
 

Unio
Att: Nora Sørensen
Stortingsgata 2, 
0158 Oslo

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

Nina-Merete Kristiansen
994589 (2017_00806)

Vår dato:

Deres ref.:

Medlemsnr.:

23.11.2017
[Deres ref. her] 
[Medlemsnr. her] 

Høringssvar: VS: VS: 17/4222 Høring - utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for 
Diskrimineringsnemnda

Vi sender vårt høringssvar etter frist, etter avtale.

NSF vil vise til Skjeie-utvalget (NOU 2011:18 Struktur for likestilling), som hadde forslag til tiltak for et effektivt 
diskrimineringsvern som vi vil trekke fram her.

Departementet har valgt ikke å forskriftsfeste Likestillings- og diskrimineringsombudets organisasjon, oppgaver og 
saksbehandling på bakgrunn av at lovhåndheveroppgavene skilles ut fra ombudets oppgaveportefølje, og fordi LDOs 
organisasjon og oppgaver anses som tilstrekkelig klargjort i den nye diskrimineringsombudsloven. Dette er NSF uenig i 
og mener LDOs oppgaver må omtales i forskriften.

1. Skjeie-utvalget foreslo at det skulle forskriftsfestes at LDO skal rapportere til departementet om motstrid mellom norsk 
rett og forvaltningspraksis og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon - CEDAW (og også FNs 
rasediskrimineringskonvensjon). Plikten til å rapportere skal også omfatte tilfeller der staten på annen måte ikke har 
fulgt opp sine forpliktelser etter disse konvensjonene.

I den nye lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda § 5 gis Ombudet i oppgave å føre 
tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med forpliktelsene etter CEDAW, men uten at det framgår at 
Ombudet skal rapportere til departementet eller på hvilken annen måte tilsyn skal dokumenteres, og heller ikke hva det 
skal innebære. Skjeie-utvalget foreslo også at LDO gis økte ressurser for å styrke sin funksjon når det gjelder 
konvensjonstilsynet. 

Konvensjonstilsyn er ikke minst viktig som følge av den nye felles likestillings- og diskrimineringsloven. I sin siste 
tilbakemelding på Norges rapport, datert 17. november 2017, uttrykker CEDAW stor bekymring for at Norges 
kjønnsnøytrale lovgivning, politikk og programmer ikke vil gi kvinner tilstrekkelig vern mot direkte og indirekte 
diskriminering, og også vil hindre oppnåelse av faktisk likestilling mellom kvinner og menn.

2. Skjeie-utvalget anbefalte at ombudet intensiverer kontrollen med arbeidsgivers redegjørelsesplikt. I likestillings- og 
diskrimineringsloven som skal tre i kraft 01.01.2018 er redegjørelsesplikten ikke med. Stortinget fattet 21. juni 2017 
følgende anmodningsvedtak:
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Stortinget ber regjeringen bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets 
anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette.

Ombudets kontroll med arbeidsgivers redegjørelsesplikt må derfor omtales og spesifiseres i forskriften.

3. Det bør også omtales under Ombudets oppgaver adgangen til å opptre som «rettens venn» og partshjelper. Ved 
overgang til èninstansbehandling av diskrimineringssaker, med hovedregel om skriftlig saksbehandling, er det vesentlig 
for å sikre kvinners rettssikkerhet at de får bistand til å bringe saker inn for Nemnda, særlig i de tilfeller sakene er 
komplekse og/eller omfatter flere former for diskriminering (interseksjonalitet). NSF frykter at det bare vil være 
ressurssterke kvinner som selv vil være i stand til å fremstille sin sak eller har råd til å engasjere advokat, som vil være i 
stand til å få sin sak prøvd.

Når det gjelder forskriftens omtale av likestillings- og diskrimineringsnemnda, har vi ingen bemerkninger til denne. Vi 
viser imidlertid til CEDAWs tilbakemelding til Norge, pkt 19 b, der regjeringen bes utvide Nemndas kompetanse til å 
omfatte saker om seksuell trakassering. Vi er kjent med at BLD arbeider med et lavterskeltilbud i denne type saker og 
ber om at dette arbeidet prioriteres.

For øvrig mener NSF at det ved enhver anledning må pekes på viktigheten av at både den nye likestillings- og 
diskrimineringsloven og det nye håndhevingsapparatet evalueres i løpet av en fornuftig tid, med tanke på effekt på både 
aktivt likestillingsarbeid og kvinners vern mot diskriminering.

Med vennlig hilsen

Harald Jesnes Nina-Merete Kristiansen
Forhandlingssjef Seniorrådgiver

Kopi:
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