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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

HØST 2013 

Dato: Torsdag 21. november 2013 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

 

JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (MA) 

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.  

 

JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (BA) 

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

at: 

«Regjeringen vil: 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG  

til JUS5590/JUR1590 

 

Amsterdam-traktaten artikkel 141 (4): 

 

”For at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis på arbejdsmarkedet er princippet 

om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager 

foranstaltninger, der tager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til formål at gøre det lettere 

for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje 

ulemper i den erhvervsmæssige karriere.”   
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*** 

 

Sensuren faller torsdag 12 desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 

95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

The result of the exams will be announced on Thursday 12 December, at 15.00 hours. You can check the results in the 

StudWeb, or by contacting the Information Centre, phone 22 85 95 00.  

After the exam results are announced, candidates have the right to be informed of the grounds for the result as long as 

a request is made within one week of the announcement. The names and contact information of the examiners can be 

found on the Faculty’s website, or by contacting the Information Centre. The deadline for appeal is three weeks after 

the announcement of the results. 

 

Oslo, 21.11.2013 


