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SENSORVEILEDNING 

 

Diskriminerings og likestillingsrett (JUS5590/JUR1590) 

HØST 2013 

 

Eksamensoppgave for studenter oppmeldt til eksamen i JUR1590 (bachelornivå): 

I den politiske plattformen inngått mellom Høyre og Fremskrittspartiet i oktober 2013 heter 

det blant annet at: 

«Regjeringen vil: 

 Fremme en universell likestillings- og antidiskrimineringslov. 

 Bygge sin likestillingspolitikk på positive, stimulerende, virkemidler fremfor 

kvotering.» 

 

1 Hvilke hensyn taler for og imot å innføre en universell (felles) likestillings- og 

antidiskrimineringslov? 

2 Hvilke hensyn taler for og imot å bruke kvotering som virkemiddel for å oppnå 

likestilling? 

3 Når det gjelder bruk av kvotering som virkemiddel for å oppnå kjønnslikestilling: Gi 

en vurdering av Høyres og Fremskrittspartiets politiske plattform sett i forhold til 

regelverk og praksis om bruk av kvotering slik dette følger av likestillingsloven, EØS-

retten og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon? 

 

Alle spørsmålene skal besvares. 

 

Amsterdam-traktaten artikkel 141 (4), som er en del av EØS-retten, ligger vedlagt oppgaven 

da teksten ikke er inntatt i lovsamlingen.  
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Eksamensoppgave for studenter oppmeldt til eksamen i JUS5590 (masternivå): 

I den politiske plattformen inngått mellom Høyre og Fremskrittspartiet i oktober 2013 heter 

det blant annet at: 

«Regjeringen vil: 

 Fremme en universell likestillings- og antidiskrimineringslov. 

 Bygge sin likestillingspolitikk på positive, stimulerende, virkemidler fremfor 

kvotering.» 

 

1 Hvilke hensyn taler for og imot å innføre en universell (felles) likestillings- og 

antidiskrimineringslov? Drøft hensynene opp mot hverandre og gi en begrunnelse 

for hvilke(t) hensyn du mener bør veie tyngst.  

2 Hvilke hensyn taler for og imot å bruke kvotering som virkemiddel for å oppnå 

likestilling? Drøft hensynene opp mot hverandre og gi en begrunnelse for i hvilken 

grad du mener kvotering bør brukes som virkemiddel.  

3 Når det gjelder bruk av kvotering som virkemiddel for å oppnå kjønnslikestilling: 

Gi en vurdering av Høyres og Fremskrittspartiets politiske plattform sett i forhold 

til regelverk og praksis om bruk av kvotering slik dette følger av likestillingsloven, 

EØS-retten og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon? 

 

Alle spørsmålene skal besvares. 

 

Amsterdam-traktaten artikkel 141 (4), som er en del av EØS-retten, ligger vedlagt oppgaven 

da teksten ikke er inntatt i lovsamlingen.  

----- 
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Oppgave 1 og 2 inneholder noen forskjeller for studentene som tar faget på henholdsvis 

bachelor- og masternivå. Enkelt sagt er masterstudentene bedt om å gå dypere inn i 

tematikken i oppgave 1 og 2 i form av at de skal drøfte og ta stilling til problemstillingen som 

tas opp og ikke bare nøye seg med å identifisere hensyn som trekker i ulike retninger. 

Oppgave 3 er lik for begge studentgrupper. I fremstillingen nedenfor behandles de tre 

oppgavene etter tur. Det skilles mellom hva som kreves av studenter på bachelornivå og 

masternivå. Oppgave 3 behandles samlet. 

--- 

FOR STUDENTER PÅ BACHELORNIVÅ:  

1 Hvilke hensyn taler for og imot å innføre en universell (felles) likestillings- og 

antidiskrimineringslov? 

Tematikken omhandles først og fremst i juridiske forarbeider, som det har vært rettet særlig 

oppmerksomhet mot i undervisningen. Se:  

Diskrimineringslovutvalgets utredning NOU 2009:14 s. 95-105 

Prop. 88 L (2012-2013) s. 45-52 

Innst. 441 L (2012-2013) s. 16-17  

 

Diskrimineringslovgivningen er i dag spredt på mange ulike lover, og den enkelte lov 

omhandler hvert sitt/hver sine diskrimineringsgrunnlag. For eksempel er det slik at 

likestillingsloven 1978 omhandler spørsmål om diskriminering på grunn av kjønn, 

diskrimineringsloven 2005 omhandler diskrimineringsgrunnlagene etnisitet, nasjonal 

opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, og diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven 2008 omhandler diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

Helt siden 2007 har det imidlertid pågått et arbeid med tanke på å utforme en felles lov mot 

diskriminering i Norge. I juni 2007 ble det nedsatt et eget lovutvalg – 

Diskrimineringslovutvalget – som blant annet fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til en 

samlet diskrimineringslovgivning. Utvalgets fremla i 2009 et forslag til hvordan en felles lov 

kunne utformes. Etter lang tid – først i mars 2013 – la Stoltenberg II-regjeringen frem et 

forslag til lovvedtak. Stoltenberg II-regjering konkluderte med å opprettholde tilnærmingen 

med flere lover på diskrimineringsområdet. Dermed sluttet daværende regjering ikke opp om 

forslaget til Diskrimineringslovutvalget når det gjaldt å utforme én felles lov om vern mot 

diskriminering. Stortinget vedtok i juni 2013 enstemmig de forslag som var fremsatt. Det ble 

vedtatt en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Stortinget har også vedtatt ny likestillingslov, ny lov om 

etnisk diskriminering og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Intensjonen er at de nye 

lovene skal videreføre gjeldende regler i likestillingsloven 1978, diskrimineringsloven 2005 

og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2008, men de vedtas som nye lover fordi det er 
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gjort en del lovtekniske og språklige endringer. Den politiske plattformen mellom Høyre og 

Fremskrittspartiet gir uttrykk for en annen løsning enn den som ble vedtatt i Stortinget i juni 

2013, nemlig at det likevel er ønskelig å innføre én felles lov mot diskriminering i Norge. 

I oppgave 1 rettes oppmerksomheten mot en aktuell tematikk som ikke har oppstått som følge 

av Høyres og Fremskrittspartiets forslag, men som har vært diskutert lenge. Selv om oppgave 

1 kun spør om hensyn for og imot en felles likestillings- og antidiskrimineringslov, bør 

kandidatene kunne sette tematikken inn i en bredere kontekst og få frem at dette er et tema 

som har vært diskutert en tid og at den foreløpige konklusjonen til nå har vært å opprettholde 

et system med flere lover. Det har vært fokusert på forskjellen mellom én lov og flere lover i 

undervisningen, slik at dette bakteppet bør være kjent for studentene. Hovedvekten i oppgave 

1 skal imidlertid ligge på å identifisere og artikulere hensyn som taler for den ene eller andre 

løsningen.  

Av hensyn som taler for å innføre en felles lov på diskrimineringsfeltet kan nevnes: 

 Én lov kan gjøre det lettere å harmonisere bestemmelser på tvers av grunnlag. 

 Én lov er lettere å forholde seg til enn flere lover. Regelverket gjøres dermed lettere 

tilgjengelig, noe som vil kunne gjøre det enklere å anvende regelverket i praksis. 

 Det kan bli enklere å overføre håndhevingspraksis og synspunkter som gjelder ett 

diskrimineringsgrunnlag til et annet. 

 Én felles lov kan føre til en generell «heving» av vernet mot diskriminering. Dette 

oppnås fordi forskjeller mellom lovene bør lukes vekk, og man bør i en felles lov søke 

å videreføre de bestemmelser som gir det sterkeste vernet. 

 Én felles lov kan gjøre det enklere å behandle tilfeller med multippel diskriminering. 

Multippel diskriminering er et begrep som brukes om situasjoner der 

forskjellsbehandlingen har sammenheng med mer enn ett diskrimineringsgrunnlag på 

én gang. En tilnærming der hver lov regulerer «sitt» grunnlag har vært kritisert for å 

være endimensjonal og i for liten grad i stand til å favne menneskers faktiske 

sammensatthet, som ofte fører til diskriminering. For eksempel gjør kjønn, etnisitet og 

religion til sammen at muslimske kvinner med hijab ofte kan befinne seg i en særlig 

sårbar posisjon. I denne sammenheng er det et poeng at lovene på 

diskrimineringsfeltet ikke bare skal danne grunnlag for den rettslige håndheving av om 

en person har blitt utsatt for ulovlig direkte eller indirekte forskjellsbehandling. 

Lovene om forbud mot diskriminering utgjør også et bakteppe for den 

pådrivervirksomhet som Likestillings- og diskrimineringsombudet skal utføre med 

hjemmel i diskrimineringsombudsloven § 3 (1) der det heter at: 

«Ombudet skal arbeide for å fremme reell likestilling uavhengig av kjønn, 

nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, 

språk, religion og livssyn på alle samfunnsområder. På arbeidslivets område 

skal ombudet også arbeide for å fremme likebehandling uavhengig av politisk 



5 
 

syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering og alder. 

Ombudet skal i tillegg arbeide for å fremme likebehandling uavhengig av 

homofil orientering i boligsektoren.» 

En felles lov vil kunne bidra til at sammensattheten som ofte kan føre til 

diskriminering blir bedre adressert både når det gjelder den rettslig håndheving i 

enkeltsaker og i pådriverarbeidet. En kandidat som har med dette skillet mellom 

håndheving og pådrivervirksomhet bør – slik jeg ser det – premieres. Det viser en bred 

forståelse av feltet. 

 

Av hensyn som taler mot å innføre en felles lov på diskrimineringsfeltet kan nevnes: 

 De ulike diskrimineringsgrunnlagene har alle sine særlige utfordringer, for eksempel 

reiser kjønnsdiskriminering mange andre spørsmål enn de som oppstår i tilfeller der 

temaet er diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et system med flere lover 

vil kunne føre til at særegenhetene ivaretas på en bedre måte enn gjennom en felles 

lov. I og med at Stoltenberg II-regjeringen valgte å opprettholde flere lover, vil noen 

av studentene kanskje på dette punkt fremheve at den nye likestillingsloven som ble 

vedtatt i 2013 i formålsbestemmelsen har opprettholdt en formulering om at «Loven 

tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling», som ble foreslått tatt bort dersom det 

skulle lages én felles lov. Tilnærmingen med flere lover har også gjort det mulig å 

opprettholde et videre saklig virkeområde i likestillingsloven 2013 enn i de øvrige 

lovene på dette feltet. Mens likestillingsloven 2013 viderefører bestemmelsen i 

likestillingsloven 1978 om at «Loven gjelder på alle områder i samfunnet», gjøres det 

i de andre lovene unntak for familieliv og andre rent personlige forhold. At 

kjønnsdiskrimineringsvernet skal gjelde også i privatlivet er ansett å sende viktige 

signaler om at kjønnsdiskriminering i privatlivet fremdeles er en aktuell 

problemstilling som må synliggjøres. (Noe annet er at vernet ikke håndheves i den 

private sfære på samme måte som øvrige bestemmelser, se likestillingsloven 1978 § 2 

(2) og eventuelt likestillingsloven 2013 § 26 (2).)  

Det bør telle positivt om kandidaten har med disse eksemplene på særtrekk ved 

kjønnsdiskrimineringsvernet som førte til at Stoltenberg II-regjeringen konkluderte 

med å opprettholde systemet med flere lover. 

 Et system med flere lover kan kanskje bidra til mer «trykk» i forhold til det enkelte 

grunnlag blant annet med tanke på pådriverarbeid. 

Det vesentlige i oppgave 1 er at kandidaten evner å fremsette hensyn for og imot på en måte 

som gjør at det fremkommer at kandidaten har forstått det underliggende problem: én lov eller 

flere lover. Det er måten hensynene presenteres på som er avgjørende, ikke at alle 

nødvendigvis er tatt med. Men en viss bredde og dybde i presentasjonen av hensyn bør det 

være for at denne delen av eksamenen skal være besvart på en måte som tilsier en av de beste 

karakterene. 
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--- 

 

FOR STUDENTER PÅ MASTERNIVÅ: 

 

1. Hvilke hensyn taler for og imot å innføre en universell (felles) likestillings- og 

antidiskrimineringslov? Drøft hensynene opp mot hverandre og gi en 

begrunnelse for hvilke(t) hensyn du mener bør veie tyngst. 

 

Det vises til fremstillingen som er gitt i tilknytning til bachelornivå-studentene. I tillegg til å 

identifisere hensyn som taler for og imot innføring av en felles likestillings- og anti-

diskrimineringslov, blir masternivå-studentene bedt om å drøfte hensynene og å gi en 

begrunnelse for hvilke(t) hensyn som bør veie tyngst.  

Gode drøftelser vil kjennetegnes av gode problemformuleringer, godt språk, god struktur og 

selvstendighet. Slike kvaliteter bør premieres. Konklusjonen kandidaten kommer frem til er 

av mindre betydning, det er de rettslige drøftelsenes kvalitet som har betydning.  

Ett poeng som de virkelig gode kandidatene kan tenkes å få frem er at det å sikre et effektivt 

diskrimineringsvern gjennom lovgivningen ikke utelukkende kan besvares gjennom å velge 

mellom to alternativer: én lov eller flere lover. Det mest sentrale vil uansett være hvordan 

enkeltbestemmelsene utformes. Dersom man anser det som sentralt for å ivareta vernet mot 

diskriminering at særtrekkene ved det enkelte diskrimineringsgrunnlag ikke viskes ut og 

derfor ønsker å opprettholde flere lover, vil også en tilnærming med flere lover være 

problematisk dersom man uansett velger å utforme lovbestemmelser som er harmonisert – på 

tvers av lovene – på en slik måte at særegenheter likevel blir tatt bort. De nye 

diskrimineringslovene fra 2013 kan på flere punkter bli kritisert for å fjerne særtrekk på en 

måte som vil svekke kunne vernet. (Dette gjelder for eksempel hvordan adgangen til lovlig 

forskjellsbehandling er utformet, fordi denne unntaksadgangen nå er formulert likt i alle 

lovene på diskrimineringsfeltet og dermed tar bort en rekke nyanser.) Og samtidig: En felles 

lov trenger ikke nødvendigvis å føre til at alle særtrekk knyttet til de ulike grunnlagene blir 

visket bort, fordi en felles lov kan tenkes utformet på mange måter. Et alternativ er for 

eksempel å ha én lov, men la hvert grunnlag bli regulert gjennom hvert sitt kapittel i loven. På 

denne måten åpnes det opp for å ivareta særtrekk ved det enkelte grunnlag selv om det vedtas 

én felles lov.  

--- 

 

FOR STUDENTER PÅ BACHELORNIVÅ: 
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2 Hvilke hensyn taler for og imot å bruke kvotering som virkemiddel for å oppnå 

likestilling? 

 

Spørsmål om bruk av kvotering som virkemiddel for å oppnå likestilling er i 

pensumlitteraturen først og fremst behandlet i: 

Anne Hellum: ”Mot et strukturelt diskrimineringsvern – aktivitetsplikt og midlertidige 

særtiltak”i artikkel fra «Diskriminerings- og likestillingsrett» (2008).  

  

Kvinnediskrimineringskomiteen General Recommendation No. 25 on Article 4, 

paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women. 

 

Dom av 7.5.2013, Borgarting lagmannsrett. Embetsstilling forsvaret. Positiv 

særbehandling. 

 

Sak E-1/02 - EFTA Surveillance Authority v The Kingdom of Norway. Øremerking av 

vitenskapelige stillinger til kvinner. 

 

Kvotering er et aktivt tiltak som skal bidra til å jevne ut forskjeller som har oppstått som følge 

av historiske og kulturelle faktorer.  Behovet for kvotering synliggjøres ofte ved å 

sammenligne i hvilken grad ulike samfunnsgrupper, for eksempel kvinner eller personer med 

minoritetsbakgrunn, er representert i ulike organer/stillingskategorier/posisjoner/verv mv. 

sammenholdt med deres andel av befolkningen som helhet. Kvotering er et virkemiddel for å 

oppnå større grad av likhet mellom ulike samfunnsgrupper i tilfeller der det foreligger et 

misforhold mellom gruppens andel av befolkningen og gruppens deltakelse på den aktuelle 

arena. Rettslig sett er det i dag tillatt med visse former for kvotering på nærmere definerte 

vilkår. (Dette kommer kandidaten nærmer inn på i oppgave 3.) 

  

Slike aktive tiltak omtales på ulike måter. Ett begrep er kvotering, andre begreper som 

benyttes om det samme er «midlertidige særtiltak» eller «positiv særbehandling». I 

Kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK) brukes begrepet «temporary special measures». 

Begrepet kvotering deles ofte inn i radikal og moderat kvotering. Moderat kvotering vil si at 

en representant for den underrepresenterte gruppe (i praksis vil det ofte være snakk om en 

kvinne) får fortrinnsrett dersom vedkommende har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner 

som en av den overrepresenterte gruppe (ofte en mann). Radikal kvotering vil si at personen 

fra den underrepresenterte gruppe (ofte en kvinne) går foran øvrige kandidater (menn) selv 

om de andre har bedre kvalifikasjoner, såfremt personen oppfyller de nødvendige minstekrav 

til en posisjon/stilling m.m. Radikal kvotering er ansett å være langt mer problematisk enn 

moderat.   
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Et hensyn som taler for bruk av kvotering er at det er et virkemiddel som bidrar til å korrigere 

strukturelle forhold som over tid har ført til forskjeller på ulike samfunnsarenaer og særlig i 

arbeidslivet. Om man skal vente på at samfunnsutviklingen selv korrigerer de skjevheter som 

har oppstått, må man vente lenge. Bruk av kvotering er effektivt, ved at kvotering fører til 

justeringer der og da. 

  

Som hensyn mot kvotering fremheves det gjerne at kvotering i enkelttilfeller fører til at en 

person (ofte en mann) usettes for forskjellsbehandling for at en annen (kvinnen) – som 

representerer den gruppe som skal kvoteres inn – skal få forrang. Dermed innebærer kvotering 

et brudd med det som anses som selve grunnprinsippet i vernet mot diskriminering, nemlig 

prinsippet om at alle mennesker skal behandles som individer, ikke som del av en gruppe. 

Forkjempere for kvotering mener imidlertid at denne prisen er nødvendig å betale for å 

avskaffe strukturelle forhold som har ført og fremdeles fører til ulikhet. Kvotering er et 

eksempel på at det kan oppstå konflikt mellom den individuelle siden av 

diskrimineringsvernet og den strukturelle siden av diskrimineringsvernet. 

 

Oppgaveteksten spør om kvotering som virkemiddel for å oppnå «likestilling». Tidligere ble 

begrepet «likestilling» først og fremst benyttet om kjønnsdiskrimineringsfeltet, jf. også det 

faktum kjønnsdiskrimineringsvernet reguleres i «likestillingsloven». I dag brukes imidlertid 

«likestilling» også uttrykkelig i den øvrige diskrimineringslovgivningen, se for eksempel § 1 i 

både diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven, der det heter at 

likestilling er en målsetting under disse lovene. Kandidaten bør nevne at hensynene som taler 

for og imot bruk av kvotering gjør seg gjeldende for alle diskrimineringsgrunnlagene i norsk 

rett. Det handler ikke bare om kjønnsdiskrimineringsfeltet (som er tema i oppgave 3). 

Bestemmelser om adgang til bruk av positiv særbehandling som virkemiddel er inntatt i 

likestillingsloven § 3a, arbeidsmiljøloven § 13-6, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 

6 og diskrimineringsloven § 8. 

 

Oppgaven spør etter hensyn som taler for eller imot bruk av kvotering som virkemiddel for å 

oppnå likestilling. Den ber ikke kandidatene om å redegjøre for hva kvotering er. Samtidig er 

det vanskelig å gi en presentasjon av hensyn som taler for og imot kvotering uten samtidig å si 

noe om hva kvotering går ut på. Det er imidlertid først i oppgave 3 at kandidaten blir invitert 

til å gå dypere inn i reglene om kvotering. I oppgave 2 er hovedutfordringen for kandidaten å 

gi en meningsfull presentasjon av ulike hensyn. Det sentrale er om kandidaten viser forståelse 

for tematikken, samt om kandidaten viser at vedkommende har kunnskap om at dette er et 

spørsmål som oppstår for et vidt spekter av diskrimineringsgrunnlag. 

 

--- 

 

FOR STUDENTER PÅ MASTERNIVÅ 
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2. Hvilke hensyn taler for og imot å bruke kvotering som virkemiddel for å oppnå 

likestilling? Drøft hensynene opp mot hverandre og gi en begrunnelse for i 

hvilken grad du mener kvotering bør brukes som virkemiddel. 

 

Det vises til fremstillingen som er gitt i tilknytning til bachelornivå-studentene. I tillegg til å 

identifisere hensyn som taler for og imot bruk av kvotering som virkemiddel, blir masternivå-

studentene bedt om å drøfte hensynene opp mot hverandre og gi en begrunnelse for i hvilken 

grad de mener kvotering bør brukes som virkemiddel. Den siste delen av oppgaven utfordrer 

kandidaten til å tenke selvstendig rundt tematikken og til å formulere et synspunkt som på 

mange måter nærmer seg et politisk standpunkt. På samme måte som i oppgave 1 er 

konklusjonen kandidaten kommer frem til av underordnet betydning. Det er evnen til å få noe 

ut av drøftelsen som premieres. Gode drøftelser vil kjennetegnes av gode 

problemformuleringer, godt språk, god struktur og selvstendighet. Antakelig vil det kunne 

oppleves krevende for kandidatene å ta stilling til i hvilken grad de mener kvotering bør 

brukes som virkemiddel. Kandidater som får noe ekstra ut av denne delen av oppgave 2, bør 

premieres.  

--- 

 

FOR BEGGE STUDENTGRUPPER: 

 

 

3 Når det gjelder bruk av kvotering som virkemiddel for å oppnå 

kjønnslikestilling: Gi en vurdering av Høyres og Fremskrittspartiets politiske 

plattform sett i forhold til regelverk og praksis om bruk av kvotering slik dette 

følger av likestillingsloven, EØS-retten og FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon? 

 

For relevant pensumlitteratur, se fremstillingen gitt under oppgave 2. 

 

Fra å diskutere kvotering som virkemiddel for å oppnå likestilling mer generelt i oppgave 2, 

rettes oppmerksomheten i oppgave 3 mot bruk av kvotering som middel for å oppnå 

kjønnslikestilling. Bruk av kvotering er et område der nasjonal lovgivning (likestillingsloven), 

EØS-rett og internasjonale menneskerettigheter (FNs kvinnediskrimineringskonvensjon) 

overlapper, ved at tematikken er regulert i alle regelsettene. Kandidaten er bedt om å 

analysere Høyres og Fremskrittspartiets politiske plattform der det heter at 

likestillingspolitikken skal bygges på «positive, stimulerende virkemidler fremfor kvotering», 

opp mot regelverk og praksis som følger av likestillingsloven, EØS-retten og FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon. Amsterdam-traktaten artikkel 141 (4), som omhandler 

adgangen til bruk av kvotering under EU/EØS-retten, lå vedlagt oppgaven fordi teksten ikke 

er inntatt i studentenes lovsamling. 
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Oppgaven er bredt formulert, og dette gir mulighet til variasjon i hvordan kandidatene 

tilnærmer seg oppgaven. I det følgende vil jeg trekke frem en del sentrale momenter for denne 

tematikken som besvarelsene må vurderes i forhold til.  

 Studentene bør få frem at kvotering er et felt der nasjonal rett, EØS-rett og 

internasjonale menneskerettigheter overlapper, noe som innebærer at likestillingsloven 

må tolkes i overensstemmelse både med EØS-rett og menneskerettigheter. Overlappen 

er klarest innenfor arbeidslivet, fordi Norges EØS-rettslige forpliktelser først og fremst 

gjelder her. Utenfor arbeidslivet vil likestillingsloven måtte tolkes i overensstemmelse 

med KDK, men her kommer ikke EØS-retten inn på samme måte. (Nøyaktig hvor 

langt EØS-retten strekker seg i forhold til kvoteringsproblematikken utenfor 

arbeidslivet har vi ikke sett på i undervisningen. Spørsmålet om kjønnspoeng ved 

opptak til utdanning og forholdet til EU/EØS-retten er ikke tatt opp i undervisningen.) 

 Hjemmelen for bruk av kjønnskvotering finnes i dag i likestillingsloven § 3a, i 

Amsterdam-traktaten artikkel 141 (4) og i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon 

artikkel 4 nr. 1.  

 I og med at dagens regelverk åpner opp for bruk av kvotering på nærmere angitte 

vilkår, er det vesentlig at kandidaten tydeliggjør at Høyres og Fremskrittspartiets 

politiske plattform uttrykker en innsnevring i bruken. En endring av likestillingsloven 

som tar bort muligheten til bruk av kvotering som virkemiddel for å oppnå 

kjønnslikestilling vil imidlertid være problematisk både i forhold til Norges 

forpliktelser etter EØS-avtalen og etter forpliktelsene i KDK. 

 Kandidaten bør få frem at kvotering dreier seg om midlertidige tiltak. Videre bør 

kandidaten få frem at ikke all bruk av kvotering/positiv særbehandling i dag er tillatt, 

men at dagens regelverk krever at bruken må begrunnes på en måte som gjør at den 

anses som tillatt. [Dette kan formuleres på ulike måter. For eksempel kan man si at det 

kreves at bruken av kvotering er proporsjonal i forhold til hva som søkes oppnådd, 

eventuelt at bruken tilfredsstiller krav til å være egnet, nødvendig og forholdsmessig. 

Det enkleste er å si at bruken må begrunnes på en måte som gjør den tillatt.] 

 

I Anne Hellum ”Mot et strukturelt diskrimineringsvern – aktivitetsplikt og 

midlertidige særtiltak” s 396 i «Diskriminerings- og likestillingsrett» (2008) heter det 

om adgangen til bruk av kvotering/positiv særbehandling:    

 «Virkemidlene som tas i bruk, må i henhold til norsk og internasjonal rett, være 

nødvendige, egnede og midlertidige. Videre oppstilles et krav om proporsjonalitet.»  

Det foreligger således en fellesnevner etter de tre regelsettene: bruk av positiv 

særbehandling kan kun finne sted på nærmere definerte vilkår. Hva som mer konkret 

kreves under de ulike regelsettene, er imidlertid ikke nødvendigvis likt. 

 

 Adgangen til kvotering som virkemiddel håndteres på ulik måte etter henholdsvis 

EØS-retten og KDK. Under EU/EØS-retten finnes en rekke enkeltsaker som er 
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behandlet av EU-domstolen og EFTA-domstolen. I disse sakene kommer det frem at 

adgangen til bruk av kvotering i arbeidslivet i EU/EØS er snever. Domstolene har 

krevet at kvotering ikke skal praktiseres på en måte som gir automatisk fortrinnsrett til 

det underrepresenterte kjønn og at alle individer har krav på en objektiv vurdering. I 

denne sammenheng bør kandidaten trekke inn EFTA-domstolens behandling av saken 

mot Norge om øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner ved Universitetet i 

Oslo fra 2003, en sak Norge tapte. Øremerking av stillinger til kvinner ble av EFTA-

domstolen ansett å bryte kravene om at alle har rett på en objektiv vurdering og at det 

ikke skal etableres et system som automatisk gir fortrinnsrett til det underrepresenterte 

kjønn. I pensumlitteraturen er flere saker fra EF-domstolen om positiv særbehandling 

kort omtalt. Om kandidaten trekker inn noen av disse er det positivt, men ikke 

nødvendig for å besvare oppgave 3 på en overbevisende måte. Det sentrale er å vite at 

adgangen til positiv særbehandling under EU/EØS-retten er snever og å begrunne 

dette nærmere.  

 

KDK artikkel 4 nr. 1 omhandler positiv særbehandling som virkemiddel på alle 

samfunnsområder. Kvinnediskrimineringskomiteen har utdypet innholdet i adgangen 

til bruk av positiv særbehandling i sin generelle rekommandasjon nr. 25, som er en del 

av pensumlitteraturen. Det helt sentrale i de signaler som er sendt ut fra 

Kvinnediskrimineringskomiteen er at bruk av positiv særbehandling ikke skal ses som 

et unntak fra forbudet mot diskriminering, men som en del av diskrimineringsvernet 

slik dette følger av KDK. Bruk av positiv særbehandling ses som et av midlene til å 

oppnå kjønnslikestilling. Den generelle rekommandasjonen fra komiteen, samt 

uttalelser fra komiteen til enkeltstater, gir uttrykk for det syn at KDK rommer en 

relativt vid adgang til bruk av positiv særbehandling, da dette ses som et sentralt 

middel for å avskaffe diskriminerende strukturer. 

 

 I og med at kvotering anses som et viktig virkemiddel under KDK er kontrasten til 

Høyeres og Fremskrittspartiets politiske plattform størst her, fordi partiene uttrykkelig 

slår fast at de ønsker å bruke andre virkemidler enn kvotering. Det er imidlertid også 

en motsetning mellom den politiske plattformen og EU/EØS-retten, fordi det også her 

er hjemmel for bruk av kvotering. Kontrasten er imidlertid ikke like stor i forhold til 

EU/EØS-retten, fordi bruk av kvotering ikke er noe som pålegges under EU/EØS-

retten, men isteden reiser spørsmål om hvorvidt bruken er tillatt i konkrete tilfeller.  

 

 Oppgaveteksten ber om at den politiske plattformen analyseres i forhold til både 

«regelverk og praksis». Til nå er EFTA-domstolens behandling av saken om 

øremerking av vitenskapelige stillinger nevnt, samt praksis fra 

Kvinnediskrimineringskomiteen (i særlig grad den generelle rekommandasjonen om 

artikkel 4 nr. 1). Også en norsk lagmannsrettssak fra 2013 om positiv særbehandling 

til utnevning i embetsstilling i forsvaret har vært inntatt i pensum og presentert i 

undervisningen. Noe praksis bør nevnes, men det er ikke avgjørende at alt er med. 
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Det er viktig at kandidaten bruker Høyres og Fremskrittspartiets poliske plattform som 

«målestokk» når de tre regelsettene – og forholdet mellom dem – drøftes, slik at 

besvarelsen ikke ender opp som en ren teorioppgave som er helt uavhengig av 

innfallsvinkelen oppgaveteksten la opp til. 

 

Selv om oppgaveteksten er lik for studenter på både master- og bachelornivå, må kravene 

som stilles også her differensieres ettersom det er en kandidat på master- eller 

bachelornivå. Generelt vil det være kandidatens evne til å skrive en god fremstilling som 

er det viktigste. Gode drøftelser vil kjennetegnes av gode problemformuleringer, godt 

språk, god struktur og selvstendighet.  

 

For kandidater på bachelor-nivå kan denne oppgaven være krevende ved at den omhandler 

et omfattende kildemateriale; både nasjonal rett, menneskerettigheter og EØS-rett. For 

denne gruppen kan det ses gjennom fingrene dersom beskrivelsen av det rettslige 

landskapet ikke er helt presist angitt hele veien. Her stilles det større krav til 

masterstudentene, som bør ha forutsetninger for å kunne tilnærme seg dette sammensatte 

rettskildematerialet på en presis måte.  

--- 

 

Karakteren som gis må basere seg på en helhetsvurdering av kandidatens samlede 

prestasjon. 

 

 

Vibeke Blaker Strand  

Oslo, 25. november 2013 


