
 

Håndheving og bevis 

* 

 

 



HÅNDHEVING AV 

INDIVIDUELLE RETTIGHETER 

 



Brudd på diskrimineringsforbud 

reaksjoner 
 Hensynet til effektiv sanksjonering ved brudd på 

diskrimineringsforbudet 

 - Direktiv 2000/43 art, 15, 10 – Dekker saken 

 - Direktiv 2000/78 EF , 17,8 

 

Betydning for vernets gjennomføring: 

- Bevisbyrde, likestillingsloven, diskrimineringslovene, 
arbeidsmijøloven,   

- Sanksjoner, erstatning i arbeidsforhold, oppreisning 
etc. etter diskrimineringslovene, likestillingsloven og 
arbeidsmiljøloven 

- Likestillingsmyndighetenes kompetanse, spm. om 
ileggelse av erstatning eller oppreisning 



Diskriminerings- og 

likestillingsorganene 
 Diskrimineringsombudsloven § 1 – formål og 

virkeområde for  ombudet og nemnda 

 § 1,2 :Ombudet skal medvirke til 
gjennomføring av -Regelverk, 
likestillingsloven, diskrimineringsloven, 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.. 

 § 1,3 Ombudet skal føre konvensjonstilsyn i 
forhold til KDK og RDK 

– http://www.ldo.no/no/Om-
ombudet/Aarsrapporter/Arsrapporter/ 

 



 Unntatt fra ombudet: trakassering,  

 Ombudets organisering og kompetanse 

 § 2 uavhengig forvaltningsorgan 

• § 3, fremme reell likestilling i forhold til alle 
diskrimineringsgrunnlagene 

• Veiledning § 3,6 

• Enkeltsaker etter klage eller eget initiativ § 
3,4 

• Avgi uttalelse § 3,3 – forelegge sak for 
nemnda 

  



Ombudet forts 

 I 2010 1631 veilednings- og klagesaker, 

hvorav 301 klagesaker. Kjønn 75, etnisitet 

56, funksjonsevne 137 

 Klagesaker se: 

http://www.ldo.no/no/Klagesaker/ 

 1 av 6 klagesaker forelagt nemnda etter § 

3,4 i 2010 

 Hastevedtak §  4. 10 til sammen i 2010 

 Retter partene seg etter LDO’s uttalelser og 

vedtak? Se LDOs årsrapport. Annen 

http://www.ldo.no/no/Klagesaker/


Likestillings og 

diskrimineringsnemnda 
 Diskrimineringsombudsloven § 6 – behandler saker brakt inn etter §§ 3 

og 4 

  

• § 7,1 – vedtak om at det foreligger brudd 

 

Spm om hva Nemnda kan prøve, LDN 9/2006 – eggdonasjonssaken. 
Ta stilling til hvilken lovbestemmelse som går foran dersom 
forholdet ikke lar seg harmonisere med annen lovgivning. 

 

• § 7, 2 -  Vedtak med pålegg om stansing/retting/andre tiltak 

 - LDN 10/2006 (pålegg diskriminerende annonsering) 

 - Pålegg om å lever likestilingsredegjørelse var i samsvar med 
likestillingslovens krav (sakene 8-12 og 17/2009). I tre av sakene kom 
Nemnda til at likestillingsredegjørelsene ikke tilfredsstilte lovens krav. 
De aktuelle kommunene ble gitt pålegg om å levere 
likestillingsredegjørelsene som tilfredsstilte lovens krav innen en frist. 

 - pålegg om universell utforming forretning i Trondheim og campinplass 

*§ 8 tvangsmulkt 

 



Nemnda - fortsatt 

 § 9 forholdet til andre forvaltnings-  
  myndigheter 

 

 § 10 forholdet til Arbeidsretten, tariffavtales 
 eksistens, gyldighet kan ikke overprøves. 

 

 § 12 overprøving av nemnda ved  
 domstolsprøving, dom av Oslo Tingrett 
 Braathens saken 27.12.2005 

 



Erstatning/oppreisning 

domstolsbehandling 

 KJØNN Hensynet til effektiv sanksjonering 

 

 Likestillingsloven § 17, 1: Objektivt 
erstatningsansvar for arbeidssøkere/arbeidstakere 

 

 Alminnelig erstatningsansvar – skyldregel 

 

 Oppreisning, likestillingsloven § 17,| - objektivt 
grunnlag for arbeidssøkere/arbeidstakere- utover 
dette alminnelige regler, dvs. skyld 

 

 - 



Erstatning/oppreisning 

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

– § 17,1 Oppreisning uten hensyn til skyld ved 

brudd på arbeidslivets område 

– § 17,2  Brudd utenfor arbeidslivets område 

– Oppreisningsreglene gjelder ikke ved brudd på 

plikten til universell utforming 

 Aml § 13,9 – diskriminering på grunn av 

politisk syn, seksuell orientering,  

– Oppreisning objektivt 

– Erstatning vanlig skyldansvar 



Erstatning/oppreisning 

 ETNISITET 

 Erstatning etter alminnelige regler; 
diskrimineringsloven § 14, 3 

 Oppreisning, objektivt grunnlag i arbeidsforhold, 
diskrimineringsloven § 14, 1 

 

DISKRIMINERINGSLOVUTVALGET: 

 Diskrimineringslovutvalgets forslag 

 - Erstatningsansvar og oppreisning i 
arbeidsforhold, på objektivt grunnlag for alle 
diskrimineringsgrunnlag, forslaget § 29 

 - Nemnda kompetanse til å ilegge oppreisning (s. 
331  Brækhus, Craig og Tæssebro 



Overvåking av det strukturelle 

vernet 
 Nasjonal overvåking 

– Diskrimineringsombudsloven § 3,1 LDO årsrapport 

2010, s 15 flg 

– Nemnda, pålegg om overholdelse av rapporteringsplikt 

og universell utforming 

 Internasjonalt overvåking: 

Diskrimineringsombudsloven § 1,3  - LDOs 

konvensjonstilsyn – LDO supplerende rapporter til 

CEDAW komiteen og CERD komiteen 

 Internasjonal overvåking : 

 - Rasediskrimineringskomiteen, kommentar til 

Norges periodiske rapporter 



Bevisbyrde 

 Hensynet til effektiv sanksjonering på 
diskrimineringsfeltet – indirekte diskr. Ikke hensikt 

 Styrkeforholdet  

 * Rettsavgjørelser fra EF domstolen, Danfoss, 
Dekker, Enderby etc. 

 * Direktiv 2000/43/EF, artikkel 8, 2006/54/EF art 
19 

* Likestillingslovens § 16, diskrimineringsloven § 10 
og aml. § 13-8, diskriminering- og 
tilgjengelighetsloven § 13 



Bevisbyrderegelen 

  Foreligge omstendigheter som gir grunn til å tro at 
diskriminering har funnet sted 

 LDN 26/2006, (gikk ikke over påstand/mot 
påstand) : 

 ”For at det skal foreligge omstendigheter som gir 
grunn til å tro at det har funnet sted diskriminerin g 
i sakne, må klagers påstand støttes av 
hendelsesforløpet og sakens ytre omstendigheter 
– den omstendighet at klageren var i 
svangerskapspermisjon da det skjedde var ikke 
nok.. 

 

 



Forst. Eks. omstendigheter 

 26/2006 – uttalelse nemnda: 

 ” A var i fødselspermisjon på 

tilsettingstidspunktet. Hadde fungert i stilling 

som politiadvokat 2-3 år forut for 

utlysningen. I denne perioden hadde hun 

ikke fått noen klare tilbakemeldinger om at 

arbeidsgiver var misfornøyd med hvordan 

hun utførte jobben som politisadvokat.  



Bevisbyrden går over 

 Etnisitet 7/2007 

 

 Selger solgte til norsk familie som ga 50 000 

kroner lavere bud enn en ikke norsk byder. 

 På denne bakgrunn og i lys av uttalelse i 

avisene fant nemnda grunn til å anta at det 

var lagt vekt på byders etnisitet. 

 Kjøper måtte så sannsynliggjøre at det ikke 

var kjøpers etnisitet – vist til dårlig inntrykk 

og ville forandre huset – selger ønsket å 



VURDERING – ER VERNET I TRÅD 

MED INTERNASJONALE 

STANDARDER  
  

• Få saker alminnelige domstoler, 
arbeidsretten/ bør nemnda kunne idømme 
erstatning for å tilfredsstille kravet om 
effektiv sanksjonering??? 

• Skjev sosial sammensetning saker 
LDO/Nemnda 

• Retten til rettighetsinformasjon 

 - Se Tina Nordstrøm Hefte for kritisk juss 

• Fri rettshjelp 

- Diskrimineringssaker er ikke omfattet av retten 


