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Oppgaven omhandler tiltak og plikter for å oppnå likhet mellom kjønnene med hovedvekt på 
domstolene. 

Ta utgangspunkt i følgende faktum: 

 I faste dommerstillinger i de alminnelige domstoler i Norge er det i 2017 ca. 61 % menn og 39 
% kvinner. I 1999 lå kvinneandelen på 22 %.  I Ot. prp. nr. 44 (2000-2001) er det uttrykt en 
målsetning om å øke kvinneandelen blant dommere. I tingrettene var det i 2009 50 mannlige 
og 17 kvinnelige sorenskrivere. Andelen kvinner er i dag noe høyere i tingrettene enn i 
Høyesterett og lagmannsrettene. I jordskifterettene er kjønnsbalansen skjevere, med kun 15 
% kvinner. Hvert år fra 2003 og frem til 2014, har andelen kvinner blant alle utnevnte til faste 
dommerstillinger i de alminnelige domstoler ligget mellom 22 % og 68 % (flertall av kvinner 
både i 2010 og 2012, og 43 % kvinner i 2014). 

KDK-komiteen rettet i sine konkluderende kommentarer («Concluding Observations») til Norges 8. 
periodiske statsrapport oppmerksomheten mot skjev kjønnsbalanse i politikk, høyere 
universitetsstillinger og dommeryrket. Komiteen uttalte i punkt 17: 

 The Committee regrets the decrease in the number of women represented at local 
government level after the 2011 Municipal election (4115 women and 6670 men), compared 
to the outcome of 2007 elections, as indicated in the delegation’s introductory statement. 
The Committee also reiterates its concern at the low numbers of women professors in 
academia and of women judges at all levels of the judiciary, and at the inadequate 
representation of women with minority backgrounds therein. 

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i 
Norge. 

Tenk deg at du er ansatt som likestillingskonsulent i DA. På bakgrunn av KDK-komiteens merknader 
har du fått i oppdrag å utarbeide en utredning som drøfter og tar stilling til tre spørsmål: 

1. Hvilke plikter har DA som offentlig myndighet (tjenesteyter) og arbeidsgiver etter ldl § 24 og 
§ 26 til å gjøre noe med de omtalte forskjellene mellom kvinner og menn, og mellom kvinner 
fra majoritets- og minoritetsbefolkningen, i domstolene? Reflekter i denne sammenheng 
over hvilke proaktive tiltak som etter ditt syn kan egne seg. (Teller 1/6 av oppgaven)  

2. Hvilken rettslig adgang er det til å bruke positiv særbehandling ved ansettelse i 
dommerstillinger etter ldl § 11? (Teller ½ av oppgaven) 

Reflekter over følgende spørsmål:                                                                                              

3.Hvilke ulike hensyn som gjøre seg gjeldende når det gjelder balanseringen av vernet mot direkte 
diskriminering etter ldl § 7 og adgangen til å foreta positiv særbehandling for å fremme likestilling når 
det gjelder arbeid, utdanning og deltakelse i offentlige utvalg. (Teller 1/6 av oppgaven) 

4. Dommere i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifterettene og Utmarksdomstolen for 
Finnmark, utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. 
Innstillingsrådet er et eksternt, selvstendig og uavhengig organ. 

  



Innstillingsrådet for dommerstillinger besluttet i 2016 å avslutte praksisen med bruk av moderat 
kjønnskvotering. Begrunnelsen for dette var at : «…kvotering i en del år har blitt benyttet i svært liten 
grad, sammenholdt med at selve eksistensen av kvoteringsordningen i en viss utstrekning kan ha 
skapt et helt uriktig inntrykk av at dyktige kvinner har blitt utnevnt til dommere mye fordi de er 
kvinner, og ikke fordi de er best kvalifisert. Dette er uheldig også i et likestillingsperspektiv. I tillegg 
kommer at det nå gjennomgående er så mange dyktige kvinnelige søkere til dommerembeter, at det 
ikke lenger er tilstrekkelig god grunn til å bruke kvotering.» 

  

Gi en vurdering av momenter som taler for og imot å avlutte bruken av moderat kjønnskvotering i lys 
av det ovenfor beskrevne faktum og kritikken fra KDK-komiteen. (teller 1/6 av opgaven) 

 


