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Diskriminerings- og likestillingsrett 

JUR1590 (bachelor-nivå) og JUS5590 (master-nivå) 

SENSORVEILEDNING HØST 2020 

 

Innledende informasjon: 

Høstens undervisning har som følge av koronapandemien utelukkende vært digital. 

Undervisningstilbudet har bestått av en full digital forelesningsrekke og det har også vært 

avholdt en rekke «live» møter i Zoom med studentene – der det har vært fokusert på 

oppgaveløsning. (Noen studenter deltok fysisk på et 2-timers ekstratilbud: «Praktikum med 

JURK», som har vært det eneste tilbudet om undervisning i fysiske grupper.) Det digitale 

formatet på undervisningen har begrenset mulighetene til faglig diskusjon og til interaksjon 

mellom studentene. Sensorene bes om å huske på at dette har vært et uvanlig semester der 

studentene har vært overlatt mer til seg selv enn det som er vanlig.   

I studiedekanvedtak 20. november 2020 gis følgende føring om karakterfastsettelsen til 

alle sensorer: 

"Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende dette semestret. 

Karaktersettingen skal ta hensyn til dette. Enhver tvil om karakteren skal falle ut til 

kandidatens fordel." 

Eksamensformatet var 4 timers hjemmeeksamen (opprinnelig planlagt som skoleeksamen, 

men omgjort til hjemmeeksamen som følge av koronapandemien). Studentene har således hatt 

alle kilder tilgjengelig.  

I faget er det utarbeidet et eget «rettskildeutvalg» i Lovdata PRO. Rettskildeutvalget heter 

"JUR1590/JUS5590" og har følgende lenke i Lovdata PRO: 

https://lovdata.no/pro/#utvalg&kode=35zf4 . Utvalget lastes ned ved å klikke på lenken mens 

man er logget inn i Lovdata PRO. 

Studenter som avlegger eksamen på MA-nivå har enten bestått 1.-3. studieår i masterstudiet i 

rettsvitenskap eller har allerede fullført masterstudiet i rettsvitenskap. For denne gruppen 

består hovedlitteraturen av ca. 600 sider. 

På BA-nivå er det ingen obligatoriske krav om forkunnskaper utover generell 

studiekompetanse. Denne studentgruppen består både av studenter som aldri tidligere har 

studert juridiske fag og av juss-studenter som tar Diskriminerings- og likestillingsrett på BA-

nivå som del av sitt tredje studieår. For denne gruppen består hovedlitteraturen av ca. 400 

sider.  

I sensuren kan det ikke stilles de samme kravene til studenter på BA-nivå som til studenter på 

MA-nivå når det blant annet gjelder juridisk metode. På BA-nivå vil studentenes 

henvisningsteknikk variere da en del av studentmassen ikke har erfaring med å henvise til 

juridiske kilder. Det viktigste er at fremstillingen er forståelig og godt bygget opp, ikke om 

henvisninger har et typisk «juridisk» gjenkjennelig format.  

 

https://lovdata.no/pro/#utvalg&kode=35zf4
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Om eksamensoppgaven: 

Faktum i eksamensoppgaven er likt for både BA- og MA-studenter, og oppgaven omhandler 

deler av pensumlitteraturen som er likt på BA- og MA-nivå. 

Eksamensoppgaven består både for JUR1590 og JUS5590 av 3 spørsmål. Spørsmål 2 og 3 er 

utformet likt for begge studentgrupper, mens spørsmål 1 er noe ulikt utformet for de to 

gruppene. Her er BA-studentene (JUR1590) gitt flere «hjelpespørsmål» enn MA-studentene 

(JUS5590).  

For studenter på JUR1590 lyder det første spørsmålet slik: 

Spørsmål 1 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

Har Lars og/eller Marte blitt diskriminert? 

Som ledd i drøftelsen skal du ta stilling til:  

- Dreier det seg om direkte eller indirekte forskjellsbehandling/diskriminering? 

- Hvilket eller hvilke diskrimineringsgrunnlag har 

forskjellsbehandlingen/diskrimineringen skjedd på grunn av? 

Trekk inn håndhevingspraksis i drøftelsen.  

 

For studenter på JUS5590 lyder det første spørsmålet slik:  

Spørsmål 1 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

Har Lars og/eller Marte blitt diskriminert?   

Gi en vurdering hvor du trekker inn relevant håndhevingspraksis. 

 

Spørsmål 2 og spørsmål 3 lyder for begge grupper: 

Spørsmål 2 

Er situasjonen til de deltidsansatte i «Alle hjem» omfattet av arbeidsgivers aktivitetsplikt 

etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26?  

 

Spørsmål 3 

Utform med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 noen anbefalinger 

til hvordan «Alle hjem» kan arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering, med spesielt fokus på ansatte med 

innvandrerbakgrunn.  
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Studentene har fått oppgitt følgende når det gjelder vektingen av de ulike spørsmålene: 

«Spørsmål 1 teller 60 %. Spørsmål 2 teller 20 %. Spørsmål 3 teller 20 %.» 

 

 

Nærmere om spørsmål 1: 

Spørsmål om bekledningsreglementer i arbeidslivet kan innebære diskriminering fordi de 

ansatte har ulik religiøs/livssynsmessig/ikke-religiøse bakgrunn, står sentralt i fagets 

hovedlitteratur. Særlig relevant er tre artikler fra Anne Hellum og Julia Köhler-Olsen (red.), 

«Like rettigheter – ulike liv: rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv»: 

o Kapittel 2 «Vern mot sammensatt diskriminering etter internasjonale 

menneskerettigheter og norsk rett: kvinner i krysset mellom kjønn og etnisitet» s. 39-

65, skrevet av Anne Hellum. 

 

o Kapittel 10 «Bruk av hijab i politiet: individuelt og strukturelt diskrimineringsvern på 

kollisjonskurs» s. 261-289, skrevet av Vibeke Blaker Strand.  

 

o Kapittel 11 «Svømmeundervisning i den offentlige skolen: jenters rett til utdanning og 

rett til ikke-diskriminering i menneskerettslig belysning» s. 291-318, skrevet av Julia 

Köhler-Olsen. 

I Lovdata-utvalget er det lagt inn håndhevingspraksis særlig fra Likestillings- og 

diskrimineringsnemnda/Diskrimineringsnemnda som omhandler bekledningskrav i 

arbeidslivet. Det er også lagt inn et par nyere dommer fra EU-domstolen (sak c-188/15 

Micropole og sak c-157/54 G4S). De to EU-dommene har imidlertid ikke vært omtalt i 

undervisningen og er heller ikke omtalt i fagets hovedlitteratur. Mulig kan noen studenter 

finne frem til dem, fordi sakene omtales av nemnda i sak LDN-2017-2, men dette er ikke å 

forvente. 

I denne oppgaven står det sentralt å koble oppgavens faktum opp mot vilkårene for 

diskriminering.  

Følgende vil være viktig: 

- Studentene bør få frem hvilke tre vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge 

diskriminering: forskjellsbehandling; sammenheng mellom forskjellsbehandlingen og ett eller 

flere diskrimineringsgrunnlag; og at det ikke må dreie seg om saklig begrunnet (tillatt) 

forskjellsbehandling. Vilkårene følger av ldl §§ 6, 7, 8 og 9. Selve forbudet mot 

diskriminering er inntatt i § 6. 

- Studentene bør få frem hvilken betydning de tre vilkårene har for spørsmålet om 

henholdsvis Lars og/eller Marte har blitt utsatt for diskriminering. I fremstillingen vil trolig 

noen behandle situasjonen til Lars og Marte hver for seg, slik at de tre vilkårene gjennomgås 

separat for hver av dem. Andre vil antakelig legge opp til en mer samlet fremstilling, der 

situasjonen til Lars og Marte analyseres/vurderes mer samlet opp mot de tre vilkårene for 

diskriminering. Begge tilnærminger er akseptable.  
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Forskjellsbehandlingsvilkåret:  

Det er klart at det å bli sagt opp fra sin stilling fordi man ikke etterkommer et 

bekledningsreglement, utgjør forskjellsbehandling. Det som imidlertid er mer krevende å ta 

stilling til, er om det dreier seg om direkte eller indirekte forskjellsbehandling.  

For BA-studentene er denne problemstillingen eksplisitt angitt i oppgaveteksten. MA-

studenter bør selv identifisere at dette er et sentralt spørsmål.  

Om det foreligger direkte eller indirekte forskjellsbehandling har stor betydning for hvilken 

adgang som foreligger til saklig begrunnet (tillatt) forskjellsbehandling. Denne poenget bør 

studentene få frem. 

I vurderingen bør studentene ta utgangspunkt i den delen av bekledningsreglementet som 

uttrykkelig innfører et forbud mot bruk av personlige plagg eller symboler:  

«Det er ikke tillatt å bruke personlige plagg eller symboler sammen med uniformen. 

Dette inkluderer både religiøse og politiske plagg og symboler, for eksempel 

jakkemerker, hijab og turban.» 

Reglementet er utformet på en måte som ligger i skjæringen mellom direkte og indirekte 

forskjellsbehandling: Det retter seg ikke direkte mot én bestemt religiøs gruppe, og kobler seg 

derfor ikke rett inn i definisjonen av direkte forskjellsbehandling i ldl § 7. Forbudet mot 

«personlige plagg eller symboler» skal ifølge reglementet forstås relativt bredt - slik at det 

inkluderer både «religiøse og politiske plagg og symboler». Samtidig nevnes hijab og turban 

eksplisitt som eksempler på religiøse plagg som det ikke er tillatt å bære. I og med at dette er 

plagg som kun brukes av muslimer og av sikher, har reglementet en slags direkte slagside mot 

personer som tilhører disse gruppene. 

Indirekte forskjellsbehandling defineres i ldl § 8 som «enhver tilsynelatende nøytral 

bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere 

enn andre» på grunn av et vernet diskrimineringsgrunnlag. Det kan imidlertid hevdes at dette 

ikke er et «nøytralt» bekledningsreglement, fordi hijab og turban nevnes eksplisitt. 

Dette er krevende materie, og det er ikke i hovedlitteraturen gitt noen nøyaktig beskrivelse av 

hvor grensen går mellom direkte og indirekte forskjellsbehandling (noe som heller ikke er 

mulig). De studenter som evner å få frem at det her dreier seg om forskjellsbehandling som 

ligger på grensen mellom direkte og indirekte, bør få pluss for dette.  

Direkte/indirekte-forskjellsbehandlingsspørsmålet påvirkes av hvilket/hvilke 

diskrimineringsgrunnlag som trekkes inn. Studenter som klarer å koble spørsmålet om direkte 

eller indirekte forskjellsbehandling opp mot aktuelle diskrimineringsgrunnlag, bør premieres.  

Det er videre et klart pluss å trekke inn relevant håndhevingspraksis, for eksempel LDN-

2017-2. 

  

Sammenheng til et/flere diskrimineringsgrunnlag: 
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At det skal foretas en drøftelse av hvilket eller hvilke diskrimineringsgrunnlag 

forskjellsbehandlingen har skjedd på grunnlag av, er eksplisitt angitt i oppgaveteksten for BA-

studenter. MA-studenter bør selv identifisere at dette er et sentralt spørsmål. 

I denne delen av oppgaven bør kandidatene vise at det kan oppstå spørsmål om sammensatt 

forskjellsbehandling/diskriminering ved at forskjellsbehandlingen av Lars og Marte kan 

forstås slik at den berører flere diskrimineringsgrunnlag på én gang.  

For Lars sin del er det religion som er det mest aktuelle diskrimineringsgrunnlaget, men 

etnisitet kan også være et aktuelt grunnlag. Det kan i denne sammenheng diskuteres om det 

foreligger en mulig kombinasjon (sammensatt forskjellsbehandling) som består av direkte 

forskjellsbehandling på grunn av religion, og eventuelt indirekte forskjellsbehandling på 

grunn av etnisitet. Det er opplyst i oppgaven at 60 % av de ansatte har innvandrerbakgrunn, 

noe som gir anledning til å trekke inn etnisitet som diskrimineringsgrunnlag (selv om det ikke 

gis noen opplysninger om hvorvidt Lars har innvandrerbakgrunn). Både kvinnelige og 

mannlige sikher kan bruke turban, men det er vanligst at menn bruker dette plagget. Dermed 

er det også mulig å diskutere om forbudet innebærer indirekte forskjellsbehandling på grunn 

av kjønn. 

For Marte sin del er både religion, kjønn og etnisitet aktuelle diskrimineringsgrunnlag. I 

litteraturen har bekledningsreglementer og vernet mot indirekte kjønnsdiskriminering vært 

viet relativt stor oppmerksomhet. Det bør således diskuteres om det foreligger 

forskjellsbehandling på grunn av en kombinasjon av religion, kjønn og etnisitet. En mulig 

konklusjon er at reglementet utgjør direkte forskjellsbehandling på grunn av religion og 

indirekte forskjellsbehandling på grunn av etnisitet og kjønn.  

For både Lars og Marte vil det også være mulig å komme til at bekledningsreglementet 

utelukkende reiser spørsmål om indirekte forskjellsbehandling (på grunn av 

religion/kjønn/etnisitet) – og at det ikke oppstår spørsmål om direkte forskjellsbehandling på 

grunn av religion.  

 

Adgang til saklig begrunnet forskjellsbehandling: 

Studentene bør ta utgangspunkt i unntaksbestemmelsen i ldl § 9. Her er det en helt sentral 

forskjell mellom første og annet ledd: Dersom det dreier seg om direkte forskjellsbehandling, 

er unntaksadgangen regulert etter annet ledd – og adgangen til forskjellsbehandling svært 

snever: 

«I arbeidsforhold … er direkte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, 

religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for 

utøvelsen av arbeidet eller yrket, og vilkårene i første ledd er oppfylt.»  

De generelle unntaksvilkårene etter første ledd (som gjelder ved indirekte 

forskjellsbehandling i arbeidslivet) er videre utformet:  

 «Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når den 

a) har et saklig formål 
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b) er nødvendig for å oppnå formålet og 

c) ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles» 

Her må studentene koble oppgavens faktum opp mot unntaksvilkårene, og det bør være en 

«rød tråd» mellom konklusjonen på spørsmålet om direkte/indirekte forskjellsbehandling og 

drøftelsen av om forskjellsbehandlingen har en saklig begrunnelse.  

Her vil fremstillingene kunne variere – avhengig av hva studentene kommer frem til tidligere 

i oppgaven. Noen vil antakelig drøfte unntaksadgangen både etter § 9 (1) og (2) (muligens 

ved hjelp av subsidiære drøftelser). Det viktigste er at studentene forklarer og begrunner sin 

tilnærming. Noen studenter vil kanskje også forklare at § 9 (2) er utformet for å ligge på linje 

med de EU/EØS-rettslige diskrimineringsdirektivene som kun åpner opp for direkte 

forskjellsbehandling i arbeidslivet der en bestemt egenskap utgjør en ekte yrkeskvalifikasjon / 

en «genuine occupational requirement» (dette er regulert i kjønnslikestillingsdirektivet 

(2006/54/EF) artikkel 14 nr. 2, rammedirektivet (2000/78/EF) artikkel 4 nr. 1 og 

rasediskrimineringsdirektivet (2000/43/EF) artikkel 4.) Å vise at man har kjennskap til 

EU/EØS-rettens betydning for utformingen av den nasjonale lovteksten i § 9 (2), er et pluss.  

Noen stikkord til vurderingene: 

Vurderingen av om det foreligger indirekte diskriminering må ta utgangspunkt i vilkårene i § 

9 første ledd: 

Saklig formål: «Alle hjem» har fremhevet at bekledningsreglementet skal bidra til å 

signalisere ensartethet overfor kunder og til å styrke samhørigheten hos de ansatte. Det bør 

knyttes noen kommentarer til hva som skal til for å anse et formål som saklig – og utformes 

en del-konklusjon på om disse to formålene er saklige formål.  

Nødvendighetskriteriet: her må studentene vurdere om bekledningsreglementet har et innhold 

som er nødvendig for 1) å signalisere ensartethet overfor kunder, og 2) for å styrke 

samhørigheten hos de ansatte – eller om 1) og 2) kunne vært oppnådd med mindre 

inngripende midler.  

Det er ut ifra oppgaveteksten vanskelig å se at bekledningsreglementet er nødvendig for å 

styrke samhørigheten (formål nr. 2) hos de ansatte. Samhørighet er noe som kan fremmes ved 

hjelp av andre virkemidler. Bekledningsreglementet kan imidlertid trolig sies å være 

nødvendig for å fremme ensartethet. Her kan studentene trekke inn relevant 

håndhevingspraksis. Det foreligger særlig en del praksis der bekledningsreglementer 

begrunnes i hensynet til at ansatte skal fremstå «nøytrale» (for eksempel LDN 2014-2, LDN-

2014-35, LDN-2014-46, LDN-2017-2 eller EU-domstolens dom i sak C-157/15 G4S). Å 

trekke veksler på denne praksisen – vil kunne være fruktbart. Blant annet kan det diskuteres 

om hensynet til å fremme nøytralitet tilsvarer, eller er noe annet, enn hensynet til å fremme 

ensartethet.  

Ikke uforholdsmessig inngripende: Spørsmålet her er om reglementet rammer Lars og/eller 

Marte på en uforholdsmessig måte. Her bør studentene trekke inn Lars og Martes situasjon. 

Særlig relevant er at det å miste arbeidet er alvorlig for dem. Det kan i denne sammenheng 

blant annet vises til (som et tilleggsargument) at FNs kvinnediskrimineringskomité er svært 

opptatt av at minoritetskvinner skal sikres deltakelse i arbeidslivet, noe som taler for at det å 

miste arbeidet er et uforholdsmessig inngrep. Det kan her også trekkes inn at «Alle hjem» 
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kunne ha valgt å omplassere både Lars og Marte til stillinger uten publikumskontakt, som 

ikke er omfattet av bekledningsreglementet. At oppsigelse ble valgt som løsning med en gang, 

trekker i retning av at det dreier seg om et uforholdsmessig inngrep.  

De av studentene som har kommet til at saken reiser spørsmål om indirekte 

forskjellsbehandling på grunn av religion/etnisitet/kjønn, må konkludere på om 

forskjellsbehandlingen har en lovlig begrunnelse eller ikke etter § 9 (1). Dersom 

forskjellsbehandlingen anses å være begrunnet på en måte som gjør den tillatt, er 

konklusjonen at Marte og /eller Lars ikke har blitt utsatt for indirekte diskriminering på grunn 

av religion/etnisitet/kjønn i strid med § 6. Dersom forskjellsbehandlingen anses å ikke være 

begrunnet på en måte som gjør den tillatt (for eksempel fordi den rammer Lars og/eller Marte 

på en uforholdsmessig måte), blir konklusjonen at Marte og/eller Lars har blitt utsatt for 

indirekte diskriminering på grunn av religion/etnisitet/kjønn i strid med ldl § 6.  

En del har nok kommet til at bekledningsreglementet innebærer direkte forskjellsbehandling 

på grunn av religion. Spørsmålet om eventuell lovlig direkte forskjellsbehandling på grunn av 

religion må løses etter ldl § 9 (2). Bestemmelsen viser til vilkårene i første ledd, men 

inneholder samtidig et strengere nødvendighetskrav og et snevrere formålskrav («egenskapen 

har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket») enn det som følger av første 

ledd. Studentene må således ta utgangspunkt i at unntakshjemmelen etablerer et snevert 

formåls- og nødvendighetskrav. Bekledningsreglementet er ikke begrunnet i at fravær av 

religiøse plagg er av «avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket», og dermed 

kan forskjellsbehandlingen neppe begrunnes på en lovlig måte etter § 9 (2). Konklusjonen her 

bør være at den direkte forskjellsbehandlingen på grunn av religion ikke har en lovlig 

begrunnelse. Dermed er Lars og Marte utsatt for direkte diskriminering på grunn av religion. 

En del studenter vil både drøfte spørsmål om direkte diskriminering etter § 9 (2) og spørsmål 

om indirekte diskriminering etter § 9 (1). Antakelig vil noen komme frem til at Marte har blitt 

utsatt for direkte diskriminering på grunn av religion og indirekte diskriminering på grunn av 

kjønn og etnisitet, mens Lars har blitt utsatt for direkte diskriminering på grunn av religion og 

indirekte diskriminering på grunn av etnisitet. 

I sensuren er det studentenes evne til å holde den røde tråden, til å resonnere og å forklare 

nærmere sin vurdering – som er avgjørende, ikke om konklusjonen blir direkte/indirekte 

diskriminering/ikke diskriminering. 

Oppgave 1 teller 60 %.  

 

Nærmere om spørsmål 2: 

Vernet mot diskriminering for personer som arbeider deltid reguleres gjennom 

arbeidsmiljøloven kap. 13, se aml. § 13-1 (3). Aml. kap. 13 inneholder ingen bestemmelser 

om aktivitetsplikt, noe som står i kontrast til ldl kapittel 4. Dette er grunnen til at «Alle hjem» 

hevder at situasjonen til deltidsansatte ikke er omfattet av aktivitetsplikten i ldl § 26. 

Det fremkommer av oppgaveteksten at 75 % av de deltidsansatte har innvandrerbakgrunn og 

at kvinner utgjør ¾ av denne gruppen. Dermed er spørsmål om deltid viklet sammen med 

situasjonen til (særlig) innvandrerkvinner, men også innvandrermenn. Deltidsarbeid kan være 

ønsket av den enkelte, men innebærer også en sårbar posisjon i arbeidslivet. Tallene viser en 
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deltidsstruktur i «Alle hjem» som kan innebærer et systematisk hinder for likestilling for 

(særlig) innvandrerkvinner.  

§ 26 (2) gir en utvidet aktivitetsplikt til blant annet «private virksomheter som jevnlig 

sysselsetter mer enn 50 ansatte.» «Alle hjem» har over 500 heltids- og deltidsansatte, og 

dermed omfattes «Alle hjem» som arbeidsgiver klart av den utvidede aktivitetsplikten i § 26 

(2). Her angir lovteksten en egen arbeidsmetode for aktivt likestillingsarbeid. Blant annet skal 

arbeidsgiver etter bokstav a) «undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre 

hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og 

bruken av ufrivillig deltidsarbeid», og etter bokstav c) skal arbeidsgiver «iverksette tiltak som 

er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i 

virksomheten». Ufrivillig deltidsarbeid er eksplisitt oppgitt som et undersøkelsestema. Det 

samme er «hindre for likestilling» og tiltak som kan bidra til «økt likestilling og mangfold» i 

virksomheten.  

Svaret på oppgave 2 bør være klart: Situasjonen til de deltidsansatte er omfattet av 

arbeidsgivers aktivitetsplikt etter ldl § 26.  

Studenter som på en fornuftig måte sier noe om hvordan dette handler om 

diskrimineringsvernets strukturelle side, bør få et pluss for dette. Det er også et pluss å trekke 

linjer til lovens formålsbestemmelse § 1 der det i tredje ledd blant annet slås fast at: «Loven 

tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling.» Formålsbestemmelsen bidrar til å 

forsterke argumentet om at aktivitetsplikten i § 26 her kommer til anvendelse på de 

deltidsansattes situasjon. 

Studenter som har selvstendige refleksjoner om utfordringer ved at diskriminering på grunn 

av deltid formelt sett er regulert i aml – en lov som ikke inneholder regler om aktivt 

likestillingsarbeid – samtidig som ufrivillig deltid / deltidsarbeid henger tett sammen med 

situasjonen til grupper som er vernet i ldl - bør premieres for dette. 

Oppgave 2 teller 20 %. 

 

Nærmere om spørsmål 3: 

Oppgaveteksten her er åpent formulert. Formelt sett er plikten til «Alle hjem» forankret i § 26 

(2), og studentene bør derfor knytte sin besvarelse av spørsmål 3 til § 26 (2). 

Spørsmål 3 ber studentene om å fokusere på ansatte med innvandrerbakgrunn. 

Det er særlig to temaer oppgavens faktum gir foranledning til å kommentere. For det første 

kan studentene trekke frem at bekledningsreglementet har en utforming som trolig (avhengig 

av hva man har kommet til i spm. 1) kan utgjøre et hinder i virksomhetens arbeid for å 

fremme likestilling og å hindre diskriminering. Aktivitetsplikten utgjør ved dette en ny 

innfallsvinkel til å belyse det innførte bekledningsreglementet – som kommer i tillegg til det 

individuelle diskrimineringsvernet. 

Videre er det nærliggende å si noe om at generelle undersøkelser av deltidsansattes situasjon 

vil være av stor relevans for ansatte med innvandrerbakgrunn, fordi 75 % av de deltidsansatte 

har innvandrerbakgrunn – og ¾ av denne gruppen er kvinner.  
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Spørsmål 3 er utformet på en måte som gir åpning for at studentene kan foreslå ulike tiltak. 

Utfordringen for studentene vil være å bevare en rød tråd. Det vil være et pluss om studentene 

klarer å trekke linjer mellom § 26 og statens proaktive forpliktelser etter for eksempel FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon til å fremme likestilling for minoritetskvinner i arbeidslivet. 

Oppgave 3 teller 20 %. 

 

*** 

Endelig fastsettelse av karakter må ta utgangspunkt i at spørsmål 1 teller 60 %, spørsmål 2 

teller 20 % og spørsmål 3 teller 20 %, men må også basere seg på en helhetsvurdering av 

kandidatens samlede prestasjon. 

 

Denne sensorveiledningen berører en del viktige sider ved høstens eksamen. For å oppnå 

karakteren A er det imidlertid ikke nødvendig å berøre alt som er nevnt i denne 

sensorveiledningen. Vurderingskriteriene for karakterene A-F er nærmere beskrevet her: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1590/JUR1590_sensorveiledning.html 

(JUR1590) og her:  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5590/JUS5590_sensorveiledning.html 

(JUS5590).  

 

Sensorveiledningen har heller ikke til hensikt å være uttømmende.  

 

 

Vibeke Blaker Strand  

 

Oslo, 10. november 2020 

 

 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1590/JUR1590_sensorveiledning.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5590/JUS5590_sensorveiledning.html

