjonell og 
at klager ikke møtte under nemndas behandling 
av saken. Det kan muligens ikke stilles samme 
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krav til begrunnelsesplikt for en privat person 
som en profesjonell aktør der det er tvil om 
innklagede har oppfylt sin bevisbyrde. 

5.8
Forskjellsbehandling på grunn av 
kjønn i forsikringsbransjen

Sykeavbruddsforsikring –  
graviditetsrelatert sykdom – sak 06/5
En kvinne klaget til ombudet i forbindelse med 
at hun hadde tegnet sykeavbruddsforsikring 
i ACE European Group Ltd. Forsikringen dek-
ket ikke svangerskap, svangerskapsavbrudd og 
fødsel, da det etter forsikringsvilkårene ikke 
var ansett som sykdom. Sykdom som helt eller 
delvis skyldes svangerskap, fødsel eller svan-
gerskapsavbrudd erstattes bare ved svanger-
skap påbegynt tidligst et år etter at forsikringen 
trådte i kraft.

At en kvinne får dårligere vilkår enn hun 
ellers ville ha fått på grunn av graviditet 
eller graviditetsrelatert sykdom er en form 
for direkte forskjellsbehandling, jfr likestil-
lingsloven § 3. Spørsmålet i saken var om ACE 
European Group Ltd har sannsynliggjort at 
kjønn likevel ikke er vektlagt ved utformingen 
av forsikringsvilkårene, jfr likestillingsloven 
§ 16. Dersom det var lagt vekt på kjønn, var 
det spørsmål om forsikringsselskapet kunne 
godtgjøre at det ulovfestede unntaket om at 
forskjellsbehandlingen har saklige grunner 
kom til anvendelse. 

Det er ikke tvil om at kjønn og graviditet er 
vektlagt i utformingen av forsikringsvilkårene, 
ettersom vilkårene positivt nevner at sykdom 
som følge av blant annet graviditet unntas fra 
forsikringsdekning på visse vilkår. 

Forsikringsselskapet viser til at det må sikres 
god balanse mellom risiko og premie. Deres 
vurdering var at graviditet medfører en høyere 
risiko for forsikringsutbetaling. 

Ombudet la til grunn at det å begrense 
risikoen knyttet til forsikringsutbetaling er et 
legitimt formål. Ombudet bestrider ikke at det 
foreligger dokumentasjon for økt sykefravær 
i forbindelse med graviditet. Spørsmålet blir 
likevel om argumentene er tilstrekkelig saklige 
og relevante til at forskjellsbehandlingen kan 
sies å være tillatt. 

Etter ombudets mening kan man ikke se på 
svangerskap som en påbegynt sykdom. Forsi-
kringsselskapet kan heller ikke legge til grunn 
at alle graviditeter vil innebære komplikasjoner 
og sykefravær. Mange svangerskap forløper 
ukomplisert og uten sykdom. At man i tillegg 
skal måtte vente et år etter inngåelse av for-

sikringsavtalen før man i det hele tatt kan bli 
gravid, fremstår som strengt. 

Denne oppfatningen baserer seg blant annet 
på kjernen i forbudet mot diskriminering, det 
vil si retten for individene til å bli vurdert på 
individuelt grunnlag. Dette er også uttalt av 
den tidligere Klagenemnda for likestilling i sak 
1/2004 som dreier seg om bruken av kjønn som 
faktor ved beregning av forsikringspremie. Kla-
genemnda for likestilling uttalte at «selv om en 
noe grovere risikoberegning eventuelt vil føre 
til noe økte kostnader for forsikringstakerne, 
er dette en kostnad samfunnet må bære i sin 
bestrebelse for å eliminere forskjellsbehandling 
direkte begrunnet i kjønn.». 

Forsikringsselskapet har et behov for å 
avgrense forsikringsdekningen i forhold til 
sykdommer den forsikrede allerede har og at 
man sikrer seg mot et «misbruk» av forsikringen 
ved å sette en viss karenstid før forsikringen trer 
i kraft. Ombudet mener imidlertid at man ikke 
bør sette strengere vilkår for graviditetsrelatert 
sykdom enn for annen sykdom. 

Selv om den konkrete saken i forhold til ACE 
European Group Ltd ikke dreier seg om selve 
premieberegningen, men om utformingen av 
vilkårene, er begrunnelsen direkte overførbar 
til det spørsmålet denne saken reiser. I stedet 
for å skyve risikoen fra seg og i realiteten over 
på den enkelte forsikringstaker når det gjelder 
graviditetsrelatert sykdom, bør samfunnet bære 
kostnaden for å eliminere forskjellsbehandling 
direkte begrunnet i kjønn. 

Ombudet fant derfor at det ikke foreligger 
tilstrekkelig saklige grunner for å tillate for-
skjellsbehandling på grunn av graviditet, og at 
forsikringsvilkårene var i strid med forbudet 
mot indirekte diskriminering på grunn av kjønn 
etter likestillingsloven § 3.



Likestillings-
og diskrimineringsombudet 
Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig 
av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemning, språk, religion, seksu-
ell orientering og alder. Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt 
underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Ombudet ble opprettet 1. januar 2006. Likestillingssenteret, 
Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) 
er gått inn i det nye ombudet.

Ombudets pådriverarbeid skal bidra til økt likestilling. 
Det innebærer blant annet å: 

avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling  Ⱦ
bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger  Ⱦ
og atferd 
gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling  Ⱦ
og motarbeide diskriminering 
gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere  Ⱦ
i offentlig og privat sektor 
formidle kunnskap og utvikle dokumentasjon om likestilling og overvåke  Ⱦ
art og omfang av diskriminering 
være et møtested og informasjonssentrum som tilrettelegger  Ⱦ
for samarbeid mellom aktuelle aktører

Ombudet skal håndheve: 

lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)  Ⱦ
lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.  Ⱦ
(diskrimineringsloven) 
arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel  Ⱦ
diskrimineringsforbudene i boliglovene  Ⱦ

Ombudets lovhåndheverrolle innebærer å avgi uttalelser i klager om 
brudd på lover og bestemmelser underlagt ombudet. I tillegg gir vi råd og 
veiledning om dette regelverket.

Alle som mener seg diskriminert skal kunne legge fram saken for om-
budet. Ombudet vil be om opplysninger fra begge parter, foreta en objek-
tiv vurdering av saken og avgi en uttalelse om hvorvidt diskriminering 
har funnet sted. Ombudets uttalelse kan klages inn for Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda.

Ombudet har dessuten plikt til å gi veiledning i diskrimineringssaker 
som omfattes av andre regler enn de ombudet håndhever. For eksempel 
i forbindelse med anmeldelse av rasistisk motivert kriminalitet, oppsigel-
sessaker som behandles etter andre bestemmelser enn arbeidsmiljølovens 
likebehandlingskapittel, eller ved søknad om fri sakførsel.
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