
Graviditetsdiskriminering 

Graviditet, fødsel og foreldrepermisjon  



Endringer i rettslig konstruksjon 

av kjønn 
 Forelderskap/kjønn som biologisk og sosialt 

 -Aml. kap.12 permisjonsrettigheter knyttet 
til graviditet, fødsel og omsorg 

 -Mødre tar 89 prosent av den betalte 

foreldrepermisjonen.  

 

 *Kjønnsdiskriminering på grunnlag av 
graviditet, fødsel omsorg 

 - Hovedtyngden av klager til LDO i 2009 fra 
kvinner relatert til  graviditet – økende 
antall menn i tilknytning til permisjon 



Likestillingsloven § 3, 2n.2 

 Graviditet, fødsel, bruk av 

permisjonsrettigheter liktestl. § 3,2 

 EUs likebehandlingsdirektiv – 2006/54/EF 

 - Artikkel 2.2 c   

 - C 177/88 – Dekker, best kvalifisert, gravid 

kvinne fikk ikke lærerstilling, økonomiske 

ulemper ikke saklig grunn. Direkte disk. 

 - C 109/00 – Tele Danmark –  vikar oppsagt 

på grunn av graviditet. spm. om vernet er 

begrenset til faste stillinger 



Ulovlig forskjellsbehandling 

 Likestillingsloven 3,2 ”dårligere stilling” 

 -LDN 2006/7 – Ble B stilt i en dårligere 
stilling enn hun ellers ville blitt om hun ikke 
hadde vært i fødselspermisjon? Ansettelse av 
flere produktspesialister og omorganisering. 
Firmaet sannsynliggjort at det var 
omorganisering og ikke graviditet som var 
grunnen  

 - LDN 47/2010 – A ansatt i vikarbyrå – 3 
måneders oppdrag. Ikke rettskrav på 
forlengelse og således ikke stilt i dårligere 
stilling på grunn av graviditet. 



Vilkår ulovlig 

forskjellsbehandling 
• Årsakssammenheng: Følge av graviditet, 

permisjon e.l Ofte besvisspørsmål. Se LDN 
05/211. Intern  utlysning, ansatt ble informert 
og inkalt til samtale men fikk beskjed om at 
hun ikke ble fulgt opp fordi de trengte ”noen 
som kunne være der en stund..” Selskapet 
bevisbyrde for at annen grunn enn 
graviditet..Påstand om ikke egnet personlig 
ikke ansett etterprøvbart.. 

• 13/2009 årsakssammenheng konstatert 

 

 



 LDN 13/2009 Årsakssammenheng 

Vikariat i spesialisering på kvinneklinkikken 

”Nemnda finner en klar årsakssammenehng 

mellom A sin fødsel, og det faktum at hun ikke 

ble tilbudt ytterligere vikariat ved 

Kvinneklinikken. Sykhuset har skriftlig 

bekreftet at det ikke var aktuelt å tilsette A når 

hun ikke kunne være tilsted, at alle sm fysisk 

kunne gå inn i vikariatene fikk jobbtilbud, og 

at det vill vært merkverdig å ansette enda en 

person i en uutlyst stilling som skulle ut i 



Direkte diskriminering 

 Likestillingsloven § 3, 2 nr.2 - sterkt vern 

 - graviditet, amming, perm.rettighet mor og far 

 - Kvinner vernet under svangerskapet og 6 
ukers permisjon: 

  - aml. § 12-2. aml. §  12-3, aml. §  12-4 

 - Menn vernet  ved permisjon to uker under 
fødsel og 6 uker ved uttak foreldrepenger: 

  - Ftrl. §  14- 12  - fedrekvote 

 - Vernet gjelder fast og midlertidig ansatte jfr. 
Tele Danmark saken 

 - LDN 2007/23 – ulovlig direkte 



Direkte diskrimnering forts. 

 LDB 41/2009 

 Ansettelse – eiendomsskattsjef 

 B en av 5 inkalt til intervju – opplyste at han 

skulle ut i foreldrepermisjon – B ble ikke 

inkalt til 2 gangs intervju 

 Omstendighet som gir grunn til å tro det ble 

lagt vekt på bruk av den olvofbeholdte 

fedrekvoten 

 Kommunen ikke sannsliggjort at andre 

omstendigheter – i utgp. Ikke adgang til 

forskjellsbeh 



Direkte diskr. Unntak? 

• Utgp. Sterkt vern ved graviditet, fødsel , oms.. 

• Unntak – 3 a – for eksempel ompl. gravide ved 
fare for foster 

• Ulovfestet unntak LDN 2007/23 

  Spm om fradrag for svangerskapsperm. 
 ved beregning av praksistid adv.bev. Var 
 saklig. 

  Nemnda konkluderte at fradrag for 9 ukers 
 permisjon neppe kunne ha betydning for 
 advokatens kompetanse og således ikke 
 saklig grunn til unntak 

 



Indirekte diskriminering 

 Likestillingsloven § 3, 3 

  LDN 13/219 

  - Amming, turnustjeneste for leger, søknad om 
 omplassering til by ble avslått av Statens 
 autorisasjonskontor for helsepersonnell som viste 
 til at legevakt på nattestid måtte løses mellom 
 arbeidsgiver og turnuskndidat etter vanlig 
 regelverk – ikke særlige grunner 

  - 81/2 måned etter fødsel – indirekte – regelverket 
 virker kjønnskjevt  

  - Interesseavveining, ikke tungtveiende grunner, 
 får tilfelle, ikke byrdefullt å tilpasse   
   



Indirekte diskriminering 

 LDN 5/2006 – ansettelse 

 Funnet bevist at graviditet og permisjon 

påvirket ansettelse 

 Indirekte diskrimnering – spm om saklig 

grunn: 

 ”Tungtveiende grunner kan for eksempel være 

hvis det er spørsmål om frobigåelse ved 

ansettelse til en reell midliertidig, kortvarig 

stillig der søkeren bar kan fungere i stillingen 

en mindre del av ansettelsesperioden… 

ot.prp.77 2000-2001 s. 113 



Indirekte diskriminering forts 

 19/2010 – foreldrepermisjon 

 Spm. Om ulovlig forskjellsbehandling ved 

manglende tilbud om fast stilling ved fast 

vaktlag ved brannstasjon 

 A var ansatt som fast reservekonstabel, gikk ut 

i foreldrepermisjon og ble ikke gitt tilbud om 

fast stilling ved fast vaktlag. 

 ”Ville fått tilbod..Men då A valte å ta ut 

svangerskapsperm ble ein annen tilbudt.. 

 



 Holderpunkter for å anta at foreldrepermisjon 

ble vektlagt..indirektet diskr. 

 Spm . Om saklig grunn for 

forskjellsbehandling – interesseavveining. 

Legges vekt på likestillingshensynet.. (ot prp 

nr. 77 (2ooo-2oo1) s. 112. 

 ”Etter nemndas syn kan det ikke være til 

hinder for fast stilling at andre, mens han var i 

permisjon, har opparbeidet seg mer permisjon 

enn ham..må kunne kompenseres ved ekstra 

opplæring.. 



Ansettelse? 

 Likestillingsloven § 4, jfr.3 

 Hovedregel ikke adgang til å vektlegge foreldrepermisjon ved 
ansettelse 

 Ikke bristende forutsetning at arbeidsgiver ikke har vært klar 
over graviditet- c-421/92 

 Ikke opplysning brudd på tillits-lojalitetsforhold? 

 Tele Danmark – ikke plikt til å opplyse 

 Har arbeidsgiver rett til å spørre? 

 - Ikke plikt til å opplyse/skal ikke vektlegges 

 - Likestillingsloven ikke forbud mot innhenting 

 - Formålsbetraktninger, analogi aml? 



Tilrettelegging/omplassering 

 LDN – 2006/ 24 Spm. Om manglende 

tilettelegging av eksamen i forbindelse med 

fødsel er i strid medlikestillingslovens  §§ 6 

og 3 

 A som strøk til eksamen var fraværende fra 

utsatt eksamen p.g.a fødsel og fikk avslag på 

anmodning om ny eksamen senere.. 

 Reglement, som behandlet sykdom på 

samme måte som fødsel ikke i tråd med 

EØS retten og norsk lov 

 



Tilrettelegging praksisplasser 

odontologi 

 LDN 31/2010  

 Spm. Om odontologisk fakultets unnlatelse av 

å prioritere studenter som tar 

fødsels/foreldrpermisjon foran andre ved 

inntak (dvs. er garantert plass) er i strid med 

likest.l. §3* 

 1. Er mangelen på garantert plass indirekte 

diskriminering etter likestillingsloven 3,3? 

 2. Er forskjellsbehandlingen, saklig, egnet og 

ikke unødvendig inngripende etter 

likestillingsloven 3,4?  



Forbud mot endrede 

arbeidsoppgaver etter foreldrep. 

 Utgp. Arbeidsgivers styringsrett, men denne 

begrenses av diskrimineringsvernet 

 Indirekte diskriminering: 

 Ikke tungtveiende saklige grunner til å 

endre arbeidstakers arbeidsoppgaver. 

 LDN 22/2006 

 

 


