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Forord
PRAKSIS ble første gang lansert i fjor, og omhandlet de sakene LDO 
behandlet i 2006. Den gang ble den trykt opp i et lite opplag, og vi regnet 
med at den ville være mest interessant for spesielle juridiske fagmiljøer. 
Men interessen for PRAKSIS var langt større enn vi hadde trodd. I år 
kommer den derfor i et nytt og mer spennende design, og i et opplag som 
er seks ganger større enn det første opplaget på fem hundre. 

Vår erfaring med hva befolkningen definerer som diskriminering, og 
hva vi rettslig sett kan fastslå er et diskriminerende tilfelle, har økt det 
siste året. PRAKSIS gir ikke en fullstendig oversikt over art og omfang av 
diskriminering, men de eksemplene vi viser til, gir et godt bilde av typiske 
tilfeller folk opplever som urettferdige og krenkende.

LDO får henvendelser fra alt i fra den kvinnelige arbeidssøkeren som 
ikke fikk stillingen fordi hun opplyste at hun var gravid, til den mannlige 
gjesten som må betale for å komme inn, mens hans venninne får gratis 
inngang. Vi får høre fra ikke-religiøse skoleelever som må stå og vente 
utenfor kirken på 17. mai mens toget går innom gudstjenesten, og fra han 
som kom over en nettbasert debattside hvor folk uttaler seg krenkende 
om samer. 

Ikke alle sakene vi får henvendelse om, fører til en uttalelse. LDO 
gir heller ikke alle som føler seg diskriminert medhold. Noen tilfeller 
av forskjellsbehandling må folk finne seg i – rett og slett fordi den er 
saklig. Andre tilfeller av forskjellsbehandling, som ikke er saklige, faller 
utenfor det lovverket som finnes i dag. De tilfellene hvor LDO ikke 
kan vurdere opp mot dagens lovverk, er likevel nyttige. LDO har for 
eksempel jevnlig kontakt med det utvalget som skal utrede et helhetlig 
diskrimineringsvern, og våre erfaringer er nyttige for utvalgets arbeid.

Fra 1. januar 2009 utvides diskrimineringsvernet, slik at personer med 
nedsatt funksjonsevne ikke bare er beskyttet innenfor arbeidslivet, men 
på alle samfunnsområder. Med denne utfordringen vil erfaringer fra de 
andre nye diskrimineringsområdene være gode å trekke veksler på.

I tillegg til PRAKSIS, gir LDO hvert år ut et samfunnsregnskap, 
saLDO. saLDO kommer til høsten, og sammen med PRAKSIS gir 
disse publikasjonene et nyttig blikk inn i den norske likestillings- og 
diskrimineringsvirkeligheten. Med årets utgave av PRAKSIS er vi på 
god vei til å etablere en solid samling av eksempler på diskriminerende 
tilfeller i det norske samfunnet. Og vi håper at den vil blir lest flittig – 
både av fagfolk, og av andre interesserte.

Ingeborg Grimsmo
fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud
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Sammendrag
Behandling av enkeltsaker er en av Likestillings- og diskriminerings-
ombudets viktigste oppgaver. PRAKSIS gir en oversikt over de mest 
sentrale veilednings- og klagesakene som er behandlet av ombudet. 
Rapporten viser at de fleste henvendelsene i 2007, akkurat som i 2006, 
gjelder brudd på likestillingsloven. Etter disse sakene, ligger saker om 
diskriminering på grunn av etnisitet og alder som nummer to og tre. 

Selv om PRAKSIS ikke gir et fullstendig bilde av omfanget av 
diskriminering i samfunnet, gir rapporten allikevel et bilde av de ulike 
diskrimineringsproblemer vi står ovenfor i dag.

I 2007 ble det registret totalt 1299 veilednings- og klagesaker hos 
Likestillings- og diskrimineringsombudet. Denne rapporten omhandler 
presenterer kun slike saker behandlet av juridisk avdeling: 1007 
veiledningssaker og 152 klagesaker. Sammenliknet med 2006 er dette 
en klar økning i veiledningssaker og nedgang i klagesaker. For det første 
var 80 av sakene i 2006 overført fra det tidligere Likestillingsombudet. 
For det andre tok Likestillings- og diskrimineringsombudet opp flere 
saker på eget initiativ i 2006 enn i 2007. For det tredje har vi forbedret 
systemet for registrering av saker, og rettet opp problemet med at noen 
veiledningssaker ble registrert som klagesaker.

Klagesaker på etnisitet, språk, religion

LDO mottok i alt 49 klager på diskriminering på grunn av etnisitet, 
språk og religion i 2007. De fleste sakene gjaldt arbeidsliv. Typiske 
problemstillinger var krav til språklige ferdigheter ved tilsetting, 
forbigåelse ved tilsetting og trakassering.

Det var også en del klager på manglende tilgang til varer og tjenester, 
blant annet dårligere tilgang til treningssenter på grunn av hudfarge og 
diskriminerende forsikringsvilkår for adoptivbarn fra land utenfor Norden.

Klagesaker på alder

LDO mottok 11 klager om aldersdiskriminering i 2007. Flertallet av 
sakene om diskriminering på grunn av alder dreide seg om ulovlige 
stillingsannonser og forbigåelse ved ansettelse. De aller fleste 
henvendelsene gjaldt diskriminering på grunn av for høy alder.

En av uttalelsene om ulovlig stillingsannonse er utlysning av ledige 
aspirantstillinger i Utenriksdepartementet som er begrenset til søkere 
mellom 25 og 32 år. LDO kom frem til at utlysningsteksten var i strid med 
arbeidsmiljøloven, noe UD nå har rettet seg etter.



Klagesaker på kjønn

Størsteparten av LDOs klagesaker i 2007 gjaldt kjønnslikestilling, og 
de fleste gjaldt forskjellsbehandling av kvinner og menn i arbeidslivet. 
Likelønn, avslag på søknad på jobb på grunn av graviditet, forbigåelse ved 
ansettelse på grunn av kjønn og positiv særbehandling, av både kvinner 
og menn, er problemstillinger som går igjen fra PRAKSIS i fjor.

LDO har mottatt flere klager om likestilling og idrett, særlig innen 
fotball. LDO har hatt dialog med Norges Fotballforbund om likestilling i 
fotballen, og inngått samarbeid med Norges Idrettsforbund om et prosjekt 
for å bedre blant annet kvinners stilling i idretten. 

En sak av stor prinsipiell betydning er en klagesak som omhandlet 
diskrimineringsvernet til transseksuelle personer. Saken gjaldt avslag på 
søknad om to pass med forskjellig angivelse av kjønn, for en transseksuell 
person. LDO tok for første gang stilling til om transseksuelle er vernet 
av likestillingsloven. LDO kom til at transseksuelle har et vern mot 
diskriminering etter likestillingsloven, men at det ikke var i strid med 
loven å nekte vedkommende to pass.

Klagesaker med multippel diskriminering

I PRAKSIS presenterer vi to saker fra 2007 om diskriminering på mer 
enn ett grunnlag. Den ene gjelder diskriminering på grunn av kjønn og 
religion. I denne saken ble en kvinne sagt opp fordi hun brukte hijab på 
jobben. Den andre saken gjelder avvisning av hotellgjest på grunn av 
kjønn og etnisitet. I denne saken ble en kvinne nektet hotellrom fordi hun 
ble forvekslet med en prostituert. LDO kom til at det var skjedd brudd på 
både diskrimineringsloven og likestillingsloven i begge sakene.

Andre klagesaker

LDO har behandlet svært få klagesaker om diskriminering på grunn av 
funksjonshemning og seksuell orientering. Flere av henvendelsene har 
dreid seg om spørsmål som faller utenfor LDOs mandat. Vi antar at det 
i stor grad er fordi disse to grunnlagene bare er vernet i arbeidslivet, i 
tillegg til at homofile også er vernet i boligsektoren.

Lovprosesser og høringer

En sentral del av Likestillings- og diskrimineringsombudets arbeid er 
å uttale seg i forbindelse med relevante lovprosesser. I løpet av 2007 
mottok ombudet 69 høringer til uttalelse. PRAKSIS gir et innblikk i særlig 
interessante høringsuttalelser i 2007.

Nedsatt funksjonsevne

Likestillings- og diskrimineringsombudet har engasjert seg i lovarbeidet 
knyttet til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Ombudet har blant 
annet gitt innspill om tilrettelegging av varer og tjenester, universell 
utforming av IKT og transport, samt ombudets initiativrett. Ombudet har 
også påpekt at personer med nedsatt funksjonsevne bør være vernet mot 
hatkriminalitet og hatefulle ytringer gjennom straffeloven.

Kjønn

Det har vært fremmet en rekke høringsforslag som berører spørsmål 
om likestilling mellom kjønnene. LDO har kommet med høringssvar til 
flere av sakene. I tillegg har LDO tatt opp flere spørsmål om behov for 
lovendringer med ansvarlige myndigheter. Noen eksempler på saker der 
LDO har uttalt seg er:

10 PRAKSIS 2007
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Forbud mot å spørre arbeidssøker om graviditet og familieplanlegging under �
intervju. LDO mener det bør innføres et eksplisitt forbud mot å spørre om graviditet 
under intervju, og har på anmodning fra Barne- og Likestillingsdepartementet 
utredet spørsmålet om et slikt forbud.
Fremtidig yrkesskadeordning. Ombudet mener at dagens yrkesskadeordning �
forskjellsbehandler menn og kvinner ved at belastningslidelser ikke anerkjennes 
som yrkesskade. 
Kriminalisering av sex-kjøp. Ombudet støtter forslaget under forutsetning av at det �
settes av tilstrekkelige ressurser og at det iverksettes målrettede tiltak for å bedre 
livssituasjonen for kvinner i prostitusjon.

Andre lovprosesser

Ved siden av ovennevnte høringer og lovprosesser, har LDO blant annet 
uttalt seg om følgende saker:

Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Likestillings- og �
diskrimineringsombudet støtter forslaget om felles ekteskapslov. LDO er positiv til 
at assistert befruktning og sæddonasjon også kan tilbys lesbiske par som er gift 
eller samboere i et ekteskapslignende forhold. 
Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år. LDO støtter forslaget, men �
påpeker at arbeidsgiver må legge forholdene til rette for at eldre arbeidstakere kan 
arbeide fulltid dersom dette er ønskelig. 
Rapport – Rett til tolk. Tolking og oversettelse i norsk straffeprosess. LDO påpeker �
betydningen av at det tilrettelegges for og tas hensyn til tolkens arbeid i rettssalen. 
Det er viktig at tolkene har den nødvendige kompetanse for å tolke i straffesaker. 
Revisjon av unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. LDO �
har gitt uttrykk for at unntaket for «indre forhold i trossamfunn» bør oppheves 
eller revideres. 
Innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og den nye �
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. LDO støtter forslaget og mener det vil 
styrke vernet mot diskriminering på disse områdene. 

Veiledningssaker

LDOs veiledning skal først og fremst gis i saker som omfattes av mandatet. 
Vi ser imidlertid at en rekke av henvendelsene gjelder spørsmål om 
forhold utenfor mandatet, eller tilgrensende område. I PRAKSIS gir 
vi et innblikk i hvilke problemstillinger ombudet har behandlet i sine 
veiledninger. Vi har valgt ut noen av de veiledningssakene fra 2007 som 
er mest typiske, og som vi opplever at mange ofte lurer på. Vi presenterer 
også et vidt spekter av kuriøse saker på de ulike grunnlagene, og en del 
saker som ligger i gråsonen av vårt mandat.

Fra 1. januar 2009 vil LDO få ansvaret for å håndheve 
diskrimineringsforbudene og reglene om generell og 
individuell tilrettelegging i den nye diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt 
funksjonsevne. LDO mener den nye loven vil gi en 
vesentlig styrking av vernet mot diskriminering og 
setter fokus på samfunnsskapte hindringer.

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
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Kapittel 1
Innledning
PRAKSIS presenterer de juridiske sidene ved virksomheten til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). PRAKSIS ble første gang 
lansert i september 2007 og dekket oppstartsåret 2006. Med årets rapport 
er vi i ferd med å bygge en viktig kunnskapsbase for ombudets erfaringer 
når det gjelder diskriminering.

En av oppgavene til Likestillings- og diskrimineringsombudet er å 
formidle kunnskap og bidra til å utvikle kompetanse og dokumentasjon 
om likestilling. LDO skal dessuten overvåke art og omfang av 
diskriminering og følge utviklingen i samfunnet for å avdekke og påpeke 
forhold som motvirker likestilling og likebehandling. LDO skal være 
en pådriver for å endre holdninger og adferd, og for å drive utadrettet 
opplysningsarbeid. 

I PRAKSIS samles erfaringene fra ombudets juridiske virksomhet og er 
således et nyttig verktøy og et godt grunnlag for å gjennomføre mange av 
de andre oppgavene til LDO.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har eksistert i drøye to 
år. Vi har opparbeidet et erfaringsgrunnlag om diskriminering på de 
fleste samfunnsområder, og på de diskrimineringsgrunnlagene som 
er gitt et rettslig vern i Norge. Likevel dreier de fleste henvendelsene 
seg om diskriminering på grunn av kjønn – ofte i forhold til graviditet 
i arbeidslivet. Erfaringsmaterialet på grunnlagene politisk syn og 
medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner er fortsatt svært begrenset. 
Etter hvert som LDO, og LDO sitt arbeidsfelt, blir mer kjent blant 
allmennheten, håper vi at flere vil henvende seg til oss for å melde om 
diskriminerende forhold.

Disse grunnlagene har rettslig vern 
i Norge: kjønn, etnisitet, hudfarge, 
avstamning, nasjonal opprinnelse, 
språk, religion, livssyn, alder, seksuell 
orientering, nedsatt funksjonsevne, 
politisk syn og medlemskap i 
arbeidstaker-organisasjon.
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1.1. Ombudets lovgrunnlag

Lovgrunnlaget til LDO følger av diskrimineringsombudsloven § 3 tredje 
ledd jf. § 1 andre ledd. LDO har myndighet til å uttale seg om en handling 
eller praksis er diskriminerende. Loven fastslår at LDO skal føre tilsyn 
med og medvirke til gjennomføringen av:

Likestillingsloven (lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene)�
Diskrimineringsloven (lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på �
grunn av etnisitet, religion mv.)
Arbeidsmiljøloven kapittel 13 (lov 17. juni 205 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid �
og stillingsvern kapittel 13, med unntak av § 13-1 tredje ledd og § 13-9)
Eierseksjonsloven § 3a andre ledd (lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner)�
Husleieloven § 1-8 andre ledd (lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler)�
Bustadbyggjelagslova § 1-4 andre ledd (lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag)�
Burettslagslova § 1-5 andre ledd (lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag)�

Det er en utfordring at lovreglene som beskytter mot diskriminering 
ikke er samlet i en felles lov, men spredt i ulike lover. Dagens vern mot 
diskriminering er fragmentert og utilstrekkelig. Dette gjelder både for 
hvilke diskrimineringsgrunnlag som er beskyttet, og for hvilke livs- og 
samfunnsområder vernet gjelder. LDO kan ikke behandle klager om 
saker som faller utenfor de lovbeskyttede områdene. Et eksempel på 
mangelfullt lovverk kan være forsikringsvilkår som setter bestemte krav 
til forsikringstakers alder. I dag faller dette utenfor diskrimineringsvernet 
fordi vernet på grunnlaget alder bare gjelder i arbeidslivet. Et annet 
hull er saker om trakassering av elever i skolen på grunn av seksuell 
orientering. Dette blir paradoksalt ettersom lærere, som arbeidstakere, er 
vernet mot tilsvarende diskriminering etter arbeidsmiljøloven.

1. juni 2007 oppnevnte regjeringen et utvalg som blant annet skal 
se på en helhetlig diskrimineringslovgivning. LDO har pekt på behovet 
for å gjennomgå dagens lovverk for å komme frem til et helhetlig 
diskrimineringsvern. Forhåpentligvis vil utvalget komme fram til at 
vernet mot diskriminering bør bli mer samlet og favne over flere grunnlag 
og samfunnsområder. LDO vil ha regelmessig kontakt med utvalget og 
referansegruppen frem til de skal legge frem sin utredning i juli 2009.

1.2. Ombudets rettslige verktøy

1.2.1. Gjennomlagskraft – sanksjoner?

LDO er et alternativ til domstolen og saksbehandlingen er i hovedsak 
enklere og raskere. I tillegg er saksbehandlingen gratis. Selv om 
ombudets uttalelser ikke har tvangskraft, gir uttalelsene et godt grunnlag 
for frivillige løsninger. Etter to år ser vi stadig flere eksempler på at 
klagesaker har endt med økonomisk kompensasjon til klager når LDO har 
kommet til at det har skjedd brudd på diskrimineringsforbud. Eksempler 
på dette presenteres nærmere i kapittel fire om sentrale klagesaker.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har i enkelte tilfeller 
vedtakskompetanse og kan pålegge den ansvarlige å stanse eller rette 
opp det diskriminerende forholdet. Nemndas vedtakskompetanse er 
imidlertid begrenset mot forvaltningens vedtak og mot beslutninger 
om ansettelse. Nemnda kan altså pålegge er arbeidsgiver å rette opp 
en ulovlig lønnsforskjell i strid med likestillingsloven § 5, men kan 
ikke pålegge et forvaltningsorgan å omgjøre et vedtak som er i strid 
med et diskrimineringsforbud. For å ikke skade for tredjemanns rett til 
stillingen, kan nemnda heller ikke pålegge en arbeidsgiver å omgjøre 
et ansettelsesvedtak. Det vil heller ikke domstolen gjøre. I slike saker 
vil erstatning og oppreisning være eneste mulighet for å rette opp det 

«Dagens vern mot diskriminering 
er fragmentert og utilstrekkelig. 
Dette gjelder både for hvilke 
diskrimineringsgrunnlag som er 
beskyttet, og for hvilke livs- og 
samfunnsområder vernet gjelder.»
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diskriminerende forholdet. Det samme gjelder ved for eksempel salg av 
bolig i strid med diskrimineringslovens forbud mot diskriminering på 
grunn av blant annet etnisitet og nasjonal opprinnelse. Dersom en selger 
velger å selge til en kjøper med et lavere bud, skal ikke denne kjøperen 
som tredjepart bli skadelidende som følge av at selger handlet i strid med 
diskrimineringsforbudet. 

Verken LDO eller nemnda kan tilkjenne klager erstatning eller 
oppreisning. Slike krav må i dag fremmes for domstolen. Helt siden før 
etableringen av LDO, har det vært diskutert om LDO eller nemnda burde 
ha myndighet til å tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker. Dette 
er en diskusjon som ikke er over. Bedre sanksjonsmuligheter til LDO og 
nemnda er sentrale spørsmål som bør reises i forbindelse med arbeidet 
diskrimineringslovutvalget sitter med i disse dager. LDO mener at bedre 
sanksjonsmuligheter vil sikre et mer effektivt håndhevingsorgan for 
likestilling og mot diskriminering.

1.2.2. Tvangsmuligheten til å fatte «hastevedtak»

I saker der det ikke er mulig å vente til nemnda kan fatte vedtak, har 
LDO adgang til å fatte rettslig bindende vedtak. Det kan for eksempel 
gjelde utlysning av ledig stilling hvor enkelte vilkår strider mot 
diskrimineringsforbudene i likestillingsloven, diskrimineringsloven eller 
arbeidsmiljøloven. I slike saker kan LDO fatte «hastevedtak» og pålegge 
arbeidsgiver å stanse ansettelsesprosessen. Hastevedtak er en form for 
sanksjonering. 

I 2007 varslet LDO bruk av hastevedtak i totalt ni saker. Alle sakene 
gjaldt ulovlige stillingsannonser. Det har ikke vært nødvendig å fatte 
hastevedtak, verken i 2006 eller 2007, fordi den som har mottatt et slikt 
varsel har rettet seg etter ombudets uttalelse og endret den ulovlige 
utlysningsteksten.

1.2.3. Partshjelper og rettens venn

Den nye tvisteloven trådte i kraft 1. januar 2008. Samtidig ble tviste-
målsloven av 1915 opphevet og bestemmelsene om intervensjon, at andre 
enn de berørte partene i en rettssak kunne delta på linje med partene i 
saken, falt bort. Til erstatning har man nå fått bestemmelser om adgangen 
til å opptre som partshjelper og rettens venn, jf. tvisteloven § 15-7 og § 
15-8. I de fleste saker som reiser spørsmål om diskriminering, og som har 
relevans for ombudets virksomhet, kan LDO opptre som partsmedhjelper 
ved siden av den diskriminertes prosessfullmektig. LDO kan også gi retten 
nødvendig rettslig grunnlag for å utrede spørsmål om diskriminering.

LDO vil vurdere å tilby enten å opptre som partsmedhjelper i saken, 
eller å gi retten nødvendig skriftlig redegjørelse for diskriminerings-
rettslige spørsmål, dersom vi får kjennskap til at en diskrimineringssak 
er fremmet for retten. På grunn av en begrenset ressurssituasjon i 2008, 
ser ikke LDO seg i stand til å tilby seg å opptre som partsmedhjelper eller 
rettens venn i det samme omfanget som tidligere planlagt.

«LDO mener at bedre sanksjons-
muligheter vil sikre et mer effektivt 
håndhevingsorgan for likestilling og 
mot diskriminering.»

«LDO kan fatte ‹hastevedtak› 
og pålegge arbeidsgiver å stanse 
ansettelsesprosessen.»
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Kapittel 2
Dokumentasjon
av egne saker
2.1. Tallenes tale

Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde kun eksistert i ett år da 
«PRAKSIS» for 2006 ble skrevet. Dette hadde naturlig nok noe å si for 
tilfanget og utvalget av saker. Spørsmålet blir om vi nå etter to år har fått 
et bedre grunnlag for å si noe konkret om art og omfang av diskriminering 
sammenlignet med samme tid i fjor. I gjennomgang av klagesaker og 
veiledningssaker for 2007, ser vi omtrent det samme mønsteret som i 
2006. Saker om brudd på likestillingsloven dominerer fortsatt, og det er 
fremdeles saker som gjelder diskriminering av gravide i arbeidslivet eller 
arbeidstakere i foreldrepermisjon som dominerer. 
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Det er viktig å poengtere at de sakene som blir presentert i PRAKSIS 
ikke nødvendigvis er representative for den faktiske situasjonen når 
det gjelder diskriminering i Norge. Hovedtyngden av ombudets juridiske 
virksomhet er reaktiv og dermed basert på de henvendelsene vi får 
fra enkeltpersoner. Det er disse sakene som utgjør dokumentasjons-
grunnlaget i PRAKSIS. Med dette utgangspunkt er rapporten godt egnet 
for å avdekke og påpeke diskriminerende forhold. Et utvalg av sentrale 
klagesaker er presentert i kapittel fire.

Fordi ombudsordningen først og fremst er klagebasert, må 
enkelte forutsetninger være oppfylt for at LDO skal kunne behandle 
en sak. For det første må den som klager kjenne til Likestillings- og 
diskrimineringsombudet. For det andre må vedkommende ha tillit til 
at LDO kan behandle saken på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. 
I tillegg må en handling eller situasjon kunne identifiseres som mulig 
diskriminerende. Vi har grunn til å tro at de sakene LDO mottar til 
behandling ikke er representative for omfanget av diskriminering i det 
norske samfunnet.

2.2. Registrering

Utviklingen av et system for å registrere mottatte henvendelser ble 
påbegynt i 2006 og har fortsatt i løpet av 2007. Vi gjør en fortløpende 
vurdering av hvilke opplysninger som skal registreres, blant annet 
hvor detaljerte opplysningene skal være. Det er besluttet at LDO skal 
registrere opplysninger om diskrimineringsgrunnlag, samfunnsområde, 
hvordan saken blir brakt inn for LDO og saksbehandlingstid. Fra 2007 
har vi registrert saksbehandlingstid på klagesaker, og fra 2008 vil 
saksbehandlingstid bli registrert på alle saker. 

I klagesaker har LDO også til en viss grad registrert opplysninger 
om den som klager, om klagemotparten og om sakens utfall. Det er en 
kontinuerlig vurdering av hvor langt vi skal gå i å registrere personlige 
opplysninger om klager, blant annet av hensyn til personvern. Foreløpig 
har vi valgt å ikke registrere slike opplysninger ut over om klager er en 
privatperson, om motparten er en person eller et foretak og om foretaket 
eventuelt er offentlig eller privat.

Av diskrimineringsgrunnlag registrerer vi følgende: kjønn, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, alder, 
funksjonshemning, seksuell orientering, politisks syn, medlemskap 
i arbeidstakerorganisasjon og annet. Av samfunns- og livsområder 
registrerer vi: arbeidsliv, boligmarked, varer og tjenester, offentlig 
forvaltning, organisasjoner, politi, påtalemyndigheter og straffesaker, 
privatliv, rettsvesenet og utdanning. Vi registrerer også hvordan saken 
ble brakt inn for LDO etter kategoriene: brev/telefaks, e-post, personlig 
oppmøte, telefon eller på ombudets eget initiativ.

Fra 2008 er registreringen lagt om slik at vi får et mer hensiktsmessig 
registreringssystem. Det blir blant annet mulig å registrere flere 
diskrimineringsgrunnlag i samme henvendelse. Vi har erfaring med 
at enkelte saker reiser spørsmål om diskriminering på flere grunnlag 
samtidig, for eksempel i en sak hvor en kvinne ble sagt opp fordi hun 
brukte hijab på arbeidsplassen. Saken reiste spørsmål om diskriminering 
både på grunn av kjønn og religion. Et av formålene med ett felles ombud 
var nettopp å se flere diskrimineringsgrunnlag i sammenheng. Saken 
(07/627) er omtalt i kapittel tre. 

LDO registrerer henvendelser enten som veiledningssaker eller som 
klagesaker. Alle klagesakene behandles av juridisk avdeling. Klagesakene 
kjennetegnes ved at det er fremsatt en klage mot en konkret person 
eller foretak. Før LDO tar stilling til om det er skjedd diskriminering, får 
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begge parter anledning til å gjøre rede for sitt syn i saken. LDO foretar 
sin vurdering på objektivt grunnlag. Ombudets rolle som alternativ til 
domstolen gjør seg gjeldende ved behandling av klagesaker. Normalt 
vil LDO gi en uttalelse om diskriminering har funnet sted eller ikke i en 
klagesak. I noen tilfeller fører ombudets behandling av en klage til at 
partene kommer til en frivillig løsning før uttalelse er gitt. I slike tilfeller 
henlegger LDO klagen. 

Veiledningssakene er ikke alltid av juridisk karakter. En del hen-
vendelser til LDO dreier seg mer om generelle spørsmål om diskriminering 
og likestilling uten at de nødvendigvis berører de juridiske aspektene. Slike 
henvendelser håndteres av saksbehandlerne i ombudets samfunnsavdeling 
og er ikke med i denne rapporten. PRAKSIS presenterer de juridiske 
sidene ved ombudets virksomhet. Veiledningssakene kjennetegnes 
ved at en person tar kontakt med LDO for å høre om en praksis på 
egen arbeidsplass er lovlig, om et regelverk er i strid med for eksempel 
likestillingsloven eller om det er lovlig at et utested tar forskjellig pris 
for kvinner og menn. Vedkommende har ikke fremmet ønske om at LDO 
skal undersøke saken nærmere for å gi en uttalelse. Det kan også være 
arbeidsgiver som ønsker veiledning om deres praksis, for eksempel når 
det gjelder bonusordninger eller om ordninger for moderat kvotering av 
innvandrere er lovlig. Arbeidstakerorganisasjoner tar også kontakt for å 
be om råd for hvordan de kan ta opp en mulig diskrimineringssak.

Det totale antallet klage- og veiledningssaker i 2007 var 1299. Av 
disse var 152 klager og 1007 veiledningssaker på juridisk avdeling. Totalt 
registrerte juridisk avdeling ca. 100 flere henvendelser fra publikum med 
spørsmål om diskriminering i 2007 sammenliknet med 2006. Ved siden 
av besvarte vi 69 høringssaker. LDO har også pekt på behovet for klarere 
regler på enkelte områder, for eksempel når det gjelder arbeidsgivers 
adgang til å stille spørsmål om graviditet under jobbintervju. Denne saken 
er omtalt i kapittel tre.

2.3. Klagesaker

I 2007 registrerte LDO til sammen 152 nye klagesaker. Det ble gitt uttalelse 
i 132 saker. Sammenliknet med 2006, hvor antall registrerte klagesaker 
var 296, kan det umiddelbart se ut som om antall klagesaker har gått 
dramatisk ned. Forklaringen er sammensatt. For det første ble omtrent 80 
av klagesakene i 2006 overført fra det tidligere Likestillingsombudet. For 
det andre tok LDO selv initiativ til flere saker som gjaldt diskriminering 
på grunn av språk og alder i stillingsannonser. Disse sakene krevde lite 
saksbehandling før uttalelse ble gitt. Det samme ble ikke gjennomført i 
2007. For tredje det er det grunn til å tro at et mer kritisk skille på hvilke 
saker som er veiledningssaker og hvilke er reelle klagesaker har ført til en 
mer korrekt registrering i 2007.

«Det er behov for klarere 
regler når det gjelder 
arbeidsgivers adgang til å 
stille spørsmål om graviditet 
under jobbintervju.»
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Figur 2.3.1. Juridiske klagesaker i 2007

etter diskrimineringsgrunnlag (antall)
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Som vi kan se i figur 2.3.1. er en stor del av ombudets juridiske saker 
knyttet til diskriminering på grunnlag av kjønn. Ved siden av disse sakene, 
ser vi at vi også i 2007 ligger klagesaker som gjelder diskriminering på 
grunn av etnisitet med mer og alder fortsatt som nummer to og tre. 
Spesielt når det gjelder saker om diskriminering på grunn av etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, hudfarge, avstamning, skulle vi gjerne sett at 
antall klager var høyere. Sakene LDO mottar er ikke representative for 
den diskrimineringen denne gruppen opplever. I 2007 mottok LDO for 
eksempel kun en klage om avvisning på utested. Dette til tross for at 
mange unge med minoritetsbakgrunn jevnlig forteller om tilfeller hvor 
de, eller venner har blitt nektet adgang til utesteder. Det er et mål for 
LDO å nå ut til representanter for minoritetsbefolkningen for å gjøre 
klageadgangen og ombudets mandat bedre kjent. 

Figur 2.3.2. Klagesaker i 2007 

på juridisk avdeling etter område (antall)
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Offentlig forvaltning (13)
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Privatliv (1)
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2.4. Klagesaker tatt opp av eget tiltak

Etter diskrimineringsombudsloven, har LDO adgang til å ta opp saker 
etter eget tiltak. Det kan dreie seg om saker der LDO ikke har mottatt 
noen konkret klage, men hvor handlingen må antas å være i strid med 
et av diskrimineringsforbudene. LDO har tatt opp saker om ulovlige 
stillingsannonser, enten etter tips fra publikum eller fordi vi har kommet 
over annonsene selv. LDO blir dessuten jevnlig tipset om lover og 
forskrifter som kan tenkes å være i strid med diskrimineringsforbud. 

LDO har også tatt opp andre saker på denne måten. Det gjelder for 
eksempel sak 07/990 om praksisen til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 
for beregning av praksistid og fradrag for uttak av lovforbeholdt foreldre-
permisjon. I 2007 tok LDO opp 19 saker av eget tiltak.

2.5. Veiledningssaker

Juridisk avdeling registrerte totalt 1007 veiledningssaker i 2007. Det er 
en økning på mer enn 200 saker fra 2006. Noe av forklaringen ligger i 
endringen i måten sakene registreres på. Fra 2006 til 2007 har det vært en 
reell økning på omtrent 300 henvendelser. I denne beregningen er det er 
da tatt høyde for endret registreringsmåte. 

Det er ikke alltid klart om den som tar kontakt ønsker veiledning fra 
LDO i et juridisk spørsmål om diskriminering, eller om vedkommende 
ønsker å fremme en klage. I enkelte tilfeller ser vi også at vedkommende 
i første omgang vil være bedre tjent med å motta veiledning i stedet 
for at saken skal gjennom en klagesaksbehandling med innhenting av 
redegjørelser fra begge parter. LDO har derfor i enkelte tilfeller vært mer 
tilbakeholden med å registrere en henvendelse som klage, fordi en klage 
skal avsluttes enten med uttalelse, avvisning eller henleggelse. LDO har 
heller ansett henvendelsen som en forespørsel om veiledning. 

De fleste veiledningssakene reiser spørsmål som også har vært 
fremmet i klagesaker vi har mottatt. Det kan for eksempel dreie seg om 
forståelsen av bestemmelser om forbud mot å legge vekt på graviditet 
ved beregning av bonus, eller om en person kan nektes å leie en leilighet 
fordi vedkommende ikke har norsk statsborgerskap. Det kan også dreie 
seg om spørsmål fra arbeidstakere om hvordan de skal gå frem i en sak 
om trakassering, eller om en skole lovlig kan legge inn gudstjeneste i 
løpet av skolens 17. mai-tog. En slik praksis vil kunne føre til at elever som 
ikke ønsker å delta i gudstjeneste, i realiteten blir avskåret fra å delta i 
17. mai-toget. De fleste som tar kontakt er tilfreds med å få tilbakemelding 
fra LDO om forståelsen av regelverket, og tar ikke ytterligere kontakt med 
LDO for å prøve saken som klagesak.

Fordelingen av typer saker følger stort sett de samme linjene som 
klagesakene. Det er også spørsmål om likestillingsloven, arbeid og 
graviditet eller foreldrepermisjon som dominerer veiledningssakene, fulgt 
av spørsmål om etnisitet og alder. Mange av de spørsmålene vi mottar, tar 
opp de samme problemstillingene som i 2006. Vi har derfor valgt å trekke 
frem saker som setter fokus på rettslige problemstillinger som tidligere 
ikke har vært reist.



22 PRAKSIS 2007

Figur 2.5.1. Veiledningssaker i 2007 etter grunnlag

Etnisitet mm (169)

Funksjonsevne (58)

Kjønn (545)

Alder (53)Annet (117)

Språk (16)

Seksuell orientering (16)

Religion (25)

Politisk syn (1)
Medlemskap (7)

Tabell 2.5.1. Klagesaker etter grunnlag og område (kun juridisk avd.)

grunnlag – ni-delt område år for 
saksregistr totalt

2006 2007

Alder I alt 51 15 67

Arbeidsliv 46 16 62 

Offentlig forvaltning 4 0 4

Varer og tjenester 1 0 1

Etnisitet mm I alt 62 42 104

Annet/flere/ukjent 1 1 2

Arbeidsliv 21 16 37

Bolig 6 2 8

Offentlig forvaltning 19 7 26

Organisasjoner 1 1 2

Politi, påtalemyndighet, 
straffesak

1 3 4

Privatliv 1 0 1

Utdanning 4 7 11

Varer og tjenester 8 5 13

Funksjonsevne I alt 1 3 4

Arbeidsliv 1 3 4

Kjønn I alt 153 77 230

Annet/flere/ukjent 7 0 7

Arbeidsliv 109 64 173

Bolig 2 0 2

Offentlig forvaltning 19 5 24

Organisasjoner 2 4 6

Politi, påtalemyndighet, 
straffesak

0 1 1

Privatliv 0 1 1

Utdanning 6 0 6

Varer og tjenester 8 2 10

fortsetter �
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grunnlag – ni-delt område år for 
saksregistr totalt

2006 2007

Medlemskap I alt 2 2 4

Annet/flere/ukjent 2 0 2

Arbeidsliv 0 2 2

Religion I alt 9 4 13

Arbeidsliv 1 4 5

Offentlig forvaltning 2 0 2

Organisasjoner 2 0 2

Utdanning 3 0 3

Varer og tjenester 1 0 1

Seksuell orientering I alt 1 1 2

Arbeidsliv 1 1 2

Språk I alt 10 4 14

Annet/flere/ukjent 1 1 2

Arbeidsliv 5 3 8

Bolig 1 0 1

Offentlig forvaltning 1 0 1

Rettsvesenet 1 0 1

Utdanning 1 0 1

Annet/blank/flere I alt 7 3 10

Arbeidsliv 3 2 5

Offentlig forvaltning 0 1 1

Rettsvesenet 1 0 1

Varer og tjenester 3 0 3

Antall klagesaker 296 152 448
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Tabell 2.5.2. Veiledningssaker etter grunnlag 

og samfunnsområde (kun juridisk avdeling)

grunnlag - ni-delt område år for 
saksregistr totalt

2006 2007

Alder I alt 35 53 88

Annet 2 8 10

Arbeidsliv 30 34 64

Bolig 0 1 1

Offentlig forvaltning 1 0 1

Privatliv 0 1 1

Utdanning 0 2 2

Varer og tjenester 2 7 9

Etnisitet mm I alt 149 169 318

Annet 18 16 34

Arbeidsliv 50 52 102

Bolig 6 4 10

Offentlig forvaltning 35 48 83

Organisasjoner 3 0 3

Politi, påtalemyndig-
het, straffesak

22 17 39

Privatliv 4 3 7

Rettsvesenet 1 0 1

Utdanning 6 4 10

Varer og tjenester 4 25 29

Funksjonsevne I alt 26 58 84

Annet 2 12 14

Arbeidsliv 8 23 31

Bolig 1 1 2

Offentlig forvaltning 12 11 23

Organisasjoner 0 1 1

Politi, påtalemyndig-
het, straffesak

0 2 2

Privatliv 1 1 2

Utdanning 0 2 2

Varer og tjenester 2 5 7

Kjønn I alt 454 545 999

Annet 38 45 83

Arbeidsliv 271 349 620

Bolig 4 3 7

Offentlig forvaltning 70 72 142

Organisasjoner 8 9 17

Politi, påtalemyndig-
het, straffesak

3 0 3

Privatliv 7 9 16

Rettsvesenet 2 0 2

Utdanning 18 12 30

Varer og tjenester 33 46 79

Medlemskap I alt 2 7 9

Annet 1 0 1

Arbeidsliv 1 7 8

Politisk syn I alt 0 1 1

Arbeidsliv 0 1 1

fortsetter �
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grunnlag - ni-delt område år for 
saksregistr totalt

2006 2007

Religion I alt 10 25 35

Annet 0 2 2

Arbeidsliv 7 10 17

Bolig 0 1 1

Offentlig forvaltning 1 4 5

Organisasjoner 0 2 2

Politi, påtalemyndig-
het, straffesak

1 2 3

Utdanning 1 3 4

Varer og tjenester 0 1 1

Seksuell orientering I alt 16 16 32

Annet 2 3 5

Arbeidsliv 3 4 7

Bolig 1 1 2

Offentlig forvaltning 6 3 9

Organisasjoner 1 0 1

Politi, påtalemyndig-
het, straffesak

2 0 2

Privatliv 0 1 1

Rettsvesenet 1 1 2

Utdanning 0 1 1

Varer og tjenester 0 2 2

Språk I alt 16 16 32

Annet 0 1 1

Arbeidsliv 12 5 17

Bolig 2 0 2

Offentlig forvaltning 2 5 7

Organisasjoner 0 1 1

Politi, påtalemyndig-
het, straffesak

0 1 1

Utdanning 0 3 3

Annet/blank/flere I alt 71 117 188

Annet 37 40 77

Arbeidsliv 17 36 53

Bolig 0 1 1

Offentlig forvaltning 7 21 28

Organisasjoner 1 0 1

Politi, påtalemyndig-
het, straffesak

1 7 8

Privatliv 5 1 6

Rettsvesenet 0 1 1

Utdanning 1 1 2

Varer og tjenester 2 9 11

Antall veiledningssaker 779 1007 1786

Henvendelser 
til sammen

1077 1159 2234

OBS tabellen bruker etnisitet med mer = 
etnisitet + hudfarge + nasjonal opprinnelse + avstamning

Informasjonen er hentet fra elektronisk saksbehandlingssystem 22.04.2008
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Likestillings- og diskrimineringsombudet gir innspill til en rekke 
høringsprosesser. Disse berører ombudets arbeid og vil kunne få 
betydning for de fleste diskrimineringsgrunnlagene. I løpet av 2007 
mottok LDO 69 høringer til uttalelse. I tillegg arbeider LDO selv aktivt 
for å påpeke svakheter ved lovverket og behov for endringer. Vi vil trekke 
frem følgende saker som særlig interessante.

Kapittel 3
Lovprosesser 
og høringer
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3.1. Nedsatt funksjonsevne

Sak 06/673, 06/540 og 07/1252 – 

FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter

FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter ble vedtatt av FNs 
generalforsamling 13. desember 2006 og undertegnet av Norge 30. mars 
2007. Norge skal nå vurdere å ratifisere konvensjonen. Dette innebærer 
at norske myndigheter forplikter seg rettslig etter konvensjonens bestem-
melser. I den sammenheng vil regjeringen også vurdere behovet for lov-
endringer før ratifikasjon.

LDO har tatt opp spørsmål som særlig er knyttet til ny diskriminerings- 
og tilgjengelighetslov.

Tilgjengelighet til varer og tjenester

LDO har særlig reist spørsmål om utkast til ny diskriminerings- og 
tilgjengelighetslov er i samsvar med FN-konvensjonens krav til tilrette-
legging, «reasonable accommodation» og tilgjengelighet til varer 
og tjenester, jf. konvensjonens artikkel 9 nr. 2b. LDO har anmodet 
departementet om å vurdere om lovutkastet oppfyller FN-konvensjonens 
krav om tilgjengelighet til varer og tjenester.

Tilsyn med etterlevelsen av konvensjonsforpliktelsene nasjonalt

LDO har påpekt behovet for et nasjonalt tilsyn med at Norge overholder 
konvensjonsforpliktelsene. LDO har spilt inn til departementet at LDO bør 
ha en rolle også når det gjelder denne FN-konvensjonen slik vi allerede 
har overfor kvinnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen. 

Ratifikasjon av tilleggsprotokoll – individuell klagerett

Norge har foreløpig ikke undertegnet tilleggsprotokollen om individuell 
klagerett til den nye FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettig-
heter. Det er ombudets vurdering at tilleggsprotokollen bør tiltres av 
Norge. At det åpnes for individklager er viktig for å sikre og overvåke 
gjennomføringen av konvensjonsforpliktelsene. Norge har ratifisert 
valgfri protokoll til kvinnekonvensjonen. I henhold til særskilt erklæring, 
jf. rasediskrimineringskonvensjonen artikkel 14, har Norge akseptert 
at Rasediskrimineringskomiteen kan behandle individklager etter 
rasediskrimineringskonvensjonen.

Behandlingen av klage til FNs Rasediskrimineringskomite i den såkalte 
Sjøliesaken, gir et illustrerende eksempel på betydningen av individklager. 
I denne saken fant komiteen at norsk rett var i strid med konvensjonen, 
og at lovgivning og praksis måtte endres for at Norge skulle oppfylle 
konvensjonsforpliktelsene etter rasediskrimineringskonvensjonen.

Sak 06/791 – Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er presentert i 
NOU 2005:8 og ventes fremlagt i 2008. Den nye loven skal gi vern mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne på alle samfunns-
områder. Nedsatt funksjonsevne er i dag kun vernet etter arbeidsmiljø-
loven. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering i alle stadier av arbeids-
forholdet, samt pålegger arbeidsgiver en plikt til å tilrettelegge slik 
at arbeidstaker/søker med nedsatt funksjonsevne skal kunne få og 
beholde arbeid. Utenfor arbeidslivet er det i dag ikke noe generelt 
diskrimineringsforbud på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det er heller 
ikke noen generell tilretteleggingsplikt, bortsett fra enkelte spredte 
bestemmelser i lovverket.

Ifølge lovutkastet forslås dessuten en plikt for offentlige og private 
virksomheter til å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 
utforming. Universell utforming er utforming av bygg, varer, tjenester 
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og så videre som kan benyttes av flest mulig uten særtilpasninger eller 
særløsninger. Det forslås en plikt til individuell tilrettelegging, i tillegg 
til plikten til universell utforming, også utenfor arbeidsforhold på 
avgrensede områder som skole- og utdanningsinstitusjon, barnehage-
tilbud og offentlig tjenestetilbud som dagaktivitet og avlastningshjem.

LDO har som ledd i sitt pådriverarbeid, tatt opp en rekke forhold 
knyttet til den nye loven for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne 
gis et vern som er likeverdig med andre diskrimineringsgrunnlag. Noen 
sentrale temaer LDO har vært opptatt av er:

Sikres tilgang til varer og tjenester?

Etter lovforslaget er tilretteleggingsplikten uttømmende regulert i 
bestemmelsen om universell utforming og individuell tilrettelegging. 
Det kan ikke utledes ytterligere tilretteleggingsplikt av det alminnelige 
diskrimineringsforbudet. LDO har påpekt at ikke alle kan benytte seg av 
universelt utformede varer og tjenester på tross av universell utforming. 
Etter ombudets vurdering vil nettopp manglende tilrettelegging kunne 
medføre at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får samme tilgang 
til varer og tjenester som andre. Spørsmålet er derfor om diskriminerings-
vernet vil bli mangelfullt slik det er forslått regulert. Til sammenligning 
kan manglende tilrettelegging innebære diskriminering både etter like-
stillingsloven og diskrimineringsloven.

Universell utforming av IKT og transport

Slik lovutkastet er utformet, omfatter kravet til universell utforming ikke 
IKT og transport. Mindretallets forslag om dette fikk ikke oppslutning. 
LDO har påpekt at IKT og samferdsel er vesentlig for inkludering i 
samfunnsliv og arbeidsliv. LDO har også vist til at FN-konvensjonen om 
funksjonshemmedes rettigheter inneholder krav til universell utforming 
av også IKT og transport. 

LDO er tilfreds med at departementet har fremmet forslag til standarder 
for universell utforming av IKT, og at det er varslet at det vil komme 
forslag til krav til universell utforming av IKT på transportområdet fra 
Samferdselsdepartementet.

Kravet til universell utforming – ombudets initiativrett

LDO ønsker å ha myndighet til å ta opp saker av eget initiativ også når 
plikten til universell utforming brytes. Av NOU 2005:8 fremgår at en 
konkret person må være rammet av den mangelfulle tilretteleggingen, 
og at plikten til universell tilrettelegging primært håndheves ved 
individuelle klager. LDO har påpekt at LDO har en generell initiativrett 
etter diskrimineringsombudsloven. På andre diskrimineringsgrunnlag 
har LDO benyttet initiativretten uten at LDO har hatt en konkret klager å 
sammenligne med. En del grupper er ikke klar over rettigheter og plikter 
etter lovverket, eller at et forhold kan klages gratis inn til LDO. Det kan 
også oppleves som en belastning å fremme en klage. Initiativretten er 
derfor etter ombudets syn et viktig verktøy for at diskrimineringsvernet 
skal være mest mulig effektivt i praksis.

Kravet til universell utforming – behov for standarder?

Universell utforming er etter lovutkastet nedfelt som en rettslig standard 
definert som:

«utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forhold slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes 
av flest mulig».
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Det finnes i dag ikke generelle standarder som definerer innholdet i kravet 
til universell utforming utenfor sektorområdene (bygg- og anlegg, IKT 
og transport). For LDO er det uklart hvilke krav som skal stilles og hvilke 
behov som skal ivaretas. LDO har derfor bedt departementet vurdere 
behovet for standarder i loven.

En helhetlig og samlet plan for å oppnå tilgjengelighet og nedbygging 
av samfunnsskapte barrierer, vil ivareta et bredere spekter av behov og 
interesser og motvirke at kun de mest ressurssterke gruppene vinner 
frem i enkeltsaker. For virksomhetene, som plikter å innrette seg etter 
lovens krav, vil fravær av retningslinjer gjøre det vanskelig å innrette seg 
etter loven. Dette vil kunne svekke lovens effektivitet. Virksomhetene 
har dessuten et rimelig krav på forutberegnelighet. I tillegg følger en 
plikt til å utvikle standarder for tilgjengelighet av FN-konvensjon om 
funksjonshemmedes rettigheter som Norge har undertegnet, men ennå 
ikke ratifisert.

Sak 06/791 – Vern mot hatkriminalitet

I brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 26. februar 2007, 
tok LDO opp spørsmålet om strafferettslig vern mot diskriminering av 
personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet hatkriminalitet. LDO 
har foreslått at departementet inntar et forslag om å utvide de nevnte 
bestemmelsene til å omfatte også personer med nedsatt funksjonsevne.

Straffeloven § 349a forbyr næringsdrivende å nekte noen varer eller 
tjenester på grunn av vedkommendes etniske eller nasjonale opprinnelse, 
hudfarge, språk, religion eller seksuelle orientering. Straffeloven § 135a 
forbyr såkalte hatefulle ytringer rettet mot de samme gruppene som 
er vernet etter § 349a. I tillegg er det et straffeskjerpende moment om 
noen har utøvd vold eller hærverk mot noen på grunn av deres etnisitet, 
religion, seksuelle orientering eller lignende.

Et tilsvarende vern finnes ikke for personer med nedsatt funksjons-
evne. LDO har mottatt henvendelser som bekrefter at blant annet 
avvisning ved utesteder er en realitet for personer med nedsatt funksjons-
evne. Det er også kjent at personer med nedsatt funksjonsevne er utsatt 
for vold på grunn av deres funksjonsnedsettelse. LDO mener det ikke er 
noen rimelig grunn til å behandle alvorlige handlinger mot personer med 
nedsatt funksjonsevne annerledes enn kriminelle handlinger mot for 
eksempel homofile eller personer med minoritetsbakgrunn.

3.2. Kjønn

Sak 07/1541 – Forbud mot å spørre arbeidssøker 

om graviditet og familieplanlegging

Likestillings- og diskrimineringsombudet påpekte sommeren 2007 
behovet for å gjennomgå reglene om forbud mot diskriminering på grunn 
av kjønn ved ansettelse. Det gjelder særlig spørsmål om forbudet også 
innebærer forbud mot å spørre arbeidssøker om vedkommende er gravid 
eller planlegger å få barn i nærmeste framtid. På bakgrunn av dette har 
Likestillings- og diskrimineringsombudet fått i oppdrag fra Barne- og 
likestillingsdepartementet å gi innspill til et mulig forbud mot å spørre 
arbeidssøkere om graviditet og familieplanlegging. 

Det har vært en jevn og markant økning i antall henvendelser om 
graviditetsdiskriminering til det tidligere Likestillingsombudet og 
nåværende Likestillings- og diskrimineringsombud i perioden 2000–2006. 
Flere spør om de er forpliktet til å fortelle om graviditet under intervju 
og frykter at de ikke vil bli ansatt dersom de opplyser arbeidsgiver om 
graviditeten. Det er ofte en kombinasjon av graviditet og forventet uttak 
av foreldrepermisjon som er problemstillingen. LDO antar at det er langt 

«Det er behov for klarere regler når 
det gjelder arbeidsgivers adgang 
til å stille spørsmål om graviditet 
under jobbintervju.»

«Også personer med nedsatt 
funksjonsevne bør være vernet 
mot hatkriminalitet i loven.»
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flere arbeidstakere som opplever forskjellsbehandling på grunn 
av graviditet og foreldrepermisjon enn dem som kontakter oss. 

Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved ansettelse er 
forbudt etter likestillingsloven § 4 jf. § 3. Det er imidlertid uklart 
om det er forbudt å spørre om graviditet og familieplanlegging. 
LDO mener at det må innføres et eksplisitt forbud mot å spørre om 
graviditet og familieplanlegging i forbindelse med ansettelser. Dette 
vil avklare rettstilstanden og effektivisere og styrke gravides vern mot 
diskriminering.

LDO anbefaler at bestemmelsen tas inn i likestillingsloven § 4 som et 
nytt tredje ledd og foreslår at bestemmelsen gis følgende ordlyd:

«I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke 
arbeidsgiver be om at søkerne skal gi opplysninger om graviditet, 
planlagt graviditet eller planlagt permisjonsutnyttelse. Arbeidsgiver 
må heller ikke iverksette tiltak for å innehente slike opplysninger på 
annen måte.»

LDO ønsker også at det presiseres at spørsmål om graviditet og familie-
planlegging regnes som direkte diskriminering og foreslår tilføyelser om 
dette i likestillingsloven § 3. 

Samtidig foreslår LDO at vernet mot graviditetsdiskriminering skjerpes 
ved at all forskjellsbehandling som relaterer seg til utnyttelse av fødsels- 
og foreldrepermisjon, regnes som direkte forskjellsbehandling. I dag 
er det kun forskjellsbehandling på grunn av graviditet og fødsel, eller 
permisjonsrettigheter forbeholdt det ene kjønn, som regnes som direkte 
forskjellsbehandling.

Sak 07/892 – Fremtidig yrkesskadeordning 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i mai 2007 forslag til 
organisering av ny fremtidig yrkesskadeordning på høring. Forslaget 
gjaldt organisatoriske forhold, ikke spørsmålet om hvilke sykdommer som 
skal anerkjennes som yrkesskade. Dette skulle tas til særskilt behandling 
på et senere tidspunkt. 

LDO påpekte likevel i sitt høringssvar at dagens yrkesskadeordning 
medfører forskjellsbehandling av kvinner og menn fordi man ikke 
anerkjenner belastningslidelser som yrkessykdom. Belastningslidelser 
gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Dette følger uttrykkelig av 
folketrygdloven. Belastningslidelser, særlig muskel- og skjelettlidelser, er 
særlig utbredt i kvinnedominerte sektorer som helse- og omsorgssektoren 
og i renholdssektoren. Til sammenligning inntreffer yrkesskader mer 
akutt og plutselig i bygg- og anleggsbransjen som er mannsdominert.

Dagens rettstilstand er begrunnet med at det kan være vanskelig å 
fastslå en klar årsakssammenheng mellom belastningslidelser og de 
faktorer man er utsatt for i arbeidsmiljø. Anerkjennelse av belastnings-
lidelser som yrkessykdommer hevdes derfor å få store økonomiske 
og administrative konsekvenser. LDO mener det er uholdbart dersom 

«LDO mener at det må 
innføres et eksplisitt forbud 
mot å spørre om graviditet 
og familieplanlegging i 
forbindelse med ansettelser.»
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økonomiske hensyn skal medføre at kvinner ekskluderes fra å få 
sine belastningslidelser som er relatert til arbeid godkjent som yrkes-
sykdommer. Hensynet til årsakssammenheng, og det forhold at muskel- 
og skjelettlidelser kan ha utviklet seg over tid og ha sammensatte årsaker, 
må praktiseres slik at det ikke virker kjønnsskjevt og medfører at kvinner 
stilles dårligere enn menn. I visse sammenhenger anerkjennes dessuten 
belastningslidelser som yrkessykdom, jf. forskrift til folketrygdloven. 
Etter forskriften skal sykdommer i armer og hender fremkalt av 
vibrasjoner fra maskiner, pressluftverktøy, bankehammere og så videre, 
likestilles med yrkesskade. Dette er lidelser som typisk rammer personer i 
mannsdominerte yrker.

Regjeringen satte i november 2007 ned et utvalg som skal utrede og 
foreslå endringer i reglene for hvilke sykdommer som kan likestilles med 
yrkesskade. Utvalget skal blant annet vurdere om belastningsskader, som 
over tid har utviklet seg i muskel- og skjelettsystemet, bør godkjennes 
som yrkesskade. Utvalget skal legge frem sin utredning med tilrådning 
for departementet innen 20. juni 2008. LDO deltar i referansegruppen for 
yrkessykdomsutvalget.

Sak 07/1128 – Kriminalisering av sex-kjøp

Justis- og politidepartementet sendte i juli 2007 et forslag om 
kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester ut på høring. Regjeringen 
fremmer forslaget om kriminalisering av sex-kjøp som et ledd i 
bekjempelsen av prostitusjon og menneskehandel. LDO støtter forslaget 
under forutsetning av at det settes av tilstrekkelige ressurser og at det 
iverksettes målrettede tiltak for å bedre livssituasjonen for kvinner i 
prostitusjon. Uten slike tiltak frykter LDO at lovforbudet vil kunne føre 
til en forverring av situasjonen til mange kvinner i prostitusjon.

LDO mener at den viktigste effekten av et forbud mot sex-kjøp er 
signaleffekten. Et forbud vil synliggjøre at kjøp av seksuelle tjenester 
er uønsket i et likestilt samfunn. På denne måten kan forbudet 
forhåpentligvis virke holdningsskapende. Det kan være et poeng at man 
forsøker å hindre at Norge fremstår som et mer attraktivt land å drive 
organisert prostitusjonsvirksomhet i enn for eksempel nabolandene 
Sverige og Finland, som allerede har innført forbud mot sex-kjøp. LDO 
mener likevel det er grunn til å stille spørsmål ved om et forbud mot 
kjøp av sex er et effektivt og egnet tiltak for å bekjempe prostitusjon 
som fenomen. Et forbud vil kunne ha en effekt på den sex-handelen som 
foregår åpenlyst. LDO ser imidlertid en klar fare for at handelen flyttes til 
steder der oppdagelsesrisikoen er mindre.

Ut over signaleffekten er det er vanskelig å kunne si klart at et forbud 
mot kjøp av sex vil være effektivt i kampen mot menneskehandel. Tiltak 
for å bekjempe menneskehandel forutsetter blant annet et omfattende og 
forpliktende samarbeid internasjonalt. Bekjempelse av menneskehandel 
må derfor først og fremst forankres i andre tiltak enn å kriminalisere kjøp 
av sex. 

Selv om det ikke var et tema i høringsnotatet, bemerket LDO at 
kriminalisering av sex-kjøp ikke naturlig medfører at man også må 
kriminalisere salg av sex. Det er etter ombudets vurdering riktig at 

«Det er uholdbart dersom 
økonomiske hensyn skal medføre 
at kvinner ekskluderes fra å få 
sine belastningslidelser som er 
relatert til arbeid godkjent som 
yrkessykdommer.»

«Uten målrettede tiltak for å 
bedre livssituasjonen for kvinner 
i prostitusjon, frykter LDO at 
lovforbudet vil kunne føre til en 
forverring av situasjonen til mange 
kvinner i prostitusjon.»



fokuset rettes mot den som ønsker å kjøpe en seksuell tjeneste, og ikke 
tilbyderen.

LDO mener videre at det er positivt at departementet går inn for å 
kartlegge omfanget av prostitusjon i Norge, og at man skal gjennomføre 
en evaluering for å måle effekter av det foreslåtte forbudet.

3.3. Seksuell orientering

Sak 07/919 – Felles ekteskapslov for likekjønnede 

og ulikekjønnede par

Barne- og likestillingsdepartementet sendte i mai 2007 ut på høring 
et forslag om felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede 
par. Forslaget innebærer endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, 
bioteknologiloven og barneloven. Departementet foreslo samtidig å 
oppheve partnerskapsloven.

Formålet med endringene var å sikre homofiles og lesbiskes rettigheter, å 
støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering.

Endringene i ekteskapsloven skal åpne for ekteskap mellom to av samme 
kjønn, med samme virkninger som ekteskap mellom to av motsatt kjønn. 

Departementets forslag medfører i hovedtrekk følgende:

Både personer av motsatt kjønn og personer av samme kjønn kan inngå ekteskap �
med de rettigheter og plikter som følger av ekteskapsloven. 
Det stilles ikke krav om bestemt seksuell orientering.
Den norske kirke og livs- og trossamfunn får vigselsrett også for personer av samme �
kjønn. Det er en rett, ikke en plikt. Kirkelig vigsler kan nekte å foreta vigsel dersom 
brudefolkene er av samme kjønn.
Det stilles ikke tilknytningskrav til Norge for å inngå ekteskap, i motsetning til �
partnerskapsloven, som har krav om statsborgerskap eller bopel i Norge for at 
partnerskap kan inngås.
Likekjønnede ektefeller gis adgang til å adoptere.�
Assistert befruktning med sæddonasjon kan også tilbys lesbiske par som er gift �
eller samboere i et ekteskapslignende forhold. 
Ved assistert befruktning til lesbiske ektepar, skal den ektefellen som ikke føder �
barnet, gis status som medmor og få juridisk status som forelder. 
Forutsetningen er at medmor har gitt samtykke til befruktningen. 
Partnerskapsloven oppheves, og overgangsregler skal sikre at partnerskap som er �
registrert her i landet og ikke er oppløst, skal gjelde som ekteskap.

LDO støtter departementets forslag slik det foreligger, og er fornøyd 
med at departementet ikke bare foreslår endringer i ekteskapsloven, men 
også endringer i andre lover som vil bidra til reell likestilling mellom 
lesbiske, homofile og heterofile par.

3.4. Alder

Sak 07/764 – Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år

I mai 2007 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet et forslag om 
rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år på høring. 

Stortingsmelding nummer fem (2006/2007) om opptjening og uttak 
av alderspensjon i Folketrygden av bakgrunnen for forslaget. Regjeringen 
foreslår her at slik alderspensjon skal kunne tas ut helt eller delvis etter 
fylte 62 år, og at det skal være mulig å kombinere arbeid og pensjon uten 
avkorting av pensjonen. I dag er retten til redusert arbeidstid avgrenset 
til tilfeller der arbeidstakeren av «helsemessige, sosiale eller andre vektige 
velferdsgrunner» har behov for dette, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde 
ledd.

«LDO støtter departementets 
forslag om at assistert befruktning 
med sæddonasjon også kan 
tilbys lesbiske par som er gift eller 
samboere i et ekteskapslignende 
forhold».
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LDO støtter forslaget om rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere 
over 62 år. Samtidig framhever LDO at utgangspunktet for seniorpolitikk 
i arbeidslivet må være å legge forholdene til rette for at arbeidstakere kan 
arbeide fulltid dersom de ønsker det. Rett til redusert arbeidstid må ikke 
bli en sovepute for arbeidsgiverne når det gjelder å legge til rette for de 
som ønsker å arbeide full tid. LDO mener at den enkelte arbeidstaker ikke 
må bære omkostningene ved manglende tilrettelegging eller uforsvarlige 
arbeidsforhold. Det er arbeidsgivers oppgave å sikre forsvarlige 
arbeidsforhold for sine ansatte.

Departementet drøfter spørsmålet om forslaget kan være i strid 
med arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering når det gjelder 
arbeidstakere under 62 år. LDO støtter departementets vurdering om 
at forslaget ikke strider mot diskrimineringsforbudet. LDO viser til at 
arbeidsmiljøloven § 13-6 åpner for positiv særbehandling som bidrar til 
å fremme likebehandling. Det er viktig, både av samfunnsøkonomiske 
hensyn og av hensyn til den enkelte arbeidstaker, å legge forholdene 
til rette for at seniorer kan stå lenger i arbeidslivet. En kombinasjon av 
pensjon og redusert arbeidstid kan være løsningen for mange som ellers 
hadde sett heltidspensjonering som eneste alternativ. Det kan dermed 
argumenteres for at rett til redusert arbeidstid både er saklig, egnet og 
nødvendig for å oppnå formålet med å få seniorer til å stå lenger i arbeid. 
Forslaget innskrenker ikke yngre arbeidstakeres rettigheter i denne 
forbindelse, og det kan heller ikke sies å være uforholdsmessig overfor 
disse.

3.5. Etnisitet

Sak 07/612 – Tilleggsstandarder 

til FNs rasediskrimineringskonvensjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ba LDO om innspill til 
tilleggsstandarder til FNs rasediskrimineringskonvensjon (ICERD), 
for videresending til Utenriksdepartementet. UD hadde mottatt en 
henvendelse fra en ekspertgruppe under FNs Høykommissær for 
menneskerettigheter. Ekspertgruppen skal utarbeide en studie og komme 
med anbefalinger som kan bidra til å redusere «hullene» i eksisterende 
folkerettslige internasjonale instrumenter når det gjelder bekjempelse 
av rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse. Aktuelle 
myndigheter ble bedt om å svare på et skjema. LDO valgte å knytte sine 
svar kun opp mot ICERD. Skjemaet hadde fire hovedtema:

1. Rasistiske uttrykksformer

Ombudets vurdering er at ICERD i store trekk dekker de fleste former for 
rasistiske ytringer og handlinger. LDO er enig med norsk myndigheter i at 
det ikke er hensiktsmessig å forby ytringer og handlinger som gir uttrykk 
for intoleranse overfor bestemte religiøse grupper, eller som krenker 
religiøse symboler, i større grad enn det som er gjeldende rett i dag.

2. Vern mot diskriminering

LDO vil anbefale at man vurderer å ta inn diskriminering på grunn av 
språk i konvensjonen. Språklige ferdigheter er nært knyttet til en persons 
etniske eller nasjonale opprinnelse. LDO sin erfaring er at diskriminering 
på grunn av språk er svært vanlig, spesielt i arbeidslivet. Arbeidsgivere 
stiller strenge krav til søkers språkferdigheter, i mange tilfeller for strengt, 
noe som i praksis fører til at søkere med utenlandsk bakgrunn blir 
ekskludert.

«LDO støtter forslaget om rett 
til redusert arbeidstid for 
arbeidstakere over 62 år, så lenge 
forholdene samtidig legges til rette 
for at arbeidstakere kan arbeide 
fulltid dersom de ønsker det.»
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3. Statens ansvar for å bekjempe diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering er at ICERD er 
svært generell med hensyn til hvilket ansvar statene har for å bekjempe 
diskriminering.

LDO påpeker at konvensjonen ikke har klare bestemmelser om bevis-
byrde i diskrimineringssaker. LDO anbefaler at statene bør pålegges å 
innarbeide regler om delt bevisbyrde i saker om diskriminering, i tråd med 
EUs direktiver om ikke-diskriminering og likebehandling, slik det er i Norge.

Statenes ansvar for å bekjempe diskriminering og sikre 
borgerne et reelt vern er generelt. Mer detaljert regulering av 
gjennomføringsansvaret bør baseres på utfyllende retningslinjer 
og anbefalinger fra FNs Rasediskrimineringskomité (ICERD). Etter 
ombudets vurdering vil de enkelte landenes rapporteringer kunne 
danne et godt grunnlag for deling av «good practices» når det gjelder 
gjennomføring av konvensjonsbestemmelsene.

4. Tiltak for å bekjempe diskriminering

LDO anbefaler at innlemmelse av nye ytringsformer/handlinger, samt 
nye diskrimineringsgrunnlag, i størst mulig grad gjøres ved endringer 
i ICERD. Dette gjelder særlig ombudets forslag om at vernet mot 
diskriminering i ICERD utvides til også å gjelde språk, og statenes plikt 
til å innarbeide regler om delt bevisbyrde.

Sak 07/1540 – Rapport – rett til tolk

Rapporten «Rett til tolk. Tolking og oversettelse i norsk straffeprosess» ble 
sendt på høring av Justisdepartementet i september 2007. Rapporten 
ble utarbeidet av en arbeidsgruppe som blant annet skulle gjennomgå 
dagens regler og praksis, samt foreslå tiltak for å styrke, forbedre og 
effektivisere regelverk og praksis for bruk av tolk ved behandlingen av 
straffesaker. 

LDO støtter tiltak og ordninger som bidrar til at minoritetsspråklige, 
samer og tale- og funksjonshemmede gis muligheten til å forklare seg 
og kommunisere med samme sikkerhet som andre i rettssalen, under en 
arrestasjon eller i et avhør.

For å kunne oppfylle kravet til rettferdig rettergang i henhold 
til EMK (den europeiske menneskerettskonvensjonen) artikkel 6, 
mener LDO at det er viktig at det tilrettelegges for og tas hensyn til 
tolkens arbeid i rettssalen, og dessuten at man sikrer at tolkene har 
den nødvendige kompetanse for å tolke i straffesaker. I rapporten 
«Tospråkling sjekk for potensielle tolker» fremgår det at 60 prosent av de 
deltakende tolkene, med praksis fra tolking i politi- og rettsapparatet, 
manglet et grunnleggende vokabular i de språkene de tolker i. LDO 
støtter arbeidsgruppens vurdering av at man bør øke tilgangen til 
tolker med dokumenterte kvalifikasjoner. Dette kan gjøres ved å styrke 
statsautorisasjonsordningen for tolker og forbedre utdanningen for 
tolkene. 

«60 prosent av de deltakende 
tolkene, med praksis fra tolking i 
politi- og rettsapparatet mangler 
et grunnleggende vokabular i de 
språkene de tolker i»
Side 8, TOSPRÅKLIG SJEKK FOR POTENSIELLE TOLKER (ToSPoT) 
Evalueringsrapport 2, UDI



36 PRAKSIS 2007

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at det ikke bør være 
opp til den enkelte domstol å vurdere kvalifikasjonene til den enkelte tolk. 
Det må settes formelle krav til tolkene som benyttes i domstolene.

3.6. Annet/flere grunnlag

Sak 07/353 – Revisjon av unntaksbestemmelsene 

i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven

Ved brev av 21. februar 2007 til Barne- og likestillingsdepartementet 
etterlyste LDO Regjeringens varslede aktiviteter når det gjelder revisjon 
av unntaksbestemmelser i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven, jf. Soria 
Moria-erklæringen. 

Den aktuelle unntaksbestemmelsen i likestillingsloven, unntar «indre 
forhold i trossamfunn» fra lovens virkeområde (likestillingsloven § 2) og 
må etter ombudets vurdering oppheves eller revideres. Bestemmelsen 
gir et skjevt bilde av de forpliktelser staten har påtatt seg for å balansere 
retten til kjønnslikestilling med retten til fri religionsutøvelse, samt LDO 
sin kompetanse i saker som berører tros- og livssynssamfunn. Retten til fri 
religionsutøvelse vil aldri ha absolutt forrang fremfor andre fundamentale 
rettigheter, i motsetning til hva unntaket for «indre forhold i trossamfunn»
gir inntrykk av.

Unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven fastslår at:

«forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform ved 
ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i 
utlysningen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens 
karakter eller formålet for virksomheten, er ikke i strid med forbudet 
mot diskriminering på grunn av seksuell orientering»
(Arbeidsmiljøloven § 13-3 tredje ledd).

LDO mener at disse bestemmelsene må oppheves. Etter ombudets 
oppfatning er de ikke i samsvar med de føringer som følger av EF-retten, 
jf. direktiv 2000/78/EF. Forskjellsbehandling på grunn av seksuell 
orientering vil kun unntaksvis være lovlig.

LDO mener også at bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 13-4 om 
innhenting av «opplysninger om søkerens eventuelle homofile legning 
eller samlivsform», som fastslår at «dersom slike opplysninger vil bli 
krevet, må dette angis i utlysningen av stillingen» må revideres eller 
oppheves. Det er snakk om svært uheldige skjevheter ved dagens 
regelverk, og disse må derfor rettes opp raskt.

Utvalget som skal utarbeide forslag til en helhetlig diskriminerings-
lovgivning, Graverutvalget, har fått i oppdrag å utrede dette spørsmålet. 
Utvalgets delutredning ble levert 11. januar 2008, i NOU 2008:1. Utvalget 
foreslår at unntaket i arbeidsmiljøloven § 13-3 tredje ledd oppheves. 
Utvalget foreslår videre at det fortsatt skal være lovfestet et særlig 
unntak for trossamfunn i likestillingsloven. Utvalget mener imidlertid at 
det er behov for å endre ordlyden i likestillingslovens unntaksregel for 
trossamfunn. Unntaksadgangen bør fremgå mer presist av lovteksten enn 
i dag, slik at det klart fremgår at unntaket bare gjelder ved utøvelse av 
religiøse handlinger.

Sak 07/1509 – Innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring spørsmålet 
om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven. Dersom dette 
går igjennom, vil det innebære en plikt for offentlige myndigheter, 
arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner å arbeide aktivt for 
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likestilling også for disse gruppene, samt å rapportere på planlagte og 
iverksatte tiltak. 

LDO støtter forslaget. I dag er det allerede en slik plikt etter like-
stillingsloven, og for LDO er hensynet til likeverdig vern og harmonisering 
av arbeidet for likestilling viktig. LDO mener dessuten at en klagebasert 
lovgivning alene er utilstrekkelig for å sikre likebehandling. Ikke alle 
diskrimineringstilfeller fører til en klagesak. Praksis og organisasjons-
kultur kan ha diskriminerende virkning som kan være vanskelig å 
identifisere for den enkelte. En klage forutsetter også kunnskap om 
lovverket og rettigheter. Mange kan også frykte for konsekvensene ved å 
ta opp en klagesak. LDO understreker også viktigheten av forebyggende 
arbeid fordi klagebaserte prosesser ikke nødvendigvis forandrer 
organisasjonskultur og praksis.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillingsloven

I 2007 kontrollerte og vurderte LDO 50 kommuners redegjørelser for 
likestilling. Kontrollen viste at flere kommuner hadde en mangelfull 
oppfølging av sin plikt til å arbeide aktivt for likestilling og til å 
rapportere på tiltak. 13 av de 50 kontrollerte kommunene fikk ikke 
godkjent sine redegjørelser og 15 av de godkjente kommunene ble 
vurdert som mangelfulle. LDO vil følge opp kommunesektoren også i 
2008. LDO har utarbeidet en veileder til arbeidsgivere om aktivitets- og 
redegjørelsesplikten for å gjøre arbeidet enklere.

Kontrollen av kommunenes aktivitets- og redegjørelsesplikt 
etter likestillingsloven, vil ha overføringsverdi til andre grunnlag 
dersom tilsvarende plikt innføres i diskrimineringsloven og den nye 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
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Kapittel 4
Klagesaker
Likestillings- og diskrimineringsombudet mottar fortsatt flest klager på 
kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. De fleste sakene reiser mange av de 
samme spørsmålene som vi tok med i PRAKSIS for 2006. Vi har valgt 
å synliggjøre diskrimineringsgrunnlag vi ønsker mer oppmerksomhet 
omkring, og vi presenterer derfor hovedsaklig klager fra andre 
diskrimineringsgrunnlag som for eksempel etnisitet og alder. 

LDO er et relativt nytt organ, og kunnskapen om rettigheter på de 
«nye» diskrimineringsgrunnlagene vi har fått i tillegg til kjønn er ikke 
likegodt kjent blant folk. Likestillingsombudet og likestillingsloven 
har eksistert i nærmere tretti år, og det er ikke merkelig at kjønn er det 
grunnlaget vi får flest klager på. 

I 2007 kom det ingen klager på grunnlaget seksuell orientering. 
Den eneste klagesaken vi behandlet på dette grunnlaget, tok LDO 
opp på eget initiativ. LDO behandlet også kun en klage på grunnlaget 
funksjonshemning. Denne saken har stor prinsipiell betydning og er 
omtalt senere i dette kapitlet. 

LDO jobber kontinuerlig med å endre denne tendensen og sørge for at 
LDO oppfattes som en naturlig klageinstans også for disse gruppene.
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4.1. Etnisitet, språk og religion

Etter kjønn er det flest saker om diskriminering på grunn av etnisitet, 
herunder nasjonal opprinnelse, språk og religion. I 2007 mottok LDO 
til sammen 49 klager på disse grunnlagene. De fleste klagene gjelder 
diskriminering i arbeidslivet. Som det fremgår nedenfor, har vi behandlet 
klager om diskriminering på grunn av både språk, religion og etnisitet. 

Det vil i mange tilfeller være saklig for arbeidsgiver å legge vekt på 
språklige ferdigheter eller manglende ferdigheter ved tilsetting. Det 
er også fastslått i forarbeidene til diskrimineringsloven at terskelen 
for å legge lovlig vekt på språkferdigheter er lavere. I saken om 
diskriminering på grunn av språk konkluderte LDO med at NAV hadde 
saklig grunn til å legge vekt på klagers språklige ferdigheter. Språk som 
diskrimineringsgrunnlag har et noe svakere vern enn for eksempel 
etnisitet og religion. 

I tillegg til arbeidsliv mottar LDO en del klager på manglende tilgang 
til varer og tjenester. Det er et bærende prinsipp at alle skal ha lik 
tilgang til varer og tjenester som tilbys allmennheten. Den som nekter 
noen en vare på grunn av vedkommendes hudfarge kan også straffes 
etter straffeloven § 349a. LDO tok for eksempel opp en sak av eget tiltak 
hvor et treningssenter avviste en kunde med afrikansk bakgrunn under 
henvisning til at det var venteliste på medlemskap, samt en sak om vilkår 
ved forsikring av barn adoptert fra land utenfor Norden. Begge sakene er 
omtalt i dette kapitlet.

Saken om ambulansepersonellet som unnlot å ta med seg en sterkt 
skadet mann med afrikansk opprinnelse etter at han var blitt slått ned i 
Sofienbergparken, engasjerte LDO høsten 2007. Saken var den direkte 
foranledningen til at regjeringen ga LDO i oppdrag å kartlegge omfanget 
av etnisk diskriminering i statlig sektor. LDO la frem sin rapport 22. januar 
2008. Ombudets uttalelse i saken om ambulansepersonellet kom ikke før i 
mars 2008. Derfor har vi valgt å ikke omtale saken i PRAKSIS for 2007.

Sak 06/1575 – Språk – NAV – arbeidsliv 

En kvinne mente hun var blitt diskriminert på grunn av etnisitet, 
religion og språk, jf. diskrimineringsloven § 4, da NAV avslo hennes 
søknad om praksisplass. 

LDO kom til at det ikke var skjedd diskriminering. NAV hadde 
saklig grunn til å avslå søknad om praksisplass på grunn av 
manglende språkkunnskaper. Likestillings- og diskriminerings-
nemnda kom til samme resultat (nemndas sak 14/2007).

Kvinnen hadde snakket med daglig leder av en dagligvarebutikk som 
var villig til å gi henne en praksisplass i butikken så snart familien hadde 
fått tilbud om barnehageplass. Stillingen forutsatte tilbud om praksisplass 
fra NAV. Tildeling av praksisplass skjer etter bestemte kriterier, der språk 
er en viktig faktor, i tillegg til tilgangen til ledige praksisplasser. Det var 
ubestridt at kvinnen hadde svake norskkunnskaper, både muntlig og 
skriftlig. NAV avslo søknaden under henvisning til at hun ikke hadde gode 
nok kunnskaper i norsk.

Kvinnen mente at det ble stilt for strenge språklige krav til henne. Hun 
mente at daglig leder senere trakk tilbudet tilbake etter påvirkning fra 
NAV. Hun påsto at NAV ikke ønsker at søkere med utenlandsk bakgrunn 
skal nyte godt av gode økonomiske vilkår og at NAV ønsket å forskjells-
behandle henne på grunn av hennes bruk av hijab. Familiens økonomi er 
blitt dårlig etter at hennes ektemann mistet jobben. En innvilgelse av 
praksisplass ville etter hennes oppfatning ha ført til tilbud om fast ansettelse i 
butikken, og familiens økonomiske situasjon ville dermed blitt bedre.

LDO slo fast at kvinnens bruk av religiøst betinget hodeplagg ikke var 
tilstrekkelig til å si at hun ble forskjellsbehandlet på grunn av religion. 



KLAGESAKER  41

Det fremkom ikke noe i saken som tydet på at hennes bruk av hijab hadde 
vært et tema. LDO fant heller ikke grunn til å gå videre med påstandene 
om diskriminering på grunn av etnisitet, siden det tvert imot forelå klare 
tegn på at NAV utredet alternative tiltak for å styrke klagers muligheter 
for å få innpass i arbeidsmarkedet. Klager ble fulgt opp under hele 
prosessen. Det ble utformet en individuell plan, og hun fikk tilbud om 
språkopplæring i regi av NAV. 

Det sentrale spørsmålet var om det var grunn til å tro at det var skjedd 
diskriminering på grunn av språk. LDO vurderte om NAV hadde lagt uforholds
messig stor vekt på språkkravet da de ikke innvilget søknad om praksisplass.

Reglene for tildeling av praksisplass fremgår av forskrift om arbeids-
markedstiltak med supplerende retningslinjer. LDO la til grunn at NAV 
hadde fulgt forskriften og retningslinjene for tildeling av praksisplass. 
Vurdering av om en søker fyller kriteriene for tildeling av praksisplass 
skjer etter en skjønnsmessig vurdering. Det ble foretatt en avveiing av 
kvinnens språkkunnskaper mot andre relevante momenter, og NAV valgte 
å tilby et alternativt tiltak (språkkurs) som var bedre egnet for kvinnen, 
sett i lys av hennes behov. LDO kom etter dette til at NAV ikke hadde 
handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

Sak 06/386 – Etnisitet – trakassering/diskriminering i arbeidsforhold

En mannlig lege klaget på at han ikke fikk godkjent sin turnustjeneste 
ved et sykehus. Han hevdet at sykehuset hadde lagt vekt på hans 
etniske bakgrunn. Han hevdet også at han var blitt utsatt for trakas-
sering på grunn av sin etniske bakgrunn. 

LDO konkluderte med at sykehuset hadde brutt diskriminerings-
lovens forbud mot trakassering i denne saken, og oppfordret 
sykehuset til å komme frem til en minnelig ordning med klager med 
hensyn til erstatning for dette. Etter det LDO har brakt på det rene, 
ble klager tilbudt erstatning fra sykehuset.

I et notat som sykehuset utarbeidet i forbindelse med evalueringen av 
klagers turnustjeneste fremgikk det at:

«Det har også har vært negative tilbakemeldinger fra pasienter 
på grunn av manglende forståelse og en del problemer knyttet til 
holdninger og kulturforskjeller»

Etter ombudets syn må begrepene holdninger og kulturforskjeller 
omfattes av grunnlaget etnisitet i diskrimineringsloven. Det var derfor 
relevant å vurdere om sykehuset hadde lagt vekt på holdninger og kultur-
forskjeller på en måte som innebar diskriminering på grunn av etnisitet. 
På tross av at LDO oppfordret sykehuset til å redegjøre nærmere for hva 
sykehuset hadde lagt i disse begrepene, fikk ikke LDO noen nærmere 
forklaring på dette. LDO konstaterte derfor at det var grunn til å tro at 
etnisitet hadde vært vektlagt. Bevisbyrden gikk dermed over på sykehuset. 

LDO måtte da ta stilling til om sykehuset hadde sannsynliggjort at det 
var andre forhold enn klagers etniske bakgrunn som var avgjørende for 
beslutningen om ikke å godkjenne hans turnustjeneste.

Sykehuset avviste at beslutningen om ikke å godkjenne turnustjenesten 
var begrunnet i klagers etniske bakgrunn. Sykehuset viste til at turnus-
leger fortløpende blir vurdert gjennom hele turnusperioden. Det var 
tilfelle også for klager. Sykehuset mente at evalueringene viste at hans 
faglige kvalifikasjonene ikke var tilfredsstillende. Sykehuset fremla 
evalueringene. Disse fremsto for LDO som temmelig entydige, i den 
forstand at klager verken hadde de nødvendige medisinsk-faglige eller 
språklige kvalifikasjoner til å jobbe selvstendig som lege. LDO konkluderte 
med at sykehuset ikke hadde handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 
da de ikke godkjente klagers turnustjeneste.
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Legen hevdet også at han var blitt trakassert (jf. diskrimineringsloven 
§ 5) på grunn av etnisitet. Han refererte både til sykehusets henvisning 
til problemer med holdninger og kulturforskjeller, samt til uttalelser fra 
klinikksjefen om at han burde reise tilbake til sitt hjemland eller til Polen, 
eller finne seg annen jobb, for eksempel som sjåfør.

Etter ombudets vurdering var det forståelig at klager oppfattet 
sykehusets henvisning til problemer med holdninger og kulturforskjeller 
som både krenkende og ydmykende. LDO kunne ikke se at det var saklige 
grunner til å anføre at hans etniske (kulturelle) bakgrunn i seg selv kunne 
tillegges betydning ved vurderingen av hans kvalifikasjoner som lege. 
Når det gjelder klinikksjefens uttalelse om at han burde reise tilbake 
til hjemlandet, eller skaffe seg en annen jobb uten krav til medisinsk 
kompetanse, var det etter ombudets syn forståelig at også dette virket 
krenkende, nedverdigende og ydmykende for klager, særlig siden klager 
hadde gjort en betydelig innsats for å bli godkjent som lege i Norge.

Sak 07/1496 – Religion – arbeidsliv

En mann henvendte seg til LDO med påstand om at han var blitt 
trakassert og diskriminert av sin arbeidsgiver på grunn av religion. 
Mannen, som er muslim, faster under ramadan. Han arbeider på en 
restaurant. Da han ba om ti minutters spisepause på kveldsskiftet, ble han 
nektet dette. Hans nærmeste overordnede avskjediget i stedet klager.

Saken ble senere henlagt av LDO etter ønske fra klager. Ledelsen 
ved restauranten hadde tatt tak i saken, og nestlederen, som hadde 
avskjediget klager, hadde fått en advarsel fra arbeidsgiver. Klager har fått 
en unnskyldning han er fornøyd med. Han har nå vendt tilbake til jobben.

Sak 07/933 – Etnisitet – treningssenter

En mann med afrikansk bakgrunn sto frem på NRK Østlands-
sendingen og fortalte at han var blitt nektet medlemskap på et 
treningssenter på grunn av sin etnisitet. Hans kjæreste med norsk 
bakgrunn fikk derimot medlemskap med en gang. 

LDO kom til at treningssenteret handlet i strid med diskriminerings-
loven § 4 da de nektet den aktuelle personen medlemskap. 

LDO ble kontaktet av NRK som hadde undersøkt saken nærmere. De 
sendte først en mann med afrikansk opprinnelse til treningssenteret. 
Han sa han ønsket medlemskap, men fikk beskjed om at det var 
fullt. En halvtime senere forsøkte en etnisk nordmann å bli medlem. 
Vedkommende ble tilbudt medlemskap umiddelbart. Basert på sakens 
fremstilling i media var LDO av den oppfatning at det forelå holdepunkter 
for at treningssenteret hadde lagt vekt på etnisitet da søkerne med 
afrikansk opprinnelse ble nektet medlemskap. LDO tok derfor kontakt 
med treningssenteret og ba om en redegjørelse om senterets praksis ved 
tegning av medlemskap. 

Treningssenteret viste til at senteret er døgnåpent, og at det enkelte 
medlem har nøkkelkort til senteret. Det må derfor stilles strenge krav til 
hvem som kan bli medlemmer. Innehaveren viste til at hensynet til 
medlemmenes sikkerhet veier tungt. Senteret har avvist mange personer 
som har ønsket å bli medlem, og flesteparten av disse har vært av 
etnisk norsk opprinnelse. Årsaken til avslagene har vært mistanker om 
rusmisbruk, ekstremt dårlig kroppshygiene og andre forhold som har 
virket sterkt sjenerende for de øvrige medlemmene. Treningssenteret 
viste videre til at ca. 15 prosent av senterets medlemmer har minoritets-
bakgrunn, og dette viser at senteret ikke nekter mennesker med annen 
etnisk bakgrunn enn norsk å tegne medlemskap.

Innehaver var usikker på om personene som sto frem i media kunne 
være medlemmer, men viste ikke til de konkrete vurderingene som var 
gjort. Treningssenteret var for øvrig innforstått med at tidligere praksis, 
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hvor enkelte søkere måtte fylle ut et søknadsskjema og vente i inntil to 
uker på svar om medlemskap ble innvilget, mens andre kunne bli medlem 
med en gang, lett kunne skape et inntrykk av usaklig forskjellsbehandling. 
Senteret har nå innført skriftlig innmelding for alle nye medlemmer. Den 
konkrete saken er gjennomgått med de ansatte, i tillegg til en gjennom-
gang av de nye rutinene, for å sikre at fremtidige vurderinger om medlem-
skap blir riktige.

LDO finner det positivt at treningssenteret har utarbeidet nye rutiner 
for utvelgelseskriterier ved tegning av medlemskap. LDO ba senteret om 
at de nye retningslinjene ble nedtegnet skriftlig, og at de måtte formidles 
videre til alle senterets ansatte som har beslutningsmyndighet når det 
gjelder godkjenning av medlemskap.

Sak 06/1208 – Etnisitet – parabol

En kvinne klaget til LDO med påstand om at hun var blitt diskriminert 
på grunn av etnisitet og/eller språk. Bakgrunnen var at borettslaget 
der hun var leietaker, hadde vedtatt forbud mot å sette opp parabol-
antenner. 

LDO kom til at borettslagets forbud mot parabolantenner ikke 
medførte indirekte diskriminering i strid med diskrimineringsloven 
§ 4. Saken ble senere behandlet av Likestillings- og diskriminerings-
nemnda (sak 11/2007) som kom til samme konklusjon.

Kvinnen mente at forbudet innebar indirekte diskriminering av henne, 
siden hun hadde iransk opprinnelse og svake norskkunnskaper. Det var 
viktig for henne å få tilgang til balanserte nyheter fra hjemlandet på sitt 
morsmål. 

Indirekte diskriminering utenfor arbeidslivets område er definert i 
diskrimineringsloven § 4 som:

«enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, 
handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av 
[etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, 
religion og livssyn] blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med 
andre» (ombudets utheving).

I forarbeidene til bestemmelsen er det uttalt at det diskriminerende 
forhold må få en negativ virkning av en viss betydning (jf. Ot.prp. nr. 33, s. 96).

Klager anførte at verken digital kabel-TV eller Internett er noe godt 
alternativ til parabol for henne. LDO la imidlertid til grunn at hennes 
argumenter mot Internett som kilde til informasjon og nyheter mest 
gikk på den praktiske siden av saken. LDO viste til at det offentlige 
biblioteket i byen har PC-er for publikum og en flerspråklig nyhetstjeneste 
over Internett som gir en oversikt over aviser, tidsskrifter, radio- og 
TV-sendinger fra over 50 land, inkludert Iran.

Det tilbudet biblioteket kan gi, vil være forskjellig fra det tilbudet 
klager har fått via parabol. Biblioteket kan gi informasjon og nyheter fra 
flere kilder enn kun TV, som klager hittil hadde benyttet. LDO hadde ikke 
noe grunnlag for å si om dette tilbudet ville være kvalitativt dårligere 
enn TV. LDO mente likevel at når klager har tilgang til et slikt gratis 
offentlig tilbud, kunne hun ikke sies å stilles særlig ufordelaktig på grunn 
av forbudet mot parabolantenner. Forbudet hadde altså etter ombudets 
syn ikke så sterk negativ betydning for klager at forbudet kunne utgjøre 
indirekte diskriminering.

Klagers ønske om parabolantenne var dessuten hovedsakelig 
begrunnet i hennes særlige behov for balanserte nyheter fra hjemlandet. 
Vernet mot indirekte diskriminering må forstås slik at vernet er sterkere 
der det er flere personer eller en gruppe som rammes, enn når en 
enkeltperson, ut fra denne personens unike behov, rammes.



44 PRAKSIS 2007

Etter en samlet vurdering av klagers interesser, holdt opp mot 
muligheten til å benytte andre kilder til informasjon, kom LDO til at 
forbudet mot oppsetting av parabolantenner i det aktuelle borettslaget 
ikke var i strid med diskrimineringsloven.

Sak 06/711 – Etnisitet – forsikring av adoptivbarn

En far klaget til LDO fordi han ikke fikk tegne barneforsikring 
for sin sønn, som var adoptert fra Bolivia. Klager mente dette var 
diskriminering på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse. 

LDO konstaterte at vilkårene for barneforsikring til adoptivbarn 
fra land utenfor Norden var i strid med forbudet mot direkte 
diskriminering i diskrimineringsloven § 4 andre jf. fjerde ledd. 

Sønnen var blitt norsk statsborger, hadde gjennomgått en grundig 
helseundersøkelse i Norge og var ansett for å være frisk. Storebrands 
generelle vilkår for barneforsikring lyder slik:

«Et barn som er adoptert fra land utenfor Norden, kan forsikres 
først når det har fylt 18 måneder, og har bodd i Norden i minst 
12 måneder.»

Storebrands strenge vilkår for å tegne barneforsikring er begrunnet i 
selskapets generelle risikovurdering. I sin redegjørelse viste Storebrand 
til at forsikringsselskaper er forpliktet til å vurdere vilkår og premie i 
forhold til den risiko som overtas. Storebrand innhenter og vurderer 
individuelle helseopplysninger for alle som ønsker å tegne en eller annen 
form for helseforsikring. Helseopplysninger fra land utenfor Norden er 
vanskelige å innhente, det tar lang tid, det er kostnadskrevende og den 
informasjonen man får, er i mange tilfeller utilstrekkelig eller upålitelig. 
Etter Storebrands syn kan noen av disse utfordringene avhjelpes ved at 
det stilles krav om at barnet har nådd en viss alder og har bodd i Norden 
en viss tid før forsikring tegnes. 

LDO fant det klart at Storebrand forskjellsbehandlet adoptivbarn 
fra land utenfor Norden og deres foreldre, jf. diskrimineringsloven 
§ 4 andre ledd. Storebrand tok utelukkende utgangspunkt i barnets 
opprinnelsesland, alder og botid i Norge, uten at en individuell og konkret 
vurdering ble gjort. 

Forskjellsbehandling på grunn av blant annet etnisitet kan likevel være 
lovlig. Da må det være dersom det er nødvendig for å oppnå et saklig 
formål, og tiltaket må ikke være uforholdsmessig inngripende for den som 
rammes, jf. diskrimineringsloven § 4 fjerde ledd. LDO vurderte om krav 
til botid og alder kunne sies å være et nødvendig vilkår ut fra det formålet 
som Storebrand har angitt for vilkåret, nemlig å sikre et forsvarlig 
grunnlag for risikovurderingen.

Når det gjelder ulykkesdelen av forsikringen, la LDO til grunn at det 
ikke er fremlagt noen dokumentasjon som underbygger at adoptivbarn i 
større grad enn andre barn utsettes for ulykker i den første tiden etter de 
er kommet til Norge. Det kunne derfor ikke hevdes at vilkåret om alder og 
botid ville være verken nødvendig eller egnet for å oppnå formålet om en 
konkret risikoberegning i forhold til ansvar for ulykke.

LDO kom derimot til at det kunne være saklig å stille krav til alder og 
botid når det gjelder sykedelen av forsikringen. For å være lovlig, må 
imidlertid vilkåret være nødvendig. Dvs at dersom Storebrand på annen og 
mindre inngripende måte kunne sikre sitt behov for kunnskap om risiko 
for sykdom, uten å forskjellsbehandle søkerne, ville vilkåret likevel være 
ulovlig. LDO mente at Storebrand ikke hadde dokumentert at et vilkår om 
minstealder og botid var nødvendig. LDO la særlig vekt på at selskapet 
ikke hadde vurdert andre og mindre inngripende tiltak, som for eksempel 
krav om utvidet helsekontroll.
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LDO bemerket at et vilkår som bare gjelder barn adoptert fra land 
utenfor Norden, kunne fremstå som særlig urimelig når man sammen-
ligner med norskadopterte og adopterte fra andre land i Norden. Disse 
barna kan være eksponert for sosiale og helsemessige forhold som gir 
økt risiko for blant annet rus, feilernæring og andre negative forhold 
som manglende omsorg, uten at disse barna nektes barneforsikring på 
generelt grunnlag. 

LDO oppfordret Storebrand til å endre de generelle vilkårene 
for å tegne barneforsikring, og ba selskapet spesielt vurdere hvilke 
alternative, mindre inngripende vilkår som kan etableres når det gjelder 
sykeforsikringsdelen av forsikringen.

I etterkant av saken tok LDO kontakt med en rekke andre forsikrings-
selskap for å få informasjon om deres vilkår for lignende forsikringer 
(sak 07/164). LDO ba også Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
om å gjøre ombudets uttalelse kjent for de av FNHs medlemmer dette 
måtte være relevant for. Videre hadde LDO et møte med representanter 
for adopsjonsforeningene Adopsjonsforum og Verdens barn. LDO vil følge 
opp spørsmålet ytterligere dersom det kommer frem nye opplysninger om 
tilsvarende vilkår i andre forsikringsselskap.

Sak 06/1529 – Religion – badedrakt i svømmebasseng

En muslimsk kvinne klaget til LDO over reglene for badetøy ved et 
sykehus som tilbyr behandling i varmtvannsbasseng. Sykehusets 
reglement fastslo at badedrakter måtte slutte ved knærne. 

LDO kom til at sykehusets reglement var i strid med 
diskrimineringsloven § 4 og forbudet mot indirekte diskriminering 
fordi reglementet utelukket muslimske kvinner som brukte hel-
dekkende badedrakt, fra å nyttiggjøre seg sykehusets tilbud om 
bassengbehandling.

Klager mente at reglene var i strid med diskrimineringslovens forbud 
mot diskriminering på grunn av religion, fordi de faktisk leder til at 
muslimske kvinner som av religiøse grunner må bruke heldekkende 
badedrakt, ikke kan bruke bassenget og få den behandlingen som tilbys der. 

I sin redegjørelse til LDO redegjorde sykehuset for at man primært 
hadde innvendinger mot bruk av bomullstøy i bassenget, som T-skjorter 
og longs, siden dette er tøy som loer. Dette var bakgrunnen for forbudet. 
Sykehuset skrev videre at dersom pasientene benytter heldekkende 
badetøy av lycra, har sykehuset ingen motforestillinger mot dette.

LDO vurderte om sykehuset hadde saklige grunner til å stille strenge 
krav til utforming av badetøy og om kravene som var stilt var nødvendige 
og ikke uforholdsmessig inngripende overfor de kvinnene som ble 
rammet. LDO så det slik at hensyn til vedlikehold, hygiene og daglig 
renhold av bassenget er saklige grunner til å stille krav til utforming av 
badetøy. Det sentrale spørsmålet var om kravet til bekledning i dette 
tilfellet var egnet til å realisere formålet med forbudet, eller om formålet 
bedre eller på mindre inngripende måte kunne realiseres ved andre tiltak, 
for eksempel gjennom krav til tekstilkvalitet på badetøyet.

LDO innhentet uttalelser blant annet fra Norsk Folkehelseinstitutt, 
avdeling for vannhygiene. Der kunne de ikke se noen hygienisk eller 
sikkerhetsmessig grunn til å stille krav til badetøyets størrelse – i mot-
setning til krav til tekstilkvalitet.

LDO konkluderte med at sykehusets krav om at badedrakten skulle 
slutte ved knærne ikke var lovlig etter diskrimineringsloven § 4 første jf. 
tredje ledd. Sykehuset informerte LDO om at heldekkende badetøy laget 
av tilfredsstillende materiale heretter ville være tillatt brukt i bassenget. 
LDO ba sykehuset om en bekreftelse på at reglementet for bekledning er 
endret, og at de berørte brukerne er invitert til å gjenoppta sin behandling 
på like vilkår og premisser som de øvrige brukere av bassenget. 
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4.2. Funksjonshemning

Likestillings- og diskrimineringsombudet behandlet to klager om 
diskriminering på grunn av funksjonshemning i 2007. Den ene ble avvist, 
men begge sakene er omtalt i dette kapitlet. Den ene saken, om oppsigelse 
av en arbeidstaker med ADHD, er prinsipielt viktig av flere årsaker. 

For det første kan arbeidsgiver ikke «gjemme seg bak» at virksom-
heten ikke selv har nødvendig kompetanse for å vurdere egnede 
tilretteleggingstiltak. Kompetente instanser må konsulteres for å sikre 
kunnskap om egnede tilretteleggingstiltak. For det andre fastslås at 
unnlatelser av å innhente slik kunnskap, innebærer brudd på tilrette-
leggingsplikten, fordi arbeidsgiver ikke har forutsetninger for å vurdere 
om tilrettelegging er mulig. Passiviteten i seg selv innebærer brudd på 
tilretteleggingsplikten. 

For det tredje har de prinsippene som ble trukket opp i denne saken, 
gyldighet langt ut over ADHD. De må kunne legges til grunn også i andre 
saker om arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for arbeidstaker med 
funksjonsnedsettelse.

Sak 06/1673 – Manglende tilrettelegging for arbeidstaker med ADHD

I klage til LDO hevdet en person at arbeidsgiver ikke hadde tilrette-
lagt arbeidet slik at han kunne beholde jobben til tross for at han 
har ADHD. Han hevdet at han ble presset til å skrive under på en 
fratredelsesavtale da det oppsto arbeidsmiljøproblemer i virksom-
heten. 

LDO fant at arbeidsgiver ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten 
etter arbeidsmiljøloven § 13-5. Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
behandlet saken og opprettholdt ombudets konklusjon. Nemnda 
presiserte arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ytterligere.

Spørsmålet for LDO var om ADHD kan regnes som funksjonshemning 
etter arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2 første ledd bokstav d). Det var 
dessuten spørsmål om arbeidsgiver hadde oppfylt sin tilretteleggingsplikt 
den tid arbeidsforholdet besto, jf. arbeidsmiljøloven § 13-5. 

LDO la til grunn av ADHD er funksjonshemning i lovens forstand, og 
viser blant annet til NOU 2005:8 om forslag til ny diskriminerings- og 
tilgjengelighetslov. Her fremgår det at ADHD er å betrakte som nedsatt 
funksjonsevne. LDO la også til grunn at diagnosen kan medføre et 
tilretteleggingsbehov for at arbeidstaker skal fungere på linje med andre.

Tilretteleggingsplikten innebærer en plikt til, så langt det er 
mulig, å iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker med 
funksjonshemning skal kunne beholde arbeidet. Arbeidsgiver er fritatt fra 
tilretteleggingsplikten dersom tilrettelegging ikke er mulig eller vil være 
uforholdsmessig byrdefullt. LDO fant at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig 
grad hadde forholdt seg til klagers funksjonshemning, men til klager på 
samme måte som enhver annen arbeidstaker. LDO la også til grunn at 
virksomheten, dersom den ikke selv sitter med nødvendig kompetanse 
for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak, må innhente råd og veiledning 
fra kompetente instanser. Det var ikke gjort i denne saken. Arbeidsgiver 
var dessuten en stor virksomhet, og LDO reiste derfor også spørsmål om 

«Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
var enig i ombudets vurdering, og 
presiserte i tillegg i sin behandling av 
saken at tilretteleggingsplikten innebærer 
at arbeidsgiver må sette seg inn i hva 
arbeidstakers diagnose innebærer.»



hvorvidt alle muligheter for omplassering var utprøvd eller vurdert. LDO 
fant derfor at arbeidsgiver ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten etter 
arbeidsmiljøloven § 13-5.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda var enig i ombudets 
vurdering. De presiserte i tillegg i sin behandling av saken at 
tilretteleggingsplikten innebærer at arbeidsgiver må sette seg inn i hva 
arbeidstakers diagnose innebærer (nemndas sak 21/2007). Et første 
skritt for arbeidsgiver vil måtte være å innhente informasjon om ADHD, 
herunder at det tas kontakt med kompetent medisinsk fagpersonale for 
å vurdere hva arbeidsplassen kan bidra med. Nemnda la til grunn at 
det ikke var mulig for arbeidsgiver å vurdere tilretteleggingstiltak uten 
kunnskap om diagnosen og dens følger.

Sak 07/1075 – Mann med omsorg for voksen 

funksjonshemmet datter ikke vernet av loven 

En mann som jobber redusert stilling og er fritatt for overtidsarbeid 
på grunn av omsorg for en voksen datter med omfattende pleie- og 
assistansebehov, tok kontakt med LDO fordi han mente at han var 
utsatt for indirekte diskriminering i strid med likestillingsloven. Han 
hevder at hans individuelle lønnsutvikling blir «frosset» som følge 
av omsorgsansvaret, og at det har fått konsekvenser for arbeids-
oppgavene hans. 

LDO måtte avvise denne saken, da klager etter ombudets 
vurdering ikke er vernet etter gjeldende lovgivning. LDO 
vurderte saken både etter likestillingslovens vern mot indirekte 
diskriminering, samt etter arbeidsmiljøloven og spørsmålet om 
diskriminering på grunn av andres funksjonshemning, såkalt 
«discrimination by association». 

LDO bemerket i uttalelsen at utkast til ny diskriminerings- og 
tilgjengelighetslov gir vern mot diskriminering på grunn av andres 
funksjonshemning. Utfallet av denne typen saker kan bli annerledes 
når den nye loven trer i kraft. LDO bemerket også at saken kan reise 
spørsmål om klager er diskriminert fordi han jobber deltid som 
følge av omsorgsansvar. En slik forskjellsbehandling er forbudt etter 
arbeidsmiljøloven § 13-1 tredje ledd, men håndheves ikke av LDO, jf. 
diskrimineringsombudsloven § 1 andre ledd nr. 3.

Med indirekte diskriminering etter likestillingsloven menes enhver 
tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det 
ene kjønn stilles dårligere enn det annet. I denne saken var klager i en 
situasjon som typisk rammer kvinner, da langt flere kvinner enn menn 
jobber redusert stilling på grunn av omsorg for barn. Som det klare 
utgangspunktet må personer som påberoper seg lovens vern mot indirekte 
diskriminering tilhøre det kjønnet som typisk rammes av en handling 
eller praksis. Det er likevel en etablert praksis at også menn er vernet ved 
fravær/permisjon for å ta omsorg for små barn. Likestillingsloven gir ikke 
et generelt vern mot forskjellsbehandling på grunn av omsorgsoppgaver, 
og LDO mente at denne saken ikke omfattes av loven.

Arbeidsmiljøloven forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn 
av funksjonshemning, jf. § 13-1 første ledd. Arbeidsmiljøloven gir vern mot 
diskriminering på grunn av egen funksjonshemning, men verken loven 
eller forarbeidene sier noe om hvorvidt loven gir vern mot diskriminering 
på grunn av andres funksjonshemning («discrimination by association»). 
Spørsmålet om dette må innfortolkes i rammedirektivet, rådsdirektiv 
2000/78/EF, og legges til grunn, er fremmet for EF-domstolen i sak 
c-303/06, Coleman. Dom i saken er bindende ved fortolkningen av 
arbeidsmiljøloven. LDO fant at mulig vern mot diskriminering på grunn 
av andres funksjonshemning ikke kan legges til grunn av LDO uten at 
dette er vurdert av verken lovgiver eller EF-domstolen. 

«Loven gir ikke noe vern på grunn 
av andres funksjonshemning.»
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4.3. Seksuell orientering

Vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering er nedfelt i 
arbeidsmiljøloven kapittel 13. I tillegg er det forbudt å diskriminering på 
grunn av homofil legning i boliglovgivningen, blant annet husleieloven og 
borettslagsloven. 

LDO tok i 2007 opp en sak av eget tiltak om en homofil prest som ikke 
fikk et vikariat fordi biskopen stanset tilsettingen. Saken en gjengitt 
nedenfor, og belyser et område hvor homofile faktisk kan forskjells-
behandles dersom et trossamfunn ikke ønsker å tilsette homofile i en 
stilling som er nær tilknyttet trosutøvelsen. Dersom trossamfunnet 
allerede har akseptert for eksempel homofile prester, vil det senere være i 
strid med diskrimineringsloven å nekte en tilsvarende tilsetting. 

LDO mottar svært få henvendelser om diskriminering på grunn av 
seksuell orientering, og antakelig langt færre henvendelser enn det som 
gjenspeiler virkeligheten. LDO oppfordrer jevnlig homofile og lesbiske til 
å ta kontakt med LDO dersom de opplever diskriminering i arbeidsforhold 
eller i boligforhold.

Sak 07/487 – Seksuell orientering – tilsetting av prest

Likestillings- og diskrimineringsombudet tok på eget initiativ opp 
saken der biskopen i Oslo stoppet tilsettingen av presten Svein 
Josefsen i et vikariat i Bryn kirke i Bærum. Josefsen ga samtykke til 
at LDO tok saken til behandling.

LDO kontaktet Oslo bispedømmeråd og ba om en redegjørelse for 
saken med utgangspunkt i arbeidsmiljølovens generelle diskriminerings-
forbud § 13-1 første ledd jf. § 13-3 tredje ledd. Slik LDO så det, reiste saken 
spørsmål om hva som er Oslo bispedømmeråds offisielle arbeidsgiver-
politikk når det gjelder homofilt samboende i vigslede stillinger. LDO ba 
spesielt om en kommentar om hvorvidt tilsetting av homofilt samboende i 
vigslede stillinger løses ulikt avhengig av om stillingen er fast, og tilsetting 
avgjøres av bispedømmerådet, eller om den er midlertidig og tilsettingen 
avgjøres av biskopen. 

Oslo bispedømmeråd svarte at inngåelsen av denne konkrete arbeids-
avtalen lå innenfor biskopens ansettelsesmyndighet. Biskopen kan tilsette 
prester i vikariater, og biskopens praksis er å ikke tilsette homofile som 
lever sammen, i vigslede stillinger. Biskopen stoppet tilsettingen blant 
annet på grunn av reaksjoner i menighetsrådet. 

Bispedømmerådet uttalte videre at det ikke diskriminerer på grunn 
av seksuell orientering i sin arbeidsgiverpolitikk. Bispedømmerådet har 
vedtatt at homofile prester som lever i partnerskap kan ansettes dersom 
de er ønsket av menighet og prost, og de er innstilt av innstillingsrådet. At 
biskopen ikke utsteder kollas, tjenestebrev, til homofilt samlevende prester, 
har ingen arbeidsrettslig betydning. Bispedømmerådet redegjorde videre 
for hvilke instanser som har ansettelsesmyndighet for stillinger av ulik 
varighet, og i hvilken grad den lokale menighet blir konsultert i prosessen.

Biskopen har lagt vekt på at prester og vigslede medarbeidere som 
lever i partnerskap skal få samme personalmessige oppfølgning som alle 
andre i det daglige. Det innebærer at alle blir invitert til tilsynssamlinger. 
Under menighetsvisitaser blir alle tilbudt en individuell samtale med 

«LDO mottar svært få henvendelser 
om diskriminering på grunn av 
seksuell orientering, og antakelig 
langt færre henvendelser enn det 
som gjenspeiler virkeligheten.»

«LDO ba spesielt om en 
kommentar om tilsetting av 
homofilt samboende i vigslede 
stillinger løses ulikt avhengig av 
om stillingen er fast, og tilsetting 
avgjøres av bispedømmerådet, 
eller om den er midlertidig og 
tilsettingen avgjøres av biskopen.»
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biskopen der alminnelige tjenestelige forhold drøftes uten at samlivsform 
reises som tema fra biskopens side. Biskopen har også gudstjeneste- og 
nattverdsfellesskap med alle. LDO henla senere saken fordi Svein Josefsen 
inntil 1. april 2007 tjenestegjorde i Haslum menighet i Bærum prosti og i 
Nordre Aker prosti. Det var også inngått en arbeidsavtale med Josefsen 
som innebar at han skulle tjenestegjøre som vikarprest i 100 prosent 
stilling i Oslo bispedømme i perioden 1. april 2007 til 31. januar 2008. I et 
møte med Josefsen beklaget dessuten bispedømmerådet den belastningen 
håndteringen av saken hadde påført Josefsen.

4.4. Alder

I løpet av 2007 behandlet LDO elleve klager om aldersdiskriminering. Sju 
av disse sakene endte med at klager fikk medhold. Flertallet av sakene 
dreide seg om forbigåelse ved ansettelse, enten ved at søker ikke ble 
innkalt til intervju, eller at søker ikke ble innstilt til stillingen. I flere av 
stillingene hadde klager lagt frem overbevisende dokumentasjon for at 
vedkommende var minst like godt kvalifisert som den som fikk stillingen.

LDO tok på eget initiativ opp Utenriksdepartementets utlysning av 
ledige aspirantstillinger. Bare søkere mellom 25 og 32 år har kunnet søke. 
Alderskrav til denne type stillinger har tradisjonelt vært begrunnet med 
at arbeidsgiver må kunne ha en forventning om at arbeidstaker «gir noe 
tilbake» i en viss tid etter endt tjeneste. Dette argumentet er ikke uten 
videre holdbart, fordi man ikke kan forvente at en arbeidstaker skal bli 
værende på samme arbeidsplass i mange år. Dessuten utelukker et slikt 
snevert alderskrav mange velkvalifiserte søkere uten noen rimelig grunn.

LDO mottar dessuten jevnlig informasjon om stillingsannonser som 
stiller vilkår om at søker er i en bestemt aldersgruppe. I flere av sakene 
har LDO varslet bruk av hastevedtak. Arbeidsgiver har i samtlige saker 
meddelt at de vil rette seg etter ombudets uttalelse.

Sak 07/1539 – Aldersdiskriminering ved ansettelse av rådgiver 

Klager mente han ble forbigått ved ansettelse i en rådgiverstilling da 
skolen av hensyn til alderssammensetningen blant rådgiverne, fravek 
kvalifikasjonskrav for stillingen og tilsatte en yngre søker. 

LDO kom til at skolen handlet i strid med arbeidsmiljølovens 
forbud mot aldersdiskriminering da de ansatte en yngre søker i 
stedet for klager.

Spørsmålet LDO skulle ta stilling til var om skolen hadde saklig grunn 
til forskjellsbehandling på grunn av alder, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 13-3 andre ledd. Klager var 59 år. De to andre rådgiverne ved skolen var 
henholdsvis 58 og 59 år. Av hensyn til alderssammensetningen, og fordi en 
av rådgiverne fikk redusert sin rådgiverdel som et seniorpolitisk tiltak, ble 
en yngre søker på 39 år tilsatt. Hun manglet sosialpedagogisk utdanning, 
noe som var et kvalifikasjonskrav etter utlysningsteksten.

Etter arbeidsmiljøloven § 13-3 andre ledd er forskjellsbehandling 
på grunn av alder tillatt dersom det er nødvendig for å oppnå et saklig 
formål, og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som 
forskjellsbehandles. Hensynet til en fornuftig alderssammensetning kan, 
under visse omstendigheter, utgjøre et slikt saklig formål. Spørsmålet var 
om skolen hadde handlet innenfor rammene av loven da de vektla klagers 
alder ved ansettelsen. 

Skolen ga ingen konkret begrunnelse for hvorfor hensynet til alders-
sammensetning og hensynet til rekruttering av yngre søkere var viktig, 
til tross for at LDO uttrykkelig hadde bedt om det. LDO la vekt på at 
saken gjaldt alderssammensetningen blant rådgiverne, totalt tre ansatte, 
og ikke for eksempel en avdeling eller en større del av virksomheten. 
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Etter ombudets vurdering var det ikke tilstrekkelig at de to andre 
rådgiverne var på samme alder som klager, i seg selv innebære at 
forskjellsbehandlingen var saklig, nødvendig og forholdsmessig.

Etter ombudets vurdering veide det dessuten tungt at skolen fravek 
formelle kvalifikasjonskrav etter utlysningsteksten og forbigikk klager 
som oppfylte disse. Forskjellsbehandlingen var derfor uforholdsmessig 
inngripende overfor klager. På denne bakgrunn fant LDO at skolen 
handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering, jf. arbeidsmiljø-
loven § 13-1 første ledd jf. § 13-2 første ledd bokstav a.

Sak 06/220 – Kontraktsvilkår for piloter over 60 år 

En gruppe piloter i SAS Braathens AS over 60 år klaget fordi de 
mente det var aldersdiskriminerende at de måtte inngå en tilleggs-
avtale, utover tariffavtalen for å få fortsette i arbeidet. 

LDO fant at verken kravet om inngåelse av tilleggsavtale for 
piloter over 60 år, eller de enkelte punktene i avtalen, innebar 
forskjellsbehandling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 
§ 13-1. Ombudets uttalelse er påklaget til Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda.

Både selve tilleggsavtalen og enkelte punkter i avtalen ble påklaget, 
herunder krav om omskolering til andre flytyper, adgang til å inngå avtale 
om endret oppsigelsesfrist, og adgangen til å gå til oppsigelse av de eldre 
først ved overtallighet. 

LDO fant at SAS Braathens AS hadde saklige grunner for tilleggs-
avtalen. Tariffavtalen er utformet med tanke på at pilotenes arbeids-
forhold avsluttes ved fylte 60 år. Når SAS Braathens AS tillater at 
pilotene kan stå i stillingen frem til fylte 65 år, kan det være behov for å 
regulere arbeidsforholdet nærmere for denne perioden. SAS Braathens 
AS fremhevet også at det ikke vil være behov for tilleggsavtalen når 
tariffavtalen revideres til å omfatte også piloter over 60 år. 

Avtalens punkt om omskolering er begrunnet i internasjonale 
luftfartsregler. Piloter over 60 år som flyr ruter til land som ennå ikke 
har avklart i hvilken grad de tillater piloter over 60 år å fly til deres 
territorium, må nødvendigvis flyttes til andre ruter. SAS Braathens AS 
har også vist til reglene om sammensetningen av flyverpersonellet, hvor 
den ene piloten må være under 60 år på visse flygninger. Dette gjør det 
vanskelig å sette piloter eldre enn 60 år på visse ruter. LDO fant derfor 
at SAS Braathens AS har sannsynliggjort at kravet til omskolering har 
vært både saklig og nødvendig for å oppfylle kravet til sammensetning 
av pilotene på de enkelte flygningene. Det er heller ikke anført at de som 
er blitt omskolert og flyttet over på andre ruter, har fått mer byrdefullt 
eller mindre attraktivt arbeid eller endringer i lønnsforholdene. Kravet 
til omskolering kunne derfor heller ikke etter ombudets vurdering være 
uforholdsmessig inngripende.

Klausulen om adgang til å inngå kortere oppsigelsesfrister forutsetter 
en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Så lenge partene 
ikke stilles dårligere enn det som fremgår av arbeidsmiljøloven, mente 
LDO at partene lovlig kan avtale annen oppsigelsesfrist enn det som 
fremkommer av ansettelsesavtalen. Klausulen om at alder kan vekt-
legges ved overtallighet kan først tas stilling til i en konkret sak. LDO 
presiserte likevel at arbeidsgiver ikke uten saklig grunn kan avslutte et 
arbeidsforhold alene fordi arbeidstakeren har nådd en viss alder eller er 
eldre enn andre arbeidstakere.
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Sak 07/33 – Alderskrav ved utlysning av aspirantstillinger i UD 

LDO tok på eget initiativ opp spørsmålet om UDs praksis med å 
oppstille et absolutt krav til kandidatenes alder er i strid med 
forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven. 

LDO fant at både den øvre og den nedre aldersgrensen for 
aspirantstillingene var i strid med forbudet mot forskjellsbehandling 
på grunn av alder etter arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2. 

Utenriksdepartementets aspirantstillinger lyses ut med følgende vilkår: 
«Aktuelle kandidater er norske statsborgere mellom 25–32 år». UD anfører 
at aldersbegrensningen er saklig begrunnet fordi formålet er å rekruttere 
stasjonssjefer og ambassadører til norske utenriksstasjoner. Det tar lang 
tid å utvikle den nødvendige kompetansen for å inneha en slik post. Uten 
en øvre aldersgrense vil det være «vanskelig å forsvare ressursene som 
brukes på opplæringsprogrammet».

LDO stilte spørsmål om praksisen var uforholdsmessig inngripende 
overfor den eller de som forskjellsbehandles, og om aldersgrensene 
ivaretok et saklig formål og dermed kunne være lovlig.

LDO fant at en øvre aldersgrense kan være saklig. Departementet har 
en legitim interesse i å sikre at personer som gjennom et langsiktig og 
kostbart utdanningsløp skoleres for arbeid i utenrikstjenesten, i praksis 
kan tjenestegjøre i flere år etter endt praksis. LDO mente imidlertid 
at den fastsatte øvre aldersgrensen var for lav, og at den dermed var 
uforholdsmessig inngripende.

Det ble også vist til § 1 i forskrift om rekruttering til utenrikstjenesten 
som fastslår at søkere til aspirantkurset fortrinnsvis ikke skal være over 
30 år ved utløpet av søknadsfristen, men hvor alderskravet kan fravikes 
i særlige tilfeller når søkeren besitter en særlig kompetanse. Forskriftens 
formål er å sikre både hensynet til rekruttering av kandidater til et 
lengre opphold i utenrikstjenesten, og at de best egnede kandidatene 
rekrutteres. En absolutt aldersbegrensning er ikke i tråd med 
intensjonene bak forskriften, noe som også talte mot at den fastsatte 
absolutte øvre aldersgrensen var rimelig.

Etter ombudets vurdering var det heller ingen saklig grunn til å sette 
en nedre aldersgrense. I den grad en søker oppfyller kompetansekravene 
før fylte 25 år, er det vanskelig å se at det skulle være noen saklig grunn til 
at disse ikke skal få søke og bli vurdert til stillingene.

Sak 07/122 – Stillingsannonse med krav til alder 

Ved utlysning av en heltidsstilling i Hi-Fi Klubben fremgikk det at de søkte 
etter en person mellom 22 og 30 år.

LDO fant at stillingsannonsen var i strid med forbudet mot alders-
diskriminering i arbeidsmiljøloven, i og med at stillingen var forbeholdt 
søkere i en bestemt alder. Ut fra annonseteksten er det ikke noe som 
tilsier at det er saklig grunn til å utelukke personer utenfor denne 
aldersgruppen fra å søke på stillingen. LDO kunne heller ikke se at 
stillingen ville innebære arbeidsoppgaver som ikke personer utenfor 
denne aldersgruppen kan utføre.

«Det er vanskelig å se at det skulle 
være noen saklig grunn til at søkere 
som oppfyller kompetansekravene 
før fylte 25 år ikke skal få søke og bli 
vurdert til stillingene.»
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4.5. Kjønn

LDO mottar fortsatt flest klager om diskriminering på grunn av kjønn, 
og da særlig i arbeidslivet. Mange av problemstillingene er kjente, og 
mange av sakene i 2007 ble kommentert i PRAKSIS for 2006. Det er særlig 
spørsmål om avslag på søknad om jobb på grunn av graviditet og positiv 
særbehandling som går igjen. I denne utgaven av PRAKSIS har vi valgt å 
ta med eksempler på klagesaker hvor problemstillingene setter fokus på 
viktige forhold som vil være relevante i lang tid fremover.

I løpet av 2007 har LDO mottatt flere henvendelser som gjelder kvinner 
versus menn i idretten, spesielt innenfor fotball. Det har dreid seg om 
spørsmål om utnevnelse av en internasjonal dommer, spørsmål om 
fordeling av sponsormidler og ulik håndheving av straffebestemmelser. 

LDO har hatt flere møter med Norges Fotballforbund (NFF) om 
likestilling og anti-diskrimineringsarbeid, både når det gjelder kvinner 
og menn, og mangfold generelt. LDO samarbeider også med Norges 
idrettshøgskole om et prosjekt for å kartlegge likestilling og mangfold 
i idretten, blant annet når det gjelder kjønn, seksuell orientering og 
personer med minoritetsbakgrunn. Prosjektet skal munne ut i en rapport i 
løpet av 2008.

Likelønn har hatt, og vil fortsette å ha, høy relevans i ombudets arbeid, 
både når det gjelder juridiske spørsmål om veiledning og konkrete 
klager på manglende oppfyllelse av plikten til å betale menn og kvinner 
lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Den 21. februar 2008 
la Likelønnskommisjonen frem sine konklusjoner og anbefalinger til 
regjeringen hvor det blant annet ble fremmet forslag om å bevilge ti 
millioner kroner til å styrke LDO sitt arbeid for likelønn.

At likelønn er et viktig felt å jobbe med likestilling på, synes også i 
ombudets statistikk. I 2007 mottok vi flere saker som omhandlet spørsmål 
og klager på manglende oppfyllelse av likelønn mellom kvinner og menn 
i sammenliknbare stillinger. LDO har derfor valgt å ta med en klagesak 
hvor LDO kom til at arbeidstaker ulovlig fikk lavere lønn for samme arbeid 
sammenliknet med to mannlige kolleger.

Det stilles i slike saker temmelig strenge krav til arbeidsgiver om å 
begrunne forskjellig lønn til kvinner og menn når de utfører samme 
arbeid. Forhold som ansiennitet, kompetanse og markedsverdi kan 
være relevante faktorer. Personlig arbeidsutførelse kan være et annet 
lovlig argument for å ikke gi samme lønn til tross for samme arbeid. 
Arbeidsgiver må imidlertid konkretisere hva som er vektlagt og 
dokumentere dette. Videre må arbeidsgiver foreta en sammenligning av 
arbeidsutførelsen til klager med arbeidsutførelsen til den personen av 
motsatt kjønn som tjener mer. 

I løpet av ombudets virketid har vi behandlet flere klager fra menn som 
mener at arbeidsgiver ulovlig har brukt positiv særbehandling av kvinner. 
Vi får også en del forespørsler om adgangen til positiv særbehandling av 
menn. Noen slike henvendelser er omtalt i kapittel fem.

I saken vi har tatt med i denne utgaven av «PRAKSIS», kom LDO til at 
vilkårene for positiv særbehandling av den kvinnelige søkeren var oppfylt. 
Positiv særbehandling er tillatt både etter likestillingsloven, arbeidsmiljø-

«LDO mener positiv særbehandling 
er et godt tiltak for å rekruttere 
godt kvalifiserte søkere med 
innvandrerbakgrunn til stillinger 
de ellers ikke ville fått.»



loven og diskrimineringsloven. LDO mottar likevel flest henvendelser om 
adgangen til positiv særbehandling etter likestillingsloven.

Også diskrimineringsloven åpner for positiv særbehandling der dette 
er egnet for å oppnå mer likestilling. Tolv statlige etater er nå med i et 
program hvor arbeidsgiver skal velge en søker med innvandrerbakgrunn 
dersom søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner. LDO mener positiv 
særbehandling er et godt tiltak for å rekruttere godt kvalifiserte søkere 
med innvandrerbakgrunn til stillinger de ellers ikke ville fått.  

Våren 2007 fikk LDO en klage fra en transseksuell person som var i ferd 
med å gjennomgå kjønnsskifteoperasjon. Saken er tatt med i PRAKSIS 
fordi den er prinsipiell. Dette er første gang LDO har tatt stilling til om 
transseksuelle er omfattet av likestillingslovens diskrimineringsforbud. 
Det tidligere Likestillingsombudet uttalte på generelt grunnlag i 2005 
at transseksuelle var omfattet av likestillingsloven. LDO er ikke bundet 
av det tidligere likestillingsombudets uttalelser, og foretok derfor 
en selvstendig vurdering. LDO kom til at transeksuelle omfattes av 
likestillingsloven på bakgrunn av rettspraksis fra EMD og EF-domstolen. 

I etterkant av uttalelsen har LDO fått kritikk fra medisinske fagmiljøer 
og interessegrupper for sitt begrepsbruk og sine kildehenvisninger. LDO 
benyttet begrepet «transkjønnete» i sin uttalelse. 

LDO vil derfor understreke at den gruppen LDO har vurdert, er 
personer som regnes som transseksuelle fordi de har gjennomført en 
såkalt kjønnsbekreftende operasjon, skal gjennomføre en slik operasjon 
eller er under behandling for å foreta en slik operasjon. Det er den samme 
definisjonen som er lagt til grunn i avgjørelser fra EF-domstolen og Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen. Bruk av begrepet transkjønnet 
i ombudets uttalelse vil i praksis ikke ha noen realitetsbetydning for 
hvem som omfattes av likestillingsloven. LDO vil i framtiden benytte 
betegnelsen transseksuelle. 

LDO har ikke forutsetning for å overprøve om en person er trans-
seksuell eller ikke, og må ta utgangspunkt i personens egen beskrivelse 
av dette. LDO vil vurdere om det vil være behov for ytterligere bekreftelse 
på diagnose i forbindelse med fremtidige saker. Uttalelsene vil uansett 
forutsette at personen faktisk definerer seg selv som transseksuell. 

Problemstillingen omkring begrepsbruk og hvilke grupper som 
har et vern etter loven illustrerer at det er behov for en gjennomgang 
av diskrimineringsvernet generelt – jf. opprettelsen av diskriminerings-
lovutvalget som etter planen skal gi sin innstilling i juni 2009. 

Sak 07/695 – Kjønn – kvinnefotball versus herrefotball 

En fotballklubb klaget til LDO over straffen en kvinnelig fotballspiller 
fikk etter en forseelse under en treningskamp i utlandet. Klubben 
hevdet at straffen, tre kampers karantene, var mye strengere enn 
straffen en mannlig fotballspiller ville fått i samme situasjon. Videre 
anførte klubben at kvinnefotball generelt utsettes for strengere 
dømming enn herrefotball, og at dommere aksepterer handlinger fra 
mannlige spillere som de ikke ville akseptert av en kvinnelig spiller.

LDO henla klagen. Ileggelsen av straff skjedde i utlandet, og 
LDO kunne derfor i utgangspunktet ikke ta den til behandling fordi 
likestillingsloven bare gjelder i Norge, jf. likestillingsloven § 20. I 
tillegg mente LDO at sammenligningen med en mannlig fotballspiller 
i samme situasjon var hypotetisk. LDO hadde ikke grunnlag for å 
uttale seg om dette. 

LDO håndhever forbud mot diskriminering på mange grunnlag, og 
flere av disse er aktuelle også når det gjelder NFFs virksomhet. LDO 
har derfor, som ledd i sin pådrivervirksomhet, ønsket å ha en dialog 
med NFF, samtidig som LDO skal behandle saker der NFF er anført 
som klagemotpart på en uavhengig måte. LDO og NFF har hatt to 

«Dette er første gang LDO har 
tatt stilling til om transseksuelle 
er omfattet av likestillingslovens 
diskrimineringsforbud.»

«Problemstillingen omkring 
begrepsbruk og hvilke grupper 
som har et vern etter loven 
illustrerer at det er behov 
for en gjennomgang av 
diskrimineringsvernet generelt»
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møter, der man har drøftet likestillingspolitiske utfordringer, samt 
sett på organisatoriske forhold, regelverk og praksis m.v. Uten å ta 
konkret stilling til enkeltsaker, fremhevet LDO i møtene blant annet at 
kjønnsnøytralt regelverk og praksis ikke uten videre vil være i samsvar 
med likestillingsloven i alle tilfeller. Å behandle ulike tilfeller likt, kan i 
noen saker utgjøre indirekte diskriminering.

Sak 07/637 – Lønnsforskjell ved sykehus 

En kvinne som arbeidet som ekstravakt på et sykehus tjente mindre 
enn to av sine mannlige kollegaer som også arbeidet som ekstra-
vakter. Kvinnen mente at hun hadde mer relevant utdanning og 
erfaring enn de andre to, og at hun ble forskjellsbehandlet ved 
avlønningen. 

LDO kom til at sykehuset handlet i strid med likestillingsloven 
§ 5 ved å lønne kvinnen lavere enn hennes to mannlige kollegaer.

Likestillingsloven § 5 presiserer at «kvinner og menn i samme virk-
somhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi». Med 
lik lønn menes det at «lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner 
og menn uten hensyn til kjønn». Begrunnelsen for lønnsforskjellen må 
verken være direkte eller indirekte i strid med likestillingsloven § 3. 

Arbeidsgiver hevdet at avlønningen skjedde etter kjønnsnøytrale 
normer og prinsipper. Sykehuset påsto at lønnen ble fastsatt ut fra en 
helhetsvurdering av nødvendig kompetanse for å utføre arbeidet og andre 
relevante faktorer.

De to mennene tjente 32 kroner mer i timen enn kvinnen, noe som 
innebar en forskjell i årslønn på rundt 60.000 kroner i året. Sykehuset 
bekreftet at kvinnen utførte samme arbeidsoppgaver som mennene. 
Sykehuset imøtegikk ikke kvinnens påstand om at hun hadde mer 
relevant erfaring og kompetanse en de to mannlige kollegaene. LDO 
mente på denne bakgrunn at kvinnen hadde den kompetansen som var 
nødvendig for å utføre arbeidet, og at hun utførte samme arbeid som de 
to mannlige kollegaene. Hun ble klart lønnet lavere enn dem. LDO fant 
derfor at det var grunn til å tro at sykehuset avlønnet kvinnen i strid med 
likestillingsloven § 5 jf. § 16. 

Det neste spørsmålet var om arbeidsgiver hadde klart å vise til andre 
omstendigheter enn kjønn som årsak til at hun ble lønnet lavere enn de 
mannlige kollegaene, jf. likestillingsloven § 16. 

Sykehuset begrunnet kvinnens lavere lønn med klager på hennes 
arbeidsutførelse. Sykehuset dokumenterte ikke dette ut over å vise til 
et referat fra en medarbeidersamtale året før. Sykehuset dokumenterte 
heller ikke at de hadde fulgt opp de anførte problemene ved kvinnens 
arbeidsutførelse. Sykehuset hadde beholdt kvinnen som ekstravakt. 
LDO vektla også at sykehuset heller ikke hadde sammenlignet kvinnens 
arbeidsutførelse med arbeidsutførelsen til de to mannlige kollegaene.

Sykehuset hadde derfor ikke sannsynliggjort at det var andre grunner 
enn kjønn som hadde ført til at kvinnen ble lønnet lavere enn sine mann-
lige kollegaer. LDO oppfordret sykehuset til å komme frem til en minnelig 
ordning med kvinnen om et erstatningsbeløp og korrekt avlønning for 
fremtiden. Kvinnen har i etterkant meddelt LDO at arbeidsgiver har etter-
betalt differansen mellom hennes og de to mannlige kollegaenes lønn, 
tilsvarende et engangsbeløp på 65.000 kroner.

Sak 06/1852 – Ansettelse av rådmann – 

spørsmål om foreldrerolle under intervju

En mann ble ansatt som rådmann i en kommune. En kvinnelig søker 
mente at hun var forbigått av søkere med mindre kompetanse enn 
henne, og klaget på tilsettingsvedtaket. Hun mente også at hun var 
forskjellsbehandlet på grunn av kjønn under intervjuet. Hun mente 

«De to mennene 
tjente 32 kroner mer 
i timen enn kvinnen, 
noe som innebar en 
forskjell i årslønn på 
rundt 60.000 kroner 
i året.»



at flere av spørsmålene hun fikk var irrelevante og bare ble stilt fordi 
hun var kvinne. Hun fikk blant annet spørsmål om sin foreldrerolle. 
Hun stilte seg tvilende til om menn fikk samme type spørsmål. 

LDO kom til at kommunen ikke hadde handlet i strid med 
likestillingsloven § 4 andre ledd jf. § 3 ved ansettelsen av den 
mannlige søkeren som rådmann. LDO fant heller ikke at klageren 
var forbigått av den mannlige søkeren som var innstilt som nummer 
to. LDO kom imidlertid til at kommunen hadde handlet i strid med 
likestillingsloven § 4 andre ledd jf. § 3 da de stilte henne spørsmål 
om hvordan hun ville håndtere foreldrerollen i kombinasjon med 
stillingen som rådmann.

Klager mente at hun var best kvalifisert til stillingen. Hun var den av 
søkerne som hadde høyest formell utdanning. LDO mente derfor det var 
grunn til å tro at kommunen hadde lagt vekt på kjønn ved ansettelsen av 
rådmann. 

Selv om kvinnen hadde mye ledererfaring, mente kommunen at de to 
andre søkerne, begge menn, hadde mer relevant kommunal ledererfaring. 
Mannen som ble tilsatt hadde mange års erfaring fra relevante leder-
stillinger i den aktuelle kommunen. Han hadde også hatt mange leder-
verv som var relevante for stillingen. Den andre mannlige søkeren, som 
ble innstilt som nummer to til stillingen, hadde flere års erfaring som 
rådmann i annen kommune. Etter en sammenligning av kvalifikasjonene 
til klager og de to mannlige søkerne, kom LDO til at de to mannlige 
søkerne var bedre kvalifisert til stillingen enn den kvinnelige søkeren. 

Når det gjaldt klagers påstand om ulovlige spørsmål under intervjuet, 
imøtegikk ikke kommunen dette. Hun ble blant annet spurt om hun hadde 
vurdert forholdet til familien når det gjaldt å pendle, og hun ble spurt om sin 
foreldrerolle. LDO kunne ikke se at spørsmålene var saklige eller relevante i 
forhold til de kvalifikasjonene en trenger i en rådmannsstilling. LDO stilte seg 
tvilende til om de to mannlige kandidatene fikk slike spørsmål.

Forbudet mot ulovlig forskjellsbehandling gjelder under hele 
ansettelsesprosessen, også under intervjuet. I denne saken er poenget 
at menn og kvinner opplever at de stilles ulike spørsmål under intervju 
på grunn av deres kjønn. Kvinner får for eksempel oftere spørsmål om 
de har vurdert sine omsorgsoppgaver i hjemmet opp mot den aktuelle 
stillingen. Slik LDO vurderer det, kan dette igjen medføre ulik behandling 
i den videre ansettelsesprosessen. Spørsmål som viser at arbeidsgiver kan 
komme til å vurdere kvinner og menn forskjellig, blant annet på grunn 
av familiesituasjonen, vil i seg selv være i strid med likestillingslovens 
forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, selv om den som 
fikk spørsmålene, ikke fikk stillingen på grunn av lovlige vurderinger av 
kvalifikasjoner.

I kapittel tre omtaler vi ombudets notat til Barne- og likestillings-
departementet om ombudets vurderinger av et eventuelt forbud mot å 
stille spørsmål om graviditet og familieplanlegging under intervju. Det 
fremgår nemlig ikke klart av lovteksten slik den er i dag om det er forbudt 
å stille spørsmål om for eksempel familiesituasjon, familieplanlegging 
eller graviditet. LDO har ved flere anledninger tatt til orde for at et slikt 
forbud presiseres i likestillingsloven. Barne- og likestillingsdepartementet 
har nå tatt initiativ til å arbeide videre med denne problemstillingen, med 
tanke på om mulig å fremme et slikt forslag.

Sak 07/84 – Tilbud om stilling som daglig leder 

trukket på grunn av graviditet 

Klager søkte stillinger gjennom et rekrutteringsbyrå og ble innstilt 
som nummer én til stilling som daglig leder hos et reisebyrå. På 
dette tidspunktet hadde hun allerede sagt ja til et seks måneders 
jobboppdrag i utlandet. I samtale med reisebyrået ble partene enige 

«Spørsmålene var saklige 
eller relevante i forhold til de 
kvalifikasjonene en trenger i en 
rådmannsstilling.»
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om at tiltredelse skulle utsettes til klagers andre jobboppdrag var 
fullført. Da det ble klart at hennes tiltredelse ville bli ytterligere 
utsatt, blant annet fordi hun var blitt gravid, trakk arbeidsgiver 
tilbudet tilbake.

LDO kom til at reisebyrået hadde handlet i strid med likestillings-
loven § 3 og forbudet mot direkte diskriminering da de trakk tilbake 
jobbtilbudet.

Reiseselskapet bestred at klager hadde blitt diskriminert fordi hun 
er kvinne eller fordi hun var gravid. Styret hadde fattet en beslutning 
om ikke å tilby henne stillingen likevel. Beslutningen var fattet etter 
bedriftsøkonomiske hensyn. De mente dessuten at det ikke forelå en 
arbeidsavtale, og dermed heller ingen tilbud om jobb. Reisebyrået viste 
videre til at de tidligere hadde ansatt gravide og at mange av dere ansatte 
hadde avviklet foreldrepermisjon i løpet av de siste årene.

LDO mente at reisebyrået ikke hadde ikke sannsynliggjort andre 
årsaker til å trekke tilbake tilbudet om jobben enn klagers graviditet.

Likestillingsloven § 3 forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn. 
Å sette en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på 
grunn av graviditet eller fødsel, regnes som direkte forskjellsbehandling. 
Arbeidsgiver kan ved vurderingen av søkere til en stilling ikke legge vekt 
på at en kvinne er gravid. Unntak fra forbudet om direkte forskjells-
behandling kan utledes av ulovfestede saklighetsprinsipper. Det inne-
bærer at slik forskjellsbehandling kan være tillatt når handlingen har et 
saklig begrunnelse uavhengig av kjønn, og at den er sann, relevant eller 
akseptabel i sin sammenheng. Gravide arbeidstakere, eller –søkere, har 
et særlig sterkt diskrimineringsvern.

LDO vurderte om det kunne være saklig å legge vekt på at klageren 
ikke kunne tiltre på grunn av graviditet, fødsel og foreldrepermisjon 
på det først avtalte tidspunktet. LDO vurderte reiseselskapets anførsler 
om økonomiske hensyn opp mot klagerens situasjon ved at hun ikke 
fikk jobben. LDO la særlig vekt på at klageren ble stilt i en dårligere 
situasjon enn om hun ikke var gravid, med betydelige negative følger, som 
arbeidsledighetstrygd frem til fødselen og risiko for redusert utbetaling 
under permisjon. Det var også en reell risiko for at hun ikke ville ha noen 
jobb å gå tilbake til etter avsluttet foreldrepermisjonen. 

Denne saken ligger i kjerneområdet for likestillingslovens diskriminerings-
vern. Likestillingsloven er utformet for å unngå at arbeidsgivere skal 
ta økonomiske hensyn i forhold til kvinner som er eller blir gravide. At 
bedriften som følge av ansettelsen får et økonomisk eller annen type 
problem, er ikke saklig grunn til å ansette en annen person. Å ansette 
en annen kvinne medfører ikke at arbeidsgivers handling ikke er 
diskriminerende. LDO fant at unntaksregelen ikke kom til anvendelse.

Etter ombudets uttalelse viste det seg at klager hadde brakt saken 
inn for tingretten før LDO ga sin uttalelse, og uten at LDO var informert 
om det. I utgangpunktet skal LDO avvise en sak dersom saken er brakt 
inn for retten. I dette tilfellet var LDO ikke informert om stevningen, og 
hadde derfor ikke grunnlag for å avvise saken. Ombudets uttalelse ble 
derfor opprettholdt. LDO uttalelse er uansett ikke bindende for partene. 
Retten skal ta stilling til sakens faktiske og rettslige sider på selvstendig og 
objektivt grunnlag, uavhengig av hva LDO har uttalt.

Sak 07/928 Utnevnelse av kvinnelig domstolleder 

En mannlig dommer klaget til LDO etter at han ikke ble tilsatt som 
domstolleder. Justisdepartementet mente at kvinnen var bedre 
kvalifisert enn mannen, og hevdet at det uansett ville være tillatt å 
legge vekt på kjønn i favør av kvinnen, fordi hun var tilnærmet like godt 
kvalifisert som mannen. Mannen mente på sin side at han var klart 
bedre kvalifisert, slik at vilkårene for særbehandling ikke var oppfylt. 
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LDO ga departementet medhold i at særbehandlingen var lovlig, 
jf. likestillingsloven § 3a. 

LDO konstaterte innledningsvis at det grunnleggende vilkåret for sær-
behandling for å fremme likestilling var oppfylt, ettersom det bare var 
menn ansatt ved domstolen, og det generelt er få kvinnelige ledere av 
norske domstoler. 

LDO sammenliknet de to kandidatenes kvalifikasjoner og kom til at 
mannen totalt sett framsto som noe bedre kvalifisert på grunn av sin 
erfaring som dommer. Kvinnen hadde omtrent like lang erfaring fra 
juridisk virksomhet, men først og fremst som advokat. LDO mente at 
erfaringen som dommer måtte være mest relevant til en stilling som 
leder av en domstol. Etter ombudets vurdering var det likevel ikke større 
forskjeller i kvalifikasjoner enn at de to kandidatene måtte anses som 
«tilnærmet like godt kvalifisert». Vilkårene for å legge vekt på kjønn i 
kvinnens favør var derfor etter ombudets mening oppfylt. LDO ga derfor 
ikke klager medhold i klagen.

Sak 07/990 – Tilsynsrådet for advokatvirksomhets 

beregning av praksistid for advokatbevilling

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (tilsynsrådet) har kompetanse til 
å avgjøre om personer som søker om advokatbevilling oppfyller krav 
til praksistid, jf. domstolsloven § 220 med forskrifter og rundskriv. 
Tilsynsrådet godkjenner ikke at uttak av lovforbeholdt foreldre-
permisjon regnes med som en del av praksistiden. Etter tips til LDO, 
tok LDO opp saken med tilsynsrådet på eget initiativ. 

LDO kom til at tilsynsrådets praksis er i strid med forbudet mot 
direkte diskriminering, jf. likestillingsloven § 3 andre ledd nr. 2 
andre alternativ. Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom til 
samme resultat som LDO. Nemnda presiserte at deres konklusjon 
kun gjaldt denne konkrete saken. I andre tilfeller der for eksempel 
permisjonstiden kan tenkes å utgjøre en større andel av fastsatt 
praksistid, kan vurderingene bli annerledes. Betydningen av denne 
saken for andre saker om rett til å få medregnet permisjonstid i 
praksistid, er derfor begrenset.

Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling 
av kvinner og menn. Det er direkte forskjellsbehandling å sette «en 
kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn 
av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller mann i en 
dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av 
utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn.» 
Med permisjonsrettigheter forbeholdt det ene kjønn menes i denne 
sammenhengen kvinnens lovbestemte rett til fødselspermisjon tre uker 
før fødselen og de første seks ukene etter fødselen, samt fedrekvoten 
på inntil seks uker og fars rett til to ukers ulønnet omsorgspermisjon i 
forbindelse med fødselen. 

For å kunne få advokatbevilling, må søker dokumentere at ved-
kommende i minst to år etter eksamen har vært i virksomhet som enten 
advokatfullmektig, dommerfullmektig eller andre nærmere bestemte 
stillinger, jf. domstolloven § 220. I retningslinjer fra Justisdepartementet 
(Rundskriv G-25/97) fremgår det at sammenhengende permisjon ut 
over en måned per år bør medføre at tjenestetiden forlenges med hele 
permisjonstiden.

Tilsynsrådet påpekte at formålet med kravet om to års praksis er å 
sikre at:

«den som får advokatbevilling – gjennom praktisk arbeid – har 
ervervet seg slike ferdigheter og egenskaper som lovgiver anser 
nødvendig for å kunne utøve forsvarlig advokatvirksomhet.»
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En søker som er i foreldrepermisjon i praksisperioden, vil etter tilsyns-
rådets vurdering ikke faktisk gjennomføre slik praksis som loven krever. 

Tilsynsrådet viste til at det er varigheten av fraværet som har 
betydning, og ikke årsaken til fraværet. Videre bekreftet de at kortere 
fravær grunnet sykdom, permisjoner og så videre opp til en måned per 
kalenderår ikke trekkes fra ved beregning av praksistiden.

LDO konkluderte med at tilsynsrådets praksis ved godkjennelse 
av praksistid setter menn og kvinner som tar ut lovforbeholdt 
foreldrepermisjon i en dårligere stilling enn personer som ikke tar 
slik permisjon. Dette er direkte forskjellsbehandling i strid med 
likestillingsloven § 3 andre ledd. 

LDO fant heller ikke at praksisen var lovlig etter den ulovfestede 
unntaksadgangen. LDO la blant annet vekt på at tilsynsrådet godtok 
inntil to måneders fravær på grunn av sykdom i løpet av to års praksistid 
uten fratrekk. Det innebar at selv om den lovforbeholdte permisjonen 
tas sammenhengende innenfor det samme kalenderåret, vil fraværets 
lengde totalt sett ikke utgjøre mer enn maksimalt en uke mer enn det 
fraværet som i dag godkjennes på grunn av sykdom. Vilkåret om at 
forskjellsbehandlingen skal være saklig begrunnet, ble derfor ikke ansett 
som oppfylt, og LDO konkluderte med brudd på likestillingsloven 
§ 3 andre ledd.

Sak 06/1107 – Avslag på søknad om to pass 

for transkjønnet (transseksuell) 

LDO fikk en henvendelse fra en person som definerte seg selv 
som transseksuell. Vedkommende klaget til LDO fordi Justis-
departementet hadde avslått søknad om to pass, ett pass som 
identifiserte klageren som mann og ett som identifiserte klageren 
som kvinne. 

LDO kom til at Justisdepartementet ikke handlet i strid med 
likestillingsloven da de nektet å utstede to pass med forskjellig 
angivelse av kjønn. LDO fant at Justisdepartementet hadde saklig 
grunn til å avvise klagers søknad, selv om avslaget i seg selv innebar 
indirekte forskjellsbehandling av klager.

Klageren var i en overgangsfase mellom mann og kvinne, og ville ved 
endt behandling fremstå som kvinne. I denne overgangsfasen mente 
klager at det var et reelt behov for å fremstå i begge kjønnsrollene på 
grunn av sitt arbeidsforhold der klager framsto som mann. Klager opp-
levde problemer ved reise over landegrensene, fordi passet ikke alltid 
viste den kjønnsrollen vedkommende fremsto med. Klager mente seg 
derfor tvunget til å velge sin mannlige identitet ved utenlandsreiser på 
grunn av den kjønnsidentiteten passet viste. Klager mente at livskvaliteten 
ble drastisk redusert.

Klager følte seg diskriminert ved at det i andre bestemte situasjoner 
er mulig å få utstedt mer enn ett pass. Politidirektoratet og Justis-
departementet mente at passlovgivningen ikke gir adgang til å utstede 
pass med to ulike kjønnsidentiteter. Departementet påpekte at det ut 

«Tilsynsrådets praksis ved 
godkjennelse av praksistid setter 
menn og kvinner som tar ut 
lovforbeholdt foreldrepermisjon i 
en dårligere stilling enn personer 
som ikke tar slik permisjon.»
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fra hensynet til internasjonale standarder og sikkerhet ikke var mulig å 
utstede to separate pass med ulik kjønnsangivelse til samme person.

LDO konkluderte med at transseksuelle på generelt grunnlag er 
omfattet av likestillingslovens diskrimineringsforbud.

Spørsmålet LDO da skulle ta stilling til, var om avslag på søknad 
om to pass med ulik kjønnsangivelse til transseksuelle, innebærer 
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven § 3. 

LDO kom til at departementets avslag på klagerens søknad om et 
ekstra pass kunne utgjøre en indirekte forskjellsbehandling etter 
likestillingsloven § 3 tredje ledd. LDO påpekte at det å behandle klager 
på samme måte som kvinner og menn i denne sammenhengen, stilte 
klager i en dårligere stilling enn  andre. LDO viste til at klager opplevde 
problemer med grensekontrollen ved reiser med sin identitet som 
kvinne. Det biologiske kjønnet som fremgår av passet samsvarer da ikke 
med kjønnsutrykket. Dette er problemer kvinner og menn generelt ikke 
opplever.

Spørsmålet ble derfor om Justisdepartementet hadde saklig grunn til å 
avslå klagers søknad, jf. likestillingsloven § 3 fjerde ledd.

LDO fant at norske myndigheter hadde saklig grunn til å legge vekt 
på internasjonale standarder ved vurderingen av adgangen til å utstede 
to pass med ulik kjønnsangivelse. LDO mente at sikkerhetsrisikoen ved 
å utstede to pass til en og samme person med ulik kjønnsidentitet trolig 
var liten, sett i forhold til det lave antall personer dette gjelder. Likevel så 
LDO at utstedelse av to pass kunne reise nye problemstillinger som både 
berører passkontroll og den enkelte. Hensynet til den offentlige orden 
tilsa at det per i dag kan være vanskelig eller umulig å utstede to pass med 
ulik kjønnsidentitet. 

LDO la også en viss vekt på at transseksuelle som er i en overgangsfase 
fra et kjønn til et annet får utstedt et dokument fra Rikshospitalet som 
bekrefter at vedkommende er under en kjønnsbekreftende behandling. 
Klager kan således reise med sitt pass med kjønnsangivelse som mann, 
kledd som kvinne. Avslaget på søknaden om to pass var derfor ikke 
uforholdsmessig inngripende overfor klager, og LDO kom til at 
Justisdepartementet ikke handlet i strid med likestillingsloven.

4.6. Diskriminering på flere grunnlag

Et av formålene med opprettelsen av ett felles ombud for likestilling og 
mot diskriminering var mulighetene et slikt ombud hadde for å se flere 
diskrimineringsgrunnlag i sammenheng. LDO ser at spørsmålet om 
diskriminering på flere grunnlag, multippel diskriminering, jevnlig kom-
mer opp ved besvarelse av henvendelser til LDO. Hittil har LDO ikke hatt 
mulighet til å registrere flere diskrimineringsgrunnlag på en sak. Det vil vi 
ha muligheten til fra 2008.

LDO har valgt å fokusere på temaet multippel diskriminering i 2008. Vi 
skal blant annet samle erfaring om hvilke saker som fremmes for LDO, og 
hvilke utfordringer diskriminering på flere grunnlag samtidig kan reise.

Sak 07/627– Religion/kjønn – oppsigelse på grunn av bruk av hijab

Kvinnen som kontaktet LDO opplyste at hun hadde blitt oppsagt fordi 
hun brukte hijab på jobben. 

LDO konkluderte med at oppsigelsen både var direkte diskriminering 
på grunn av religion i strid med diskrimineringsloven § 4 andre ledd, 
og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn i strid med 
likestillingsloven § 3 tredje ledd. 

Kvinnen hadde brukt hijab under jobbintervjuet. Hun ønsket å være 
ærlig med en potensiell fremtidig arbeidsgiver og vise at hun kom til å 
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benytte hijab på jobben. Etter bare få uker fikk kvinnen beskjed om at hun 
enten måtte ta av hodeplagget eller slutte i forretningen. Hun følte seg 
presset til å si opp stillingen.

LDO oppfordret arbeidsgiver om å komme frem til en minnelig ordning 
om et erstatningsbeløp etter diskrimineringsloven § 4. Etter at LDO 
kom med sin uttalelse ble klager og arbeidsgiver enige om et forlik som 
avsluttet tvisten. 

I løpet av den korte tiden hun arbeidet hos arbeidsgiver, mottok verken 
kvinnen eller daglig leder for butikken klager fra kundene. De som reagerte 
og ytret misnøye med at kvinnen brukte hijab var butikkansatte fra nabo-
butikkene og butikkens hovedkontor. Daglig leder spurte om hun kunne 
tenke seg å slutte å bruke hijab, noe hun følte sterkt krenkende. Kvinnen ble 
oppsagt som en følge av at hun ikke ønsket å slutte med å bruke hijab.

LDO vurderte oppsigelsen både i forhold til diskrimineringsloven og 
likestillingsloven. Diskrimineringsloven § 4 forbyr direkte eller indirekte 
diskriminering på grunn av blant annet religion eller livssyn, også 
innenfor arbeidslivet. Likestillingsloven § 4 forbyr forskjellsbehandling 
av kvinner og menn ved ansettelser, forfremmelser, oppsigelse 
eller permittering. Likestillingsloven forbyr direkte eller indirekte 
forskjellsbehandling av kvinner og menn, jf. § 3.

En oppsigelse fra arbeidsgiver må derfor ikke være direkte eller 
indirekte begrunnet verken i den oppsagtes religion eller kjønn, og LDO 
konkluderte med brudd på både likestillingsloven og diskriminerings-
loven.

LDO vurderte først om vernet mot diskriminering på grunn av 
religion også omfatter bruk av hodeplagget hijab, og om klager i 
denne saken brukte hijab av religiøse grunner. Bruk av hodeplagg 
av religiøse grunner er i kjernesonen av diskrimineringsvernet i 
diskrimineringsloven. Her bygger LDO blant annet på Den Europeiske 
Menneskerettighetsdomstolens vurderinger etter den europeiske 
menneskerettskonvensjonen. LDO la til grunn klagerens egne opp-
lysninger om at hun brukte hodeplagg av religiøse grunner. LDO kan 
ikke overprøve hennes anførsler om dette.

Det var klart at arbeidsgiver hadde lagt vekt på at klager brukte hijab. 
Arbeidsgiver hadde derfor handlet i strid med forbudet mot direkte 
diskriminering i diskrimineringsloven § 4 andre ledd. 

Diskrimineringsloven § 4 fjerde ledd gir unntaksvis anledning til å 
forskjellsbehandle mennesker på grunn av religion dersom forskjells-
behandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål og den ikke 
er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjells-
behandles. Unntaksadgangen skal tolkes svært snevert. 

Arbeidsgiveren redegjorde for at bruk av hodeplagg generelt ikke 
passet inn i butikkjedens profil. Arbeidsgiveren kunne ikke vise til at de 
har forsøkt å få arbeidstakeren til å tilpasse sin hijab, slik at den ville være 
i overensstemmelse med selskapets profil. Arbeidsgiveren la heller ikke 
frem noen form for dokumentasjon på at de ansatte skulle følge en bestemt 
kleskode. Unntaksadgangen kom derfor ikke til anvendelse i dette tilfellet.

Ved vurderingen av om oppsigelse var ulovlig etter likestillingsloven, 
fulgte Likestillings- og diskrimineringsombudet den praksis som var 
slått fast av den tidligere Klagenemnda for Likestilling. Klagenemnda 
har tidligere lagt til grunn at forbud mot bruk av hodeplagg først og 
fremst rammer kvinner, konkret muslimske kvinner som av religiøse 
grunner ønsker å bruke hodeplagg. Et forbud mot bruk av hodeplagg 
vil derfor være i strid med likestillingslovens forbud mot indirekte 
forskjellsbehandling, jf. likestillingsloven § 3 tredje ledd. 

Klagenemnda har tidligere påpekt at arbeidsgivers behov for 
restriksjoner på bruk av hodeplagg, av hensyn til profilering og 
markedsføring, kan bli ivaretatt ved at hodeplagget tilpasses estetisk.
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Sak 07/649 – Etnisitet/kjønn – avvisning på hotell

En kvinne av asiatisk opprinnelse og hennes venninne ble nektet å ta 
inn på Thon Hotel Opera i Oslo. Hun kontaktet LDO og påsto at hun 
ble avvist fordi hun ble forvekslet med en prostituert, utelukkende på 
grunn av sitt kjønn og utenlandske bakgrunn. 

LDO kom til at Thon Hotel Opera ikke hadde sannsynliggjort at det 
var andre grunner enn kjønn og etnisitet som var årsaken til at klager 
ble avvist. LDO kom frem til at Thon Hotel Opera hadde handlet i strid 
med likestillingsloven § 3 andre ledd og diskrimineringsloven § 4. 

Thon Hotel Opera har klaget over ombudets uttalelse. Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda behandlet saken 5. mars 2008. Nemnda kom til 
samme resultat som LDO.

Kvinnen og hennes venninne ble nektet rom da de opplyste at de bodde i 
Asker. Resepsjonisten ga dem en brosjyre, kalt «Kjære gjest», der det står at:

«Vi ser helst at gjester med Oslo og/eller omegn adresse benytter 
seg av sin egen seng. Du risikerer i dette tilfellet og bli avvist her på 
hotellet selv med bestilling».

Resepsjonisten begrunnet formålet med retningslinjene med at 
hotellet ikke tok imot gjester bosatt i Oslo og/eller omegn fordi de kunne 
være «horer eller narkomane» som tok seg inn på hotellet for å lage bråk. 

Kvinnen har opplyst at hun og hennes venninne hadde helt vanlige 
klær, og at de var usminket. LDO la til grunn at det heller ikke forelå 
andre opplysninger i saken om andre forhold omkring deres person som 
kunne gi hotellet mistanke om at de var prostituerte eller narkomane. 
LDO mener dette var tilstrekkelig til å si at det forelå grunn til å tro at 
kvinnene ble avvist på grunn av sitt kjønn og etnisitet, jf. likestillingsloven 
§ 16 og diskrimineringsloven § 10. 

Hotellet ble bedt om å sannsynliggjøre at usaklig forskjellsbehandling 
ikke hadde skjedd. I sine redegjørelser til LDO har Thon Hotel Opera vist 
til generelle faresituasjoner og sikkerhetsrisikoer hoteller kan utsettes 
for, så som fyll, hærverk, prostitusjon, narkotika og annen kriminell 
virksomhet. Ifølge Thon Hotel Opera er det nettopp disse faremomentene 
som har vært hovedårsaken til innføringen av retningslinjene som fremgår 
av «Kjære gjest»-brosjyren. Nattresepsjonister er særlig utsatt for useriøse 
henvendelser sent på natten av gjester som er uønsket av ovennevnte 
grunner. Det sies at majoriteten av denne uønskede kundegruppen er 
bosatt i Oslo eller omegn, og hotellets ansatte er gitt adgang til å avvise 
disse kundene selv om de har reservert rom på forhånd. Hotellets ansatte 
skal imidlertid utøve skjønn ved anvendelsen av retningslinjene. Thon 
Hotel AS medgir imidlertid at slikt skjønn ikke har vært utøvd i denne 
konkrete saken, og at hotellets ansatte burde ha opptrådt på en helt annen 
måte enn det som faktisk var tilfelle.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har forståelse for at hoteller 
har retningslinjer som gir adgang til å avvise gjester som kan medføre 
fare eller ulempe for hotellets ansatte eller andre gjester, eller som 
er til skade for hotellets omdømme forøvrig. Skjønnsutøvelsen i slike 
saker er imidlertid begrenset av diskrimineringsregelverket. Det er ikke 
adgang til å legge vekt på kjønn og etnisitet i vurderingen av hvorvidt 
en potensiell gjest utgjør et faremoment for hotellet. Den enkelte gjest 
har krav på en individuell vurdering i denne forbindelse. Dermed 
handlet Thon Hotel Opera i strid med likestillingsloven § 3 andre ledd og 
diskrimineringsloven § 4.
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Kapittel 5
Veiledningssaker
Likestillings- og diskrimineringsombudet gir blant annet veiledning om 
lovverk, offentlig forvaltningspraksis og klageadgang, og om ombudets 
mandat. I saker som faller utenfor ombudets mandat, kan LDO gi noe 
veiledning om andre lovverk og eventuelt henvise til andre instanser. For 
øvrig benytter LDO seg av flere av de sakene som faller utenfor mandatet 
til å synliggjøre behovet for et mer helhetlig diskrimineringsvern, blant 
annet i forbindelse med innspill til diskrimineringslovutvalget.

I tillegg til en oppsummering av de vanligste temaene LDO mottar 
om de ulike diskrimineringsgrunnlagene, vil vi i dette kapittelet trekke 
frem noen enkelthenvendelser for å gi et innblikk i hva LDO svarer på 
ulike problemstillinger. De sakene som blir omtalt gir ikke en fullstendig 
oversikt over innholdet i ombudets veiledninger. Sakene er plukket ut 
enten fordi de reiser problemstillinger som er nye, gir god oversikt over 
regelverket eller er spesielt interessante på andre måter. Vi har også valgt 
å fokusere på temaer som ikke kommer frem av klagesakene i kapittel fire 
eller i forrige «PRAKSIS».
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5.1.1. Etnisitet, nasjonal opprinnelse, 

språk eller hudfarge

I tillegg til religion og livssyn, forbyr diskrimineringsloven § 4 diskriminering 
på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. 
Det er ofte vanskelig å peke på ett bestemt av de nevnte grunnlagene som 
årsak til eventuell diskriminering, og mange av henvendelsene blir derfor 
registrert under begrepet etnisitet.

Av det totale antallet veiledningssaker som gjelder etnisk 
diskriminering i videste forstand, til sammen 186, gjaldt sakene følgende 
diskrimineringsgrunner: 119 etnisitet, 43 nasjonal opprinnelse, 17 språk, 
seks hudfarge og en avstamning. Sakene var fordelt slik på ulike 
samfunnsområder: 43 arbeidsliv, 29 offentlig forvaltning, 16 politi- og 
påtalemyndigheter, 17 varer og tjenester, tre bolig og to utdanning. De 
øvrige sakene er enten uregistrert eller gjaldt andre forhold. 

Innenfor arbeidslivets område gjelder en stor del av henvendelsene 
diskriminering i ansettelsesprosesser, for eksempel at personer ikke blir 
innkalt til intervju på grunn av utenlandsk navn eller blir forbigått ved 
ansettelse. LDO har fått henvendelser om trakassering på arbeidsplassen 
og spørsmål om adgangen til positiv særbehandling av personer med 
innvandrerbakgrunn. Noen henvender seg på grunn av manglende 
godkjennelse av utenlandsk utdannelse og arbeidspraksis. Enkelte mener 
at de blir diskriminert på grunn av språk fordi det stilles språkkrav i 
stillingsannonser, for eksempel krav i staten om å beherske både skriftlig 
bokmål og nynorsk. 

De henvendelsene som berører offentlig forvaltning, gjelder blant 
annet diskriminerende behandling fra politi, barnevern og i passkontroll. 
Når det gjelder nasjonal opprinnelse, har LDO fått henvendelser om 
Lånekassens regler for støtte til studier i utlandet for utenlandske 
statsborgere og autorisasjonsordning for leger utenfor EU. I tillegg 
handler en del av henvendelsene om regelverk og praksis knyttet til 
utlendingsforvaltningen. Også i offentlig forvaltning og tjenesteyting 
er språk et problem, for eksempel ved at en person nektes å snakke eget 
morsmål ved samvær med sitt barn under tilsyn og at foreldrene kun får 
skriftlig informasjon fra en skole på samisk, og ikke på norsk.

Diskriminering i forbindelse med varer og tjenester er også et tema 
som går igjen. Henvendelsene gjelder personer som nektes inngang 
på utested, rasisme fra butikkekspeditør, diskriminerende reklame, 
forsikringsvilkår, avslag på søknad om mobilkonto og bankkort samt 
tatere som vises bort fra campingplasser. I boligsektoren er det spørsmål 
om hva som er diskriminering ved utleie av boliger og om det er 
diskriminering at en person ikke får sette opp parabolantenne for å ta inn 
sendinger fra hjemlandet.

Sak 07/1743 – Forbigåelse ved søknad om stilling 

LDO har fått henvendelser fra personer som mener at de kan være 
forbigått ved søknad på stillinger på grunn av etnisitet mv. I denne 
konkrete saken hadde vedkommende søkt en stilling i offentlig sektor, 
blitt innkalt til intervju, men ble ikke innstilt. Arbeidsgiver ga ingen 
begrunnelse for hvorfor vedkommende ikke fikk jobben. Han mente at han 
var bedre kvalifisert enn personen som hadde fått jobben, og hadde bedt 
om innsyn i kvalifikasjonene til den som fikk jobben. Det fremgikk ikke av 
henvendelsen om søkeren mente at han var diskriminert på grunn av noen 
av de diskrimineringsgrunnlagene i lovverket som LDO håndhever.

LDO orienterte om retten til å få skriftlig informasjon om 
kvalifikasjonene til den som ble ansatt dersom søker mener at han eller 
hun er diskriminert. Retten fremgår av både diskrimineringsloven, 
likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. LDO redegjorde også for 
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innsynsretten ved ansettelse i offentlig forvaltning i forvaltningsloven 
kapittel 5. En som søker jobb i offentlig sektor har rett til å få en utvidet 
søkerliste, samt rett til å se søknadene, med vedlegg, fra søkere som er 
innstilt til eller tilsatt i stillingen. Dette gjelder uavhengig av om søkeren 
mener han eller hun er diskriminert eller ikke. LDO gjorde oppmerksom 
på at ingen av de nevnte reglene ga søkeren krav på en begrunnelse for 
hvorfor han ikke ble ansatt. 

LDO anbefalte vedkommende å kontakte arbeidsgiver for å få innsyn 
i kvalifikasjonene til den som fikk jobben dersom han mente at han var 
diskriminert. Han ble også oppfordret til å orientere LDO om utviklingen 
i saken.

Denne veiledningen har relevans for alle diskrimineringsgrunnlagene. 
I forbindelse med en klagesak hos LDO der det er mistanke om 
diskriminering, vil arbeidsgiver ha en opplysningsplikt overfor LDO 
etter diskrimineringsombudsloven § 11. LDO vil da kunne be om en 
begrunnelse for innstillingen og for hvorfor den aktuelle søkeren ikke ble 
innstilt eller ansatt dersom det er nødvendig for å ta stilling til om det har 
skjedd diskriminering eller ikke.

Sak 07/473 – Mobbing på arbeidsplass – etnisitet 

En mann fortalte at han hadde blitt systematisk mobbet av sin arbeidsgiver 
og sine kollegaer i mange år, noe som hadde gitt ham varige psykiske 
og fysiske plager. Han nevnte at det var slitsomt å bli kastet fra kontor 
til kontor og bli kalt for «lakris». Han hadde kontaktet fagforening og 
arbeidstilsynet uten at det hjalp, og håpet noen kunne stoppe mobbingen.

LDO orienterte om diskrimineringsloven § 4 og § 5 som forbyr både 
diskriminering og trakassering på grunn av etnisitet mv. LDO påpekte at 
opplysningene om at vedkommende ble kalt «lakris» og opprinnelig var 
fra Tyrkia kunne tyde på at han mente at han ble mobbet fordi han var av 
tyrkisk opprinnelse.

LDO ba om tilbakemelding dersom han ønsket at LDO skulle behandle 
saken som en klage om diskriminering og trakassering på grunn av 
etnisitet. LDO gjorde oppmerksom på at klagen ville bli oversendt til 
arbeidsgiveren for å få arbeidsgivers versjon av saken. I tillegg ba LDO 
om mer konkret informasjon om hvordan mobbingen hadde artet seg 
og konkrete eksempler på episoder han hadde følt seg krenket av. LDO 
mottok ingen tilbakemelding.

Sak 07/1422 – Forbud mot å snakke morsmål 

ved samvær med barn under tilsyn – språk 

En kvinne med utenlandsk opprinnelse var fratatt omsorgen for sin datter 
av barnevernet og hadde begrenset samvær under tilsyn. Under tilsynet 
fikk ikke mor og barn snakke morsmålet sammen. LDO mente saken reiste 
spørsmål om indirekte diskriminering på grunn av etnisitet og direkte 
diskriminering på grunn av språk. 

I praksis innebar kravet om å snakke norsk under samværsmøtene 
at mor og datter ikke hadde noen mulighet til å kommunisere fordi 
moren ikke snakket norsk. Kravet om at de skulle snakke norsk ville 
dessuten påvirke barnets muligheter til å beholde tilknytningen til egen 
kultur og eget språk. Det var også et spørsmål om hvilken betydning 
kommunikasjonskravet kunne få i forhold til spørsmålet om tilbakeføring 

«En som søker jobb i offentlig sektor 
har rett til å få en utvidet søkerliste. 
Dette gjelder uavhengig av om 
søkeren mener han eller hun er 
diskriminert eller ikke.»
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til mor. Det faktum at mor og barn ikke ble gitt muligheten til å føre en 
dialog som ville bidra til å opprettholde en naturlig kontakt, bidro neppe 
til å legge forholdene til rette for en tilbakeføring.

Slik saken ble fremstilt var det mye som talte for at mor ble utsatt for 
direkte diskriminering på grunn av språk og manglende språkferdigheter. 
Det ville da være et spørsmål om barnevernet hadde saklige grunner til å 
stille krav til kommunikasjon på norsk og om det middelet som er valgt er 
nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende. 

LDO påpekte at språkproblemene eventuelt kunne løses ved bruk av 
tolk. I og med at samværet i denne saken ikke fant sted hyppig, ville ikke 
den økonomiske belastningen for barnevernet være stor. LDO anbefalte 
kvinnen å kontakte LDO dersom hun ikke nådde frem i en dialog med 
barnevernstjenesten.

Sak 07/1233 – Trakassering fra offentlige ansatte – etnisitet 

En mann med utenlandsk opprinnelse opplevde at han ble trakassert 
av ansatte i offentlig forvatning. LDO fortalte at det ikke var tillatt å 
diskriminere eller trakassere noen på grunn av for eksempel deres 
kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion eller 
livssyn. Trakassering defineres som handlinger, unnlatelser eller ytringer 
som virker eller er ment å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, 
nedverdigende eller ydmykende. 

Mannen hadde ikke opplyst hva de offentlige ansatte konkret hadde 
gjort eller hvorfor han mente at han ble trakassert. LDO påpekte at en 
person kan føle seg generelt forbigått eller urettferdig behandlet av 
samfunnet eller av ulike personer eller instanser uten at det nødvendigvis 
kunne anses som trakassering.

For at LDO skal kunne uttale seg om forholdet faller inn under et av 
diskrimineringsforbudene, må det tas utgangspunkt i en eller flere kon-
krete handlinger eller unnlatelser. Mannen la ikke frem opplysninger om 
konkrete tilfeller eller på hvilket grunnlag han mente han ble trakassert, 
og saken ble derfor avsluttet.

5.2. Religion og livssyn

Diskriminering på grunn av religion eller livssyn er forbudt etter 
diskrimineringsloven § 4. Loven gjelder i utgangspunktet på alle 
samfunnsområder, med unntak av familieliv og personlig forhold, jf. § 3. 
I tillegg til den generelle unntaksadgangen fra forbudet mot 
diskriminering i § 4 fjerde ledd, er det egne unntaksbestemmelser i § 3 og 
§ 7 for visse handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn.

Innenfor arbeidslivsektoren har LDO mottatt henvendelser vedrørende 
bruk av religiøst hodeplagg, håndtering av alkohol og svinekjøtt for 
lagermedarbeider, trakassering, krav til medlemskap i Den norske kirke 
for stilling som barnehageassistent og innhold i utlysningstekster.

På utdanningsområdet har LDO fått henvendelser om rett til bønn på 
skole, tilrettelegging under ramadan og studenters rett til å bruke hijab. 

For øvrig gjelder henvendelsene blant annet trakasserende ytringer 
i diskusjonsforum på Internett, trakassering i borettslag, utestegning 
av gruppe fra speiderorganisasjon, diskriminerende illustrasjoner på 
politistasjon og merking av matvarer av hensyn til religion.

Sak 07/1110 – Krav til medlemskap i Den norske kirke – 

stilling som barnehageassistent

En mann henvendte seg til LDO og spurte om det var lovlig å kreve 
medlemskap i Den norske kirke i utlysningstekst der det søkes etter en 
barnehageassistent til en menighetsbarnehage.

«I praksis innebar kravet 
om å snakke norsk under 
samværsmøtene, at mor og datter 
ikke hadde noen mulighet til å 
kommunisere fordi moren ikke 
snakket norsk.»



LDO redegjorde for diskrimineringsloven § 4 som forbyr direkte og 
indirekte diskriminering på grunn av blant annet religion og livssyn. 
Medlemskap i trossamfunn i seg selv omfattes ikke av ordlyden. Kravet 
om medlemskap i Den norske kirke vil imidlertid føre til at de som 
ikke er medlem, utelukkes på grunn av deres religion eller livssyn. De 
ekskluderes fra å søke stillingen og stilles dårligere enn medlemmer av 
Den norske kirke.

I følge diskrimineringsloven § 7 første ledd, kan en arbeidsgiver i 
utgangspunktet ikke be om opplysninger om hvordan en arbeidstaker 
stiller seg til religiøse spørsmål. Forbudet gjelder imidlertid ikke hvis 
innhenting av slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter. Det 
gjelder heller ikke når det inngår i formålet til virksomheten å fremme 
bestemte religiøse syn, og arbeidstakerens stilling vil være av betydning 
for å gjennomføre et slikt formål, jf. § 7 andre ledd.

LDO tok opp denne saken med arbeidsgiveren på eget initiativ. 
Menighetsrådet opplyste LDO om at de tok ombudets påpekninger til 
etterretning. Menighetsrådet hadde ikke noe særskilt livssynsformål 
i vedtektene for barnehagen. De opplyste at de derfor ville stoppe 
rekrutteringsprosessen, og gjøre en ny vurdering av utlysningsteksten 
etter at menighetsrådet hadde fastsatt nye vedtekter for barnehagen.

LDO påpekte overfor arbeidsgiver at det alltid må vurderes konkret 
om den generelle unntaksadgangen kan brukes ved ansettelser. I for-
arbeidene til diskrimineringsloven er det nevnt at forskjellsbehandling 
ved ansettelse på grunn av religion og livssyn ikke vil være saklig når 
det gjelder stillinger hvor funksjonene ikke kan sies å ha betydning for 
gjennomføringen av trossamfunnets religiøse formål. De kvalifikasjons-
krav som stilles i ansettelsesprosessen må derfor vurderes i forhold 
til stillingens karakter og virksomhetens formål. De må også være 
forholdsmessige i forhold til de arbeidsoppgavene som skal utføres i det 
enkelte tilfellet (Ot. prp. nr. 33 (2004–2005)).

Sak 07/994 – Utestegning på religiøst grunnlag 

fra statsstøttet organisasjon 

En humanistisk speidergruppe spurte om de kunne utestenges fra 
Norges Speiderforbund fordi speidergruppa var ikke-religiøs. LDO 
svarte at det i utgangspunktet bare er fysiske personer som er vernet 
av diskrimineringsloven. Det vil si at en eventuell diskriminering av 
speidergruppen som gruppe ikke rammes av diskrimineringsloven selv 
om medlemmene er fysiske personer. 

LDO understreket videre at diskrimineringsvernet er avgrenset mot 
aktiviteter og handlinger i regi av tros- og livssynssamfunn og virksom-
heter med et religiøst og livssynsmessig formål. I følge diskriminerings-
loven § 3, gjelder ikke forbudet mot diskriminering for slike handlinger 
eller aktiviteter dersom de er viktige for gjennomføringen av det religiøse 
eller livssynsmessige formålet til trossamfunnet eller virksomheten. 

Speiderbevegelsen, som Norges Speiderforbund er en del av, har et 
formål med en religiøs dimensjon. Dette kommer til uttrykk i den såkalte 
speiderloven og speiderløftet. LDO mente at det derfor uansett kunne 
være saklig for Norges Speiderforbund å nekte og oppta ikke-religiøse 
speidergrupper i forbundet.

Sak 07/1232 og 07/1794 – Krenkende ytringer 

om muslimer på diskusjonsforumet Veggavisen 

LDO mottok flere henvendelser fra personer som reagerte på rasistiske 
uttalelser og hets mot muslimer på diskusjonsforumet Veggavisen 
på TV2 Nettavisen. Det ble også hevdet at enkelte var blitt truet med 
utestengning fra nettsiden som følge av at de kritiserte innholdet.

«En arbeidsgiver kan 
i utgangspunktet 
ikke be om opplys-
ninger om hvordan 
en arbeidstaker 
stiller seg til religiøse 
spørsmål.»
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LDO håndhever diskrimineringsloven som i § 5 forbyr trakassering på 
grunn av blant annet etnisitet, nasjonal opprinnelse og religion. Forbudet 
gjelder imidlertid bare ytringer som er rettet mot en eller flere konkrete 
enkeltpersoner. Ytringer om muslimer som gruppe, slik de fremkom på 
debattsidene til TV2 Nettavisen, er ikke omfattet av forbudet.

LDO kunne ikke uttale seg om lovbrudd i denne saken, men tok opp 
saken med TV2 Nettavisen på generelt grunnlag. LDO reagerte først og 
fremst på den totale mengden av angrep mot og nedsettende uttalelser 
om muslimer generelt som fant sted på Veggavisen. LDO understreket at 
mediene er en samfunnsaktør med sterk påvirkningsmakt, og at de derfor 
har et særlig viktig ansvar for å begrense spredningen av diskriminerende 
og ulovlige ytringer.

LDO påpekte at ytringene reiste spørsmål om grensen for ytringer etter 
straffeloven § 135a, det selvstendige redaktøransvaret etter straffeloven 
§ 431, og ansvar etter pressens egen «vær varsom plakat». Punkt 4.3 sier 
«vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, nasjonalitet og 
livssyn». 

LDO gjorde også oppmerksom på diskrimineringslovens forbud mot 
gjengjeldelse i § 9. LDO viste til at trusler om søksmål eller utestegning 
av en person som tar opp et rasismeproblem fra diskusjonsforumet etter 
omstendigheten kunne være brudd på forbudet mot gjengjeldelse.

TV2 besvarte ombudets henvendelse. De redegjorde vilkår for å 
bruke forumet, og for rutinene for å fange opp uakseptable ytringer på 
Veggavisen. TV2 pekte på ytringsfriheten og at ansvaret for ytringenes 
innhold primært må legges til den som avgir ytringen. Videre mente TV2 
at kanalen ikke kunne være forpliktet til å gjennomføre en volumkontroll 
eller selv produsere «politisk korrekte standpunkter» for å balansere 
debatten. TV2 var åpen for dialog og ønsket tilbakemelding på konkrete 
uttalelser som ble ansett i strid med lovverket.

LDO avviser ikke at ytringsfriheten setter visse grenser for hvilke 
ytringer som må anses ulovlige, og at ytringer ikke skal sensureres bare 
fordi de oppleves som upassende eller kontroversielle. LDO oppfordret 
TV2 til være ekstra oppmerksom på ytringer som direkte eller indirekte 
oppfordrer til vold eller trakassering av enkeltpersoner eller en gruppe 
mennesker. LDO påpekte blant annet at generaliserende negative 
uttalelser om muslimer, kan være med på å bygge opp under fordommer 
og hat mot en gruppe mennesker. Enkelte uttalelser oppfordret til vold 
mot muslimer. 

LDO ba TV2 om å ta eventuelle klager de får på alvor og være var-
somme med å utestenge personer fra forumet eller anklage dem fordi de 
tar opp det de mener er diskriminerende ytringer eller rasisme.

5.3. Funksjonshemning

I 2007 hadde LDO ansvaret for en kampanje med særlig fokus på personer 
med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Med 58 henvendelser, hadde vi 
nærmest en fordobling i antall henvendelser om veiledning på spørsmål 
som gjaldt diskriminering på grunn av funksjonshemning. Omtrent halv-

«Mediene er en samfunnsaktør 
med sterk påvirkningsmakt, 
og de har derfor et særlig 
viktig ansvar for å begrense 
spredningen av diskriminerende 
og ulovlige ytringer.»
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parten av henvendelsene dreide seg om forskjellige former for forskjells-
behandling i arbeidslivet, i alt 23 saker. De øvrige sakene dreide seg om 
forskjellsbehandling på andre områder. Spørsmål om tilrettelegging og 
universell utforming i offentlige rom har vært reist flere ganger, i alt elleve 
saker gjaldt spørsmål om diskriminering i offentlig forvaltning. Vi har også 
fått spørsmål om avvisning på utesteder i fem saker.

Arbeidsmiljøloven kapittel 13 forbyr diskriminering av funksjons-
hemmede i arbeidslivet. Diskrimineringsvernet for funksjonshemmede 
er innført på bakgrunn av EFs likebehandlingsdirektiv (rådsdirektiv 
2000/78/EF).

Per i dag har vi ingen lovgivning som forbyr diskriminering av 
funksjonshemmede utenfor arbeidslivet. Men vi har en egen bestemmelse 
som pålegger arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere med 
funksjonshemning. En ny lov om likeverd og tilgjengelighet for personer 
med nedsatt funksjonsevne er under utarbeidelse. I tillegg til regler om 
tilretteleggingsplikt, vil loven gi et utvidet vern mot diskriminering 
og trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne på alle samfunns-
områder. Det er meningen at Likestillings- og diskrimineringsombudet 
skal håndheve den nye loven. Ombudets innspill til lovprosessen er omtalt 
nærmere i kapittel 3.

Mange av henvendelsene som gjelder arbeidslivet handler om 
manglende tilrettelegging for funksjonshemmede på arbeidsplassen. 
Videre opplever flere forbigåelse ved ansettelse og oppsigelse på grunn 
av sin funksjonshemning. LDO har også fått spørsmål om adgangen til å 
spørre om helseopplysninger under jobbintervju.

De sakene som faller utenfor ombudets mandat, reiser spørsmål 
både om tilgang til offentlige tjenester og varer, samt tjenester fra privat 
næringsliv. Vi har mottatt spørsmål om tilrettelegging på skole for elev 
med dysleksi, avslag på søknad fra blind om å avtjene verneplikt, og 
manglende tilgjengelighet på offentlige steder. En person viser til at 
inntektskrav for familiegjenforening diskriminerer psykisk syke fordi flere 
innenfor denne gruppen ikke har tilstrekkelig inntekt. 

I tillegg har vi fått henvendelser om diskriminerende omtale av psykisk 
syke i media, film og litteratur, manglende universell utforming av 
kollektivtransport og IKT og avvisning fra blodbank på grunn av fører-
hund. Henvendelsene dekker således et vidt spekter av ulike typer 
funksjonshemninger på ulike områder i samfunnet. Mange av disse 
tilfellene vil forhåpentligvis få et bedre vern ved innføringen av den nye 
tilgjengelighetsloven.

Sak 07/442 – Positiv særbehandling 

av funksjonshemmede ved ansettelse 

En mann reagerte på at det i en stillingsannonse sto følgende: «Ved ellers 
like kvalifikasjoner vil personer med funksjonsnedsettelse bli prioritert». 
Han mente det var diskriminerende overfor ham som ikke har nedsatt 
funksjonsevne, og ønsket en veiledning om lovverket på området. 

LDO viste til at arbeidsmiljøloven kapittel 13 skal sikre likebehandling 
i arbeidslivet og forbyr diskriminering på grunn av blant annet funksjons-
hemning.

LDO informerte om adgangen til positiv særbehandling av funksjons-
hemmede som følger av arbeidsmiljøloven § 13-6. Arbeidsgiver kan iverk-
sette tiltak som positivt særbehandler funksjonshemmede for å bidra til 
like rettigheter og muligheter og for å bidra til likestilling.

LDO påpekte at i denne konkrete stillingsannonsen ville personer 
med funksjonsnedsettelse bli prioritert ved ellers like kvalifikasjoner. 
LDO la derfor til grunn at det uansett var tale om en form for moderat 
kvotering. Dersom en søker skilte seg ut som klart best kvalifisert, ville 
stillingen bli tilbudt denne, uavhengig av vedkommendes funksjonsevne. 
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På denne bakgrunnen kunne ikke LDO se at stillingsannonsen var 
diskriminerende.

Det følger for øvrig av forskrift til tjenestemannsloven at arbeidsgiver 
har adgang til å fravike kvalifikasjonsprinsippet ved tilsetting av en 
funksjonshemmet. Forutsatt at en funksjonshemmet søker er kvalifisert til 
stillingen, kan altså offentlig arbeidsgiver velge den funksjonshemmede, 
selv om andre søkere er bedre kvalifisert, jf. forskriftens § 9.

Sak 07/993 Oppsigelse på grunn av lese- og skrivevansker 

En fagforening kontaktet LDO på vegne av et medlem som hadde blitt 
oppsagt fra sin arbeidsplass på grunn av lese- og skrivevansker. Han 
hadde også blitt mobbet på arbeidsplassen av samme grunn.

LDO la til grunn at lese- og skrivevansker er omfattet av vernet mot 
diskriminering på grunn av funksjonshemning. Arbeidsmiljøloven 
gjelder alle sider av arbeidsforholdet, også ved opphør, jf. §13-2 første 
ledd bokstav b). En arbeidstaker kan altså ikke sies opp på grunn av 
funksjonshemning. Bare dersom arbeidsgiver har saklig grunn til det, og 
det ikke er uforholdsmessig overfor arbeidstaker, kan arbeidsgiver legge 
vekt på funksjonshemning ved oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 13-3 
første ledd og andre ledd. Arbeidsmiljøloven forbyr også trakassering, 
jf. arbeidsmiljøloven § 13-1 andre ledd.

LDO viste videre til at lese- og skrivevansker kan utløse plikt for 
arbeidsgiver til iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal 
kunne få eller beholde arbeid, jf. § 13-5. Plikten gjelder ikke dersom 
tiltakene vil innebære en uforholdsmessig byrde for arbeidsgiver. 
Manglende tilrettelegging anses som diskriminering.

I denne konkrete saken mente LDO at arbeidsgiver måtte sannsynlig-
gjøre at de hadde saklig grunn til å si opp vedkommende på grunn av 
lese- og skrivevansker. 

LDO orienterte avslutningsvis om kravet til at en oppsigelse uansett må 
være saklig begrunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Hva som utgjør saklig 
grunn må vurderes i hvert enkelt tilfelle. LDO gjorde oppmerksom på at 
det løper en søksmålsfrist på åtte uker for å reise sak for domstolen om 
usaklig oppsigelse. 

Fagforeningen hadde et møte med bedriften som resulterte i at 
arbeidsgiver trakk tilbake oppsigelsen. Saken ble derfor ikke vurdert 
ytterligere av LDO.

5.4. Seksuell orientering

I 2007 ga LDO veiledning i til sammen 16 henvendelser om diskriminering 
på grunn av seksuell orientering, det samme antallet som året før. Fire 
saker gjaldt arbeidsliv, og en sak gjaldt spørsmål om diskriminering på 
boligmarkedet. De øvrige elleve sakene dreide seg om forskjellsbehandling 
utenfor arbeidslivet og i boligsektoren.

Vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering er 
begrenset til arbeidslivet og boligsektoren. De henvendelsene LDO har gitt 
veiledning i på arbeidslivets område gjelder ansettelse i Den norske kirke, 
spørsmål om seksuell orientering under intervju, krav om samlivsform i 
utlysningstekst og trakassering.

For øvrig har LDO fått flere henvendelser om diskriminering på grunn 
av seksuell orientering som faller utenfor dagens diskrimineringsvern. 
De temaene som har blitt tatt opp er blant annet trakassering fra privat-
personer, avvisning fra utested, regler for inngåelse av partnerskap med 
utenlandsk statsborger, registrering av felles foreldreansvar for homofile 
partnere og definisjon av samboer i forsikringsavtale.

«Lese- og skrivevansker 
er omfattet av vernet mot 
diskriminering på grunn av 
funksjonshemning.»
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Henvendelsene viser at homofile og lesbiske opplever en rekke 
problemer knyttet til regulering av samliv og rettigheter til barn som 
følge av dagens lovgivning. En del av disse problemstillingene vil kunne 
løses ved innføringen av felles ekteskapslov, se omtale av ombudets 
høringsuttalelse i kapittel 3.

Sak 07/1417 – Spørsmål om seksuell orientering 

under intervju – rekrutteringsselskap

En mann hadde vært på intervju i forbindelse med en utlyst stilling. Det var 
et rekrutteringsselskap som gjennomførte intervjuet og sto ansvarlig for 
ansettelsesprosessen. Da han fikk spørsmål om sivilstand under intervjuet, 
svarte han at han hadde inngått partnerskap. Intervjueren stilte da mange 
etterfølgende spørsmål rundt dette temaet. Mannen følte at mange av 
spørsmålene var ubehagelige og mente at de gjaldt forhold av privat karakter. 
Han kontaktet LDO og ville vite hvilke regler som gjaldt på området.

LDO redegjorde for arbeidsmiljølovens forbud mot direkte og 
indirekte diskriminering på grunn av seksuell orientering. Videre 
fikk han informasjon om at det etter arbeidsmiljøloven § 13-4 første 
ledd i utgangspunktet er forbudt å innhente opplysninger om seksuell 
orientering, med mindre en slik opplysning er nødvendig av hensyn til 
stillingens karakter.

LDO påpekte at rekrutteringsselskaper ikke er ansvarlig etter arbeids-
miljølovens diskrimineringsbestemmelser fordi de ikke regnes som 
arbeidsgivere. LDO arbeider for at et slikt ansvar skal fremgå av loven. 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreløpig ikke sett behovet 
for en særlig regulering av rekrutteringsselskapers ansvar i ansettelses-
prosesser. Deres oppfatning er at i de fleste tilfeller vil arbeidsgiver, som 
oppdragsgiver, uansett være ansvarlig for eventuelle lovbrudd under 
ansettelsesprosessen.

Denne aktuelle saken illustrerer at det ikke alltid vil være tilfelle. 
Ombudets vurdering er at arbeidsgivers ansvar etter arbeidsmiljøloven 
trekkes for langt dersom de skal gjøres ansvarlig for ulovlige spørsmål 
under intervju, med mindre det klart fremgår at arbeidsgiver selv har bedt 
om at slike spørsmål skal stilles.

Sak 07/1974 – Tilsetting og vigsling i Den norske kirke 

av homofile i partnerskap

Kirkemøtet fattet den 16. november 2007 vedtak om «Tilsetting og vigsling 
i Den norske kirke av homofile i partnerskap». Verneombudet for prester i 
Den norske kirke kontaktet LDO for å få avklart om vedtaket kunne sies å 
være i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven kapittel 13. 

LDO forsto Kirkemøtes vedtak slik at kirkens to syn likestilles og at 
det enkelte bispedømme og den enkelte biskop avgjør hvilken praksis 
som skal følges. Vedtaket innebærer at homofilt samlevende prester 
risikerer å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin seksuelle orientering 
og samlivsform dersom de søker stilling i bispedømmer der man ikke 
aksepterer prester med slik sivil status.

LDO påpekte at slik forskjellsbehandling i utgangspunktet er i strid 
med forbudet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering i 
arbeidsmiljøloven § 13-1. 

LDO redegjorde for unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 13-3 
tredje ledd og § 13-4 andre ledd. LDO forstår unntaksbestemmelsene 
slik at trossamfunnets forskjellsbehandling av homofile som har sin 
begrunnelse i religion, ikke er å anse som ulovlig diskriminering så lenge 
det i utlysningsteksten er gjort rede for trossamfunnets syn. Formålet med 
unntaket er å beskytte den frie religionsutøvelsen som også er beskyttet 
av menneskerettskonvensjonene.

«I utgangspunktet er 
det forbudt å innhente 
opplysninger om 
seksuell orientering.»
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Spørsmålet i saken var hva som etter loven skal regnes som tros-
samfunn. LDO påpekte at den konkrete religionsutøvelsen skjer lokalt i 
de enkelte menigheter og at det derfor etter ombudets oppfatning er mest 
i tråd med formålet med unntaksbestemmelsen (fri religionsutøvelse) 
å vurdere slike saker ut fra den enkelte menighets syn på spørsmålet 
om homofile prester. LDO viste også til at dette er lagt til grunn når det 
gjelder ansettelse av kvinnelige prester. 

Dersom menigheten som presten skal virke i, ikke kan akseptere 
en homofil (eller kvinnelig) prest fordi dette strider mot menighetens 
religiøse overbevisning, må dette etter ombudets syn aksepteres, fordi 
det motsatte standpunkt ville innebære et betydelig inngrep i den frie 
religionsutøvelsen og dermed komme i konflikt med menneskeretts-
konvensjonene. Hvis menigheten ikke har noen religiøse motforestillinger 
mot homofile prester, har den heller ikke noe lovlig grunnlag for å 
diskriminere.

LDO understreket at det etter ombudets syn er menigheten – 
trosfellesskapet – som eventuelt må påberope seg unntakene i 
diskrimineringslovgivningen. Unntakene er ikke ment å beskytte 
biskopenes styringsrett over bispedømmene eller underliggende enheter, 
og heller ikke andre styringsmekanismer innad i Kirken. Unntakene er 
heller ikke ment å beskytte enkelte ansatte som måtte være motstandere 
av kvinnelige eller homofile prester.

Avslutningsvis understreket LDO at dette kun er ombudets veiledning 
om likebehandlingsbestemmelsenes anvendelse i Kirken. Det foreligger 
ingen endelig rettslig avklaring av disse spørsmålene, verken fra 
håndhevingsorganene eller fra domstolene.

Sak 07/1768 – Strengere krav til registrering av partnerskap 

enn for å inngå ekteskap i Norge for utenlandske borgere

En mann reagerte på at vilkårene for inngåelse av partnerskap etter 
partnerskapsloven er strengere enn ekteskapslovens vilkår for rett til å 
inngå ekteskap. Det er for det første et vilkår om at minst en av partnerne 
har norsk statsborgerskap. For det andre må minst en av partnerne ha 
hatt minst to års bopel i Norge for å kunne inngå partnerskap.

LDO opplyste om at det per i dag ikke finnes noen lovbestemmelse som 
forbyr forskjellsbehandling av homofile sammenliknet med heterofile 
på andre områder enn arbeidslivet. LDO har derfor ikke adgang til å 
behandle henvendelsen som en klagesak.

LDO gjorde oppmerksom på at regjeringen har fremmet forslag til 
ny felles ekteskapslov. Det er det foreslått at homofile og heterofile skal 
kunne inngå ekteskap på like vilkår. LDO har i sin høringsuttalelse støttet 
dette forslaget, se kapittel 3. LDO anbefalte mannen å ta kontakt med 
Barne- og likestillingsdepartementet dersom han ønsket gi innspill til 
måten bopelskravet praktiseres på i dag.

5.5. Alder

I løpet av 2007 ga LDO veiledning i til sammen 53 saker som gjaldt 
diskriminering på grunn av alder, sytten flere enn i 2006. 34 av sakene 
gjaldt spørsmål om diskriminering i arbeidslivet, som er det samfunns-
området som har et vern mot diskriminering på grunn av alder. I tillegg 
mottok LDO en henvendelse om diskriminering i boligmarkedet, en i 
privatlivet, to i utdanning og sju henvendelser om diskriminering ved 
tilgang på varer og tjenester. 

De fleste henvendelser om diskriminering på grunn av alder i arbeids-
livet gjelder forbigåelse på grunn av høy alder. I stillingsannonser med 
alderskrav er det ofte eldre arbeidstakere som faller utenfor fordi 

«Hvis menigheten 
ikke har noen 
religiøse mot-
forestillinger mot 
homofile prester, 
har den heller ikke 
noe lovlig grunnlag 
for å diskriminere.»



arbeidstaker ønsker søkere under en bestemt alder. Det er også tilfeller 
der en nedre aldersgrense utelukker unge søkere. Vi har mottatt flere 
spørsmål om arbeidsgiver lovlig kan si opp en arbeidstaker på grunn 
av oppnådd pensjonsalder eller fylte 70 år. LDO har også fått spørsmål 
om arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen til tross for oppnådd 
pensjonsalder eller fylte 70 år. Det er ingenting i veien for at en arbeids-
taker fortsetter i sitt arbeidsforhold etter fylte 67 eller 70 år, forutsatt 
at arbeidstaker og arbeidsgiver har kommet til enighet om at arbeids-
forholdet skal fortsette.

LDO har også fått henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker vei-
ledning om hva det er lov å stille krav om ved utlysning av ledig stilling, 
og hva som skal til for at det er lov til å stille krav om at søkere har en 
bestemt alder. I slike tilfeller kan LDO gi generell veiledning og vurdering 
av saken, men kan ikke gi en bindende forhåndsuttalelse. 

LDO får også en del henvendelser om aldersdiskriminering på 
andre områder. Eksempler på henvendelser som faller utenfor dagens 
diskrimineringsvern er skoleungdom som nektes adgang til butikker og 
kjøpesenter, personer som nektes adgang til utesteder på grunn av alder, 
studenter over en viss alder som ikke får studentrabatt, rabattordning 
på varer basert på alder og alderskrav i forsikringer. Sakene som faller 
utenfor mandatet berører i hovedsak ulik adgang til varer og tjenester, og 
forskjellsbehandlingen rammer i de fleste tilfellene unge personer.

Sak 07/1938 – Lærlingplass forbehold personer under 25 år

En mannlig student på 32 år hadde kontaktet et firma for å forhøre seg om 
han kunne få plass som lærling. Firmaet ga beskjed om at de ikke ønsket 
personer over 25 år og at det derfor var unødvendig å sende søknad til 
dem. Mannen kontaktet LDO og ønsket å vite om firmaets praksis var 
lovstridig.

LDO ga en orientering om forbudet mot aldersdiskriminering. 
Lærlinger anses i utgangspunktet ikke som arbeidstakere. Det er likevel 
bestemt i forskrift at lærlinger er beskyttet av arbeidsmiljøloven kapittel 
13 om diskriminering. Forbudet mot aldersdiskriminering gjelder derfor 
også for lærlinger. Det er derfor i utgangspunktet ikke tillatt å sette 
aldersgrense for lærlinger med mindre arbeidsgiver har saklig grunn til å 
begrense lærlingplassene til studenter under en bestemt alder.

LDO kunne ikke ta endelig standpunkt til saken uten at det aktuelle 
firmaet hadde fått anledning til å uttale seg. LDO ba derfor mannen om 
å ta kontakt dersom han ønsket å fremme saken for en klagesak. Han tok 
ikke videre kontakt med LDO.

Sammenlikner vi denne saken med saken mot Utenriksdepartementet, 
der LDO kom til at det var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering 
å forbeholde aspirantstillinger til søkere mellom 25 og 32 år, er det 
vanskelig å se at en bedrift skal ha saklig grunn til å begrense adgangen 
til å få lærlingplass til dem under 25 år. En nærmere vurdering av slike 
alderskrav forutsetter uansett en konkret vurdering av det enkelte tilfellet.

Sak 07/1771 – Krav om bestemt alder i stillingsannonse

LDO fikk henvendelse fra en person som spurte om arbeidsgiver lovlig 
kunne søke etter personer mellom 30 og 40 år i en stillingsannonse. 

LDO viste til at arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn 
av alder. LDO har i sin praksis lagt til grunn at det som regel vil være i 
strid med loven å søke etter folk i en bestemt aldersgruppe. Det vil også 
være i strid med loven å signalisere at en ønsker folk fra en bestemt 
aldersgruppe, for eksempel ved å skrive at man ønsker nytt personale 
til et «ungt og dynamisk miljø» eller at søkeren må passe inn i et «godt 
voksent» miljø.

I denne konkrete saken var det et rekrutteringsselskap som foretok 

«Det er i utgangspunktet ikke 
tillatt å sette aldersgrense for 
lærlinger med mindre arbeidsgiver 
har saklig grunn til å begrense 
lærlingplassene til studenter 
under en bestemt alder.»
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utvelgelsen av ansatte på oppdrag fra arbeidsgiver. Rekrutteringsselskaper 
faller ikke inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser fordi de ikke er 
arbeidsgiver i lovens forstand. Arbeidsgiver er likevel ansvarlig for ulovlige 
stillingsannonser så lenge det er arbeidsgiver som har gitt rekrutterings-
selskapet i oppdrag å utforme annonsen med et innhold i strid med loven.

Sak 07/88 – Oppsigelse ved fylte 70 år

En mann hadde fått oppsigelse fra sin arbeidsgiver fordi han snart fylte 
70 år. Han ønsket en redegjørelse fra LDO om aldersdiskriminering og om 
forbudet kun gjaldt til fylte 70 år. 

LDO orienterte om arbeidsmiljøloven § 13-1 og at diskriminerings-
vernet også gjelder ved oppsigelse. Oppsigelse på grunn av alder alene 
er derfor ikke tillatt. Det fremgår imidlertid av arbeidsmiljøloven § 15-7 
fjerde ledd at arbeidsgiver lovlig kan si opp en ansatt som er fylt 70 år, 
utelukkende med begrunnelse i at vedkommende er fylt 70 år. Vernet mot 
diskriminering på grunn av alder gjelder med andre ord ikke lenger enn 
til 70 år når det gjelder arbeidsgivers adgang til å si opp en ansatt.

5.6. Kjønn

Likestillingsloven forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling på 
grunn av kjønn. Lovens § 3a gir arbeidsgiver adgang til å bruke positiv 
særbehandling for å oppnå likestilling. Loven har også spesielle regler 
knyttet til arbeidsforhold, likelønn, utdanning og trakassering på grunn 
av kjønn eller seksuell trakassering.

Over halvparten av alle veiledningssakene til LDO er knyttet til kjønn. 
Det er fortrinnsvis spørsmål innenfor arbeidslivet som dominerer. I 2007 ble 
det registrert totalt 1010 veiledningssaker hos LDO hvor 545 dreide seg om 
kjønnslikestilling. Av disse igjen dreide 349 saker seg om forhold i arbeidslivet.

Spørsmål omkring graviditet og foreldrepermisjon utgjør en stor del 
av disse sakene. Spørsmålene gjelder blant annet rett til bonus under 
foreldrepermisjon, ulik praksis fra arbeidsgiver når det gjelder rettigheter 
for kvinner og menn i forbindelse med foreldrepermisjon, spørsmål 
om graviditet under intervju, forbigåelse ved ansettelse på grunn av 
graviditet, oppsigelse og endrede arbeidsoppgaver etter foreldrepermisjon 
og rett til lønnsforhandlinger under permisjon. 

Spørsmål om likelønn utgjør også en del av henvendelsene. For 
øvrig har LDO mottatt en rekke henvendelser om positiv særbehandling 
både av menn og kvinner, trakassering på grunn av kjønn og seksuell 
trakassering, samt diskriminerende stillingsannonser.

Spørsmål om regelverket rundt foreldrepermisjon og foreldrepenger er 
et annet stort tema, spesielt med fokus på ulike rettigheter for mor og far. 
Kravet til kjønnsrepresentasjon i styrer og utvalg er det også en del som 
ønsker informasjon om.

Innenfor utdanningssektoren handler temaene blant annet om fordeler 
for kvinnelige studenter, tilleggspoeng for jenter ved opptak til studier, 
kurs forbeholdt kvinner, spørsmål om positiv særbehandling for menn og 
problemer med studieplass, stipender og studieprogresjon i forbindelse 
med graviditet og foreldrepermisjon.

LDO har mottatt henvendelser knyttet til kjønn som kriterium ved ulike 
forsikringer. Videre er folk opptatt av ulike priser for kvinner og menn på 
blant annet utesteder, samt varer og tjenester som er forbeholdt det ene 
kjønn. LDO får også henvendelser vedrørende kjønnsdiskriminerende 
reklame. Slik reklame omfattes av markedsføringsloven som Forbruker-
ombudet håndhever.

Likestillingsloven gjelder ikke familieliv og personlige forhold, men 
LDO får også noen henvendelser på dette området, for eksempel spørsmål 

«Arbeidsgiver kan lovlig si opp 
en ansatt som er fylt 70 år, 
utelukkende med begrunnelse i at 
vedkommende er fylt 70 år.»

«Over halvparten av alle 
veiledningssakene til LDO er 
knyttet til kjønn. Spørsmål 
omkring graviditet og 
fødselspermisjon utgjør en stor del 
av disse sakene »



VEILEDNINGSSAKER  75

om barnefordeling og foreldreansvar. Dette er forhold som LDO ikke kan 
vurdere eller uttale seg om.

Det er flest kvinner som henvender seg til LDO med spørsmål knyttet til 
likestilling. Men også noen menn gjør det, og vi har valgt å ta frem noen 
eksempler på hva menn er opptatt av i årets PRAKSIS. 

Det er som oftest menn som henvender seg i saker der kvinner får 
fordeler. Det kan for eksempel dreie seg om særtiltak rettet mot kvinner i 
forbindelse med studier på mannsdominerte studieretninger. Det samme 
gjelder tilfeller der det er ulike tilbud og priser for kvinner og menn for 
såkalte «ladies’ night» på utesteder. 

Men menn engasjerer seg også i andre saker som for eksempel reklame 
de mener er kjønnsdiskriminerende og kjønnsrepresentasjon i styrer. 
Ellers får LDO en del henvendelser knyttet til omsorg for barn, som 
barnefordeling, samværsrett, barnebidrag, foreldreansvar og regelverket 
knyttet til foreldrepermisjon og fedrekvote. 

Innenfor arbeidslivet får LDO også en del henvendelser fra menn om 
likelønn, rettigheter i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon og 
spørsmål om forbigåelse ved ansettelse, gjerne sett i sammenheng med 
adgangen til positiv særbehandling av kvinner. En del menn henvender 
seg også på vegne av sin ektefelle eller samboer.

De henvendelsene LDO har fått om positiv særbehandling av menn, 
dreier seg om utforming av stillingsannonser og i hvilke tilfeller det er 
anledning til å velge å ansette en mann framfor en kvinne med tilsvarende 
like gode kvalifikasjoner. I flere av tilfellene er det arbeidsgiver som har 
henvendt seg for å få veiledning.

Når det gjelder stillingsannonser, har LDO uttalt at det er tillatt å 
oppfordre menn til å søke stillinger der menn er underrepresentert i 
virksomheten og i den aktuelle stillingskategorien. Det bør da fremgå av 
annonsen at menn er underrepresentert.

Sak 07/1394 og 07/1395 – Ulik dekning av lønn under 

foreldrepermisjon for kvinnelige og mannlige ansatte

Bedriftene i de to sakene hadde regler om at kvinnelige ansatte fikk 
utbetalt full lønn både i den lovpålagte permisjonen (tre + seks uker) og 
i foreldrepermisjon utover dette. De mannlige ansatte fikk kun dekket 
full lønn tilsvarende fedrekvoten på seks uker. Dersom de valgte å ta ut 
foreldrepermisjon utover de seks ukene, fikk de kun dekket lønn opp til 
6G (grunnbeløpet i folketrygden).

LDO informerte om at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke har plikt til å 
betale lønn under foreldrepermisjonen. Folketrygden dekker lønn opp til 
6G. Dersom arbeidsgiver velger å utbetale lønn ut over dette beløpet, må 

Det er som hovedregel ikke adgang til å 
utlyse en stilling forbeholdt menn. Det 
følger at likestillingsloven § 4 som sier 
at en stilling ikke må lyses ledig bare for 
det ene kjønn. Utlysningen må heller 
ikke gi inntrykk av at arbeidsgiveren 
forventer eller foretrekker det ene kjønn til 
stillingen. Unntaket er dersom det finnes 
en «åpenbar grunn» for å ansette det ene 
kjønn, for eksempel en mannlig filmrolle 
eller der man har behov for en mannlig 
assistent til en mannlig bruker.

Når det gjelder selve ansettelsen, er 
det som utgangspunkt ikke adgang til å 
særbehandle menn. Likestillingsloven § 3a 
fastslår riktignok at særtiltak som er egnet 
til å fremme likestilling er lovlig. Ordlyden 
skiller ikke på kjønn. Forarbeidene 
presiserer likevel at bestemmelsen er ment 
for å sikre en bedre kjønnsbalanse på 
mannsdominerte arbeidsplasser. Det har 
sammenheng med lovens formål, nemlig 
å bedre kvinners stilling i samfunnet, og 
særlig i arbeidslivet.

Bare i bestemte sektorer i arbeidslivet 
kan positiv særbehandling benyttes for å 
øke andelen av mannlige arbeidstakere 
på kvinnedominerte arbeidsplasser. Det 
gjelder omsorg for og undervisning av 
barn, jf. forskrift om særbehandling av 
menn. 

I januar 2008 oppfordret LDO Barne- og 
likestillingsdepartementet til å gjennomgå 
bestemmelsen om positiv særbehandling 
i likestillingsloven med tanke på eventuell 
nødvendig revidering, slik at adgangen til 
å særbehandle menn utvides til å gjelde 
alle kvinnedominerte arbeidsplasser.

positiv særbehandling av menn
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det gjelde begge kjønn. Det vil være i strid med likestillingslovens forbud 
mot forskjellsbehandling å ha ulike regler for kvinner og menn. I de 
konkrete tilfellene betyr det at hvis arbeidsgiver utbetaler lønn utover 6G 
for hele foreldrepermisjonen for kvinner, må de også gjøre det for menn. 

Ingen av de som fikk veiledning fra LDO valgte å klage til LDO på 
forskjellsbehandling.

Sak 07/979 – Bindingstid etter utdanningspermisjon 

dekket av arbeidsgiver

En kommune kontaktet LDO med spørsmål om uttak av foreldrepermisjon 
skulle regnes med i bindingstid etter at arbeidstakere har fått betalt 
utdanningspermisjon. Kommunen ville vite om arbeidsgiver kan kreve at 
arbeidstaker er i aktiv tjeneste i bindingstiden, slik at arbeidstaker som 
tar ut foreldrepermisjon før avtalt bindingstid er utløpt, må arbeide den 
resterende del av bindingstiden etter avsluttet foreldrepermisjon.

LDO redegjorde for forbudet mot direkte og indirekte forskjells-
behandling i likestillingsloven § 3. LDO viste til at den lovpålagte delen 
av foreldrepermisjonen som hovedregel skal regnes med i tjenestetiden 
ved avtaler om plikttjeneste og annen bindingstid. Forskjellsbehandling 
på grunn av utnyttelse av foreldrepermisjon som er forbeholdt det ene 
kjønn, regnes som direkte forskjellsbehandling. Det skal mye til for at 
slik forskjellsbehandling er lovlig. Spørsmålet har en klar parallell til 
ombudets uttalelse i saken mot Tilsynsrådet for advokatpraksis. Der kom 
LDO til at Tilsynsrådet ulovlig trakk fra uttak av lovpålagt permisjon ved 
beregning av praksistid. Saken er omtalt i kapittel fire (sak 07/990).

Når det gjelder den resterende delen av permisjonen, beror det på en 
konkret avveining mellom arbeidsgivers og arbeidstakers interesse om det 
innebærer en ulovlig forskjellsbehandling å ikke innta permisjonstiden i 
tjenestetiden. Formålet med plikttjeneste/bindingstid er at arbeidsgiver 
skal kunne dra nytte av en arbeidstaker man har investert i. Det vil derfor i 
konkrete tilfeller kunne være rimelig at arbeidsgiver stopper beregningen 
av plikttjenesten mens arbeidstakeren er i permisjon. I vurderingen vil 
momenter som bindingstidens lengde og hvordan arbeidsgiver behandler 
andre type fravær i denne sammenhengen ha betydning.

Sak 07/1586 – Likestilling og politiske verv 

LDO fikk spørsmål om hvilke etiske og juridiske hensyn knyttet til kjønn 
som bør vektlegges når politikere skal velges inn i ulike utvalg etter 
lokalvalget.

Likestillingsloven § 21 stiller krav om en viss representasjon av begge 
kjønn i alle offentlige utvalg. Kravet gjelder ikke politisk valgte organer. 

I en ny bestemmelse i kommuneloven, som trådte i kraft 10. september 
2007, er det krav om forholdsmessighet for begge kjønn i alle komiteer i 
en kommune sett under ett. Valg til alle komiteer må derfor skje samlet. 
Reglene innebærer at dersom den kjønnsmessige fordelingen blant dem 
som velges til komiteene for eksempel er 40 prosent kvinner og 60 prosent 
menn, skal det samme fordelingstall benyttes ved valg til den enkelte 
komité. Den kjønnsmessige fordeling blant varamedlemmer skal være lik 
som ved valg av faste medlemmer.

I den grad både kvinner og menn er likt kvalifisert til ordfører- og 
varaordføreroppgaven, vil en vektlegging av kjønn i kvinnens favør 
kunne bidra til å heve den gjennomsnittlige andelen av kvinner i denne 
type verv i landet totalt sett. LDO påpekte at kvinner fortsatt er sterkt 
underrepresentert i slike viktige verv i dag.

I kommunevalget i september 2007 engasjerte LDO seg og opp-
fordret velgerne til en større grad av bevissthet om blant annet kjønns-
representasjon under valget gjennom kampanjen «Kryss en kvinne». 
Etter valget så LDO at det fortsatt er behov for flere tiltak for å bedre 

«Forskjellsbehandling på grunn 
av utnyttelse av foreldrepermisjon 
som er forbeholdt det ene 
kjønn, regnes som direkte 
forskjellsbehandling og 
det skal mye til for at slik 
forskjellsbehandling er lovlig.»
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kjønnsfordelingen. I brev til Kommunal- og regionaldepartementet den 
9. januar 2008, oppfordret LDO departementet til å gjennomføre tiltak for 
å bedre representasjonen av kvinner i politikken. Forslagene gikk ut på at 
hver valgliste må ha annenhver mann og kvinne for å bli godkjent, at det 
må legges til rette for aktive rekrutteringstiltak til de politiske partiene 
og at departementet presiserer dagens regler om «gjennomgående 
representasjon» ved konstituering av formannskap, råd og utvalg.

Sak 07/438 – Positiv særbehandling av menn ved opptak til studie

På et studiested fikk alle med karakterene A og B plass. Spørsmålet var om 
de kunne velge menn blant de kandidatene som hadde karakteren C, der 
det før var benyttet loddtrekning. Kjønnsfordelingen på studiet var veldig 
skjev, med 19 kvinner og en mann. 

LDO antok at det ville være greit å velge menn blant C-kandidatene, da 
det var en klar underrepresentasjon av menn og kandidatene var like godt 
kvalifiserte. Et slik tiltak må antas å være lovlig positiv særbehandling 
etter likestillingsloven § 3a. LDO kunne imidlertid ikke gi noen forhånds-
godkjenning til tiltaket.

5.7. Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon

I 2007 gav LDO veiledning til sju personer som hadde spørsmål om 
diskriminering på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon. 
Alle de som kontaktet LDO for å få veiledning på dette grunnlaget var 
uorganiserte.

Forbudet mot diskriminering på grunn av medlemskap i arbeids-
takerorganisasjon er fastsatt i arbeidsmiljøloven kapittel 13. Vernet gjelder 
både retten til å være organisert og retten til ikke å være organisert i en 
arbeidstakerorganisasjon. 

Sakene har dreid seg om lønn, enten spørsmål om forbigåelse i lønns-
forhandlinger eller ulik lønnsutvikling for fagorganiserte og uorganiserte. 
Saken under er et eksempel på ombudets veiledning i slike saker.

Sak 07/1690 – Uorganisert får ikke delta i lokale lønnsforhandlinger

En mann kontaktet LDO med spørsmål om han hadde rett til å være part 
i lokale lønnsforhandlinger og om han hadde rett til å forhandle om egen 
lønn selv om han ikke var medlem av en arbeidstakerorganisasjon.

LDO orienterte at arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr direkte og indirekte 
diskriminering på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon. 
Vernet mot diskriminering gjelder også lønnsvilkår, jf. § 13-2 første ledd. 

Bestemmelsen gjelder imidlertid ikke «… forskjellsbehandling som 
skyldes medlemskap i arbeidstakerorganisasjon for så vidt gjelder lønns- 
og arbeidsvilkår i tariffavtaler», jf. arbeidsmiljøloven § 13-2 fjerde ledd.

LDO understreket at tariffavtaler er avtaler inngått mellom en arbeids-
giver eller en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon. 
Uorganiserte arbeidstakere får ingen rettigheter eller plikter etter tariff-
avtalen. De kan heller ikke være part i forhandlinger som har sitt utspring 
i en tariffavtale, herunder lokale forhandlinger. 

At man som uorganisert arbeidstaker ikke får være part i lokale lønns-
forhandlinger betyr altså ikke at man er diskriminert i lovens forstand. 
LDO påpekte at alle arbeidstakere har rett til å fremme lønnskrav, 
uavhengig av lokale lønnsforhandlinger, og alle arbeidstakere har 
krav på at arbeidsgiver gir alle lønnskrav en reell behandling. Dersom 
arbeidsgiver konsekvent setter til side krav fra uorganiserte uten å 
vurdere dem, vil det lett kunne være i strid med arbeidsmiljølovens regler.
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