
EKSAMENSOPPGAVE

JUR1590 - Diskriminerings- og likestillingsrett - Høst 2017

Dato: 6. desember 2017

Tid: kl 0900-1300

To unge kvinner med asiatisk bakgrunn og bostedsadresse i Bærum ble ved forespørsel om 

hotellrom i Oslo sentrum bedt om å forklare hvorfor de ikke hadde med seg bagasje og 

hvorfor de ikke skulle overnatte hjemme. De oppga at de skulle på helgetur til London, at 

flyet var kansellert, at det var fest hjemme og at de derfor ønsket å bruke benytte helgen til å 

være turister i egen by. De ble etter dette nektet rom fordi de hadde bostedsadresse i Oslo 

og omegn. Kvinnene ba om en nærmere begrunnelse for avvisningen. Resepsjonisten 

opplyste at hotellet, i henhold til skriftlige retningslinjer, hadde muligheten til å avvise 

gjester som de mente utgjorde en sikkerhetsrisiko. Bakgrunnen for retningslinjene var, i 

henhold til resepsjonisten, at gjester som var bosatt i Oslo og omegn kunne være horer eller 

narkomane som tok inn på hotellet for å lage bråk.

Kvinnene, som mente seg diskriminert og krevet økonomisk oppreisning og erstatning, 

klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hotellet, som var en privat 

bedrift, anførte at forholdet ikke var omfattet av diskrimineringslovgivningen. Hotellet 

anførte videre at kundebehandlingen var i tråd med dets skriftlige retningslinjer og at 

hotellbedrageri og prostitusjon var et tilbakevendende problem. Resepsjonisten hadde, 

ifølge hotellet, fulgte den framgangsmåten som var vanlig i forhold til gjester med 

bostedsadresse i Oslo og omegn. Hotellet understreket i den sammenheng at utsagnet om at 

gjester som var bosatt i Oslo og omegn kunne være horer og narkomane ikke var ment som 

et personangrep, men som et eksempel på tidligere erfaringer.

Spørsmål 1)

Gi en vurdering av saken i lys av følgende bestemmelser i Lov om likestilling og forbud mot 

diskriminering av 16. juni 2017 nr. 51:

- Lovens virkeområde i § 2.

- De oppregnede diskrimineringsgrunnlagene i § 6.

- Forbud mot direkte og indirekte forskjellsbehandling etter § 7 og 8 og bestemmelsen 

om lovlig forskjellsbehandling i § 9,1.

Page 1 of 2



- Reglene om erstatning og oppreisning i § 38, jfr. Diskrimineringsombudsloven av 16 

juni 2017 nr. 50 § 12.

Spørsmål 2)

Gi en kort framstilling av hvordan vernet mot sammensatt diskriminering har utviklet seg 

med særlig fokus på samspillet mellom norsk og internasjonal rett, særlig praksis fra FNs 

kvinnekomite som overvåker statenes gjennomføring av FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK)

Spørsmål 1 utgjør ¾ av oppgaven og spørsmål 2 utgjør ¼.

Begge spørsmålene skal besvares.
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