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JUS5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett - Høst 2017

Dato: 6. desember

Tid: kl 0900-1300

Blidensol-saken omhandlet spørsmålet om uniformsreglementet på et sykehjem var i strid 

med forbudet mot diskriminering. Tidligere hadde ansatte på sykehjemmet etter eget ønske 

fått utlevert hijab sammen med uniformen. Høsten 2016 innførte imidlertid sykehjemmet 

et uniformsreglement der det het at:

«Alle ansatte ved X sykehjem (i kontakt med beboerne) skal bruke arbeidsantrekk 

som er utlevert fra sykehjemmet, og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske 

plagg, som for eksempel hijab eller palestinaskjerf.»

Av de fast ansatte var det bare én person (A) som brukte hijab.

A brakte saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, som i sin uttalelse 

konkluderte med at uniformsreglementet var i strid med forbudet mot diskriminering. 

Frivillig ordning ble ikke oppnådd, og saken ble deretter i tråd med 

diskrimineringsombudsloven § 3 (3) brakt inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 

23. mars 2017 fattet nemnda vedtak om at uniformsreglementet stred mot forbudet mot 

diskriminering inntatt i dagjeldende diskrimineringslovgivning.

Besvar følgende spørsmål:

1) Diskrimineringsvernets individuelle side etter dagens lovgivning:

a) Dreier det seg her om direkte eller indirekte forskjellsbehandling? Begrunn svaret.

b) Hvilket eller hvilke diskrimineringsgrunnlag vil det være aktuelt å påberope seg fra 

A’s perspektiv? Begrunn svaret.

2) Diskrimineringsvernets strukturelle side:
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a) Hvilke strukturelle forpliktelser av relevans for minoritetskvinners adgang til 

arbeid har sykehjemmet (arbeidsgiver) etter likestillingsloven av 2013 og 

diskrimineringsloven om etnisitet av 2013? Og hvordan er situasjonen fra 1. 

januar 2018?

b) FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) pålegger offentlige myndigheter 

ulike positivt definerte forpliktelser. Drøft det du kommer frem til i punkt 2 a) i lys av 

statsforpliktelsene i artikkel 2 i KDK.

3) Håndhevingen av diskrimineringsvernet:

a) Ta utgangspunkt i saksgangen og resultatet i Blidensol-saken, slik det er skissert 

ovenfor. Hvordan vil saksgangen i en tilsvarende sak være etter 1. januar 2018?

b) Bruk det du kommer frem til i 3 a) til å si noe om håndhevingsreformens fordeler 

og ulemper når det gjelder individers mulighet til å få et effektivt vern mot 

diskriminering.

Alle seks spørsmål – 1a), 1b), 2a), 2b), 3a) og 3b) – skal besvares.
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