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Høring – endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

 

 

Innledning 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets (BLD) e-post av 15. november 2012 vedr. Høring – endringer i 

organiseringen om Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 

 

Formålet med endringene er å øke nemndas saksbehandlingskapasitet. Det foreslås blant annet å fjerne 

gjeldende krav om at både nemndsleder og nestleder skal møte i begge avdelingene. I stedet foreslås at 

leder og nestleder møter i hver sin avdeling. I tillegg foreslås nemnda styrket med to ordinære 

medlemmer og to varamedlemmer. Videre foreslås det at nemndsleder i noen tilfeller skal kunne 

beslutte, uavhengig av partenes ønske, at det ikke skal være muntlig forhandling. Dette gjelder også i 

saker om avvisning eller henleggelse. Nemndsleder skal også kunne beslutte at både nemndsleder og 

nestleder skal delta i behandlingen av saker av prinsipiell karakter. 

 

Bufdir er i det store og hele enig i endringsforslagene i diskrimineringsombudsloven (lov 10. juni 2005 

nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda) og i 

diskrimineringsombudsforskriften (forskrift 16. desember 2005 nr. 1524 om organisasjon og 

virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda). 

Vi finner det likevel viktig å understreke at effektivitet i saksgangen ikke må gå på bekostning av den 

enkeltes rettssikkerhet i disse sakene. 

 

Kommentarer til endringsforslagene 

I en sak om avvisning eller henleggelse kan saken behandles uten muntlig forhandling. Det samme 

gjelder saker som er så godt opplyst at muntlig forhandling må anses åpenbart unødvendig. Avgjørelse 

om at det ikke skal være muntlig forhandling treffes under saksforberedelsen av nemndsleder. Bufdir 

gjør oppmerksom på at det i disse sakene ofte ikke anvendes advokater. Klagesaker til Likestillings- og 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

 

Postboks 8036 Dep   

0030 Oslo 

 

 
 

 



 2 

diskrimineringsombudet (LDO) og/eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) er et 

lavterskeltilbud.  Det bør derfor vurderes om klager skal få nødvendig fri rettshjelp dersom man er 

uenig i avvisningen eller henleggelsen, for eksempel om rettigheter ved klage på vedtaket om 

avvisning eller henleggelse eller i en viderebehandling overfor domstolene. 

 

Bufdir støtter forslaget om at det er hensiktsmessig at det innføres en adgang for nemndsleder til å 

beslutte at både nemndsleder og nestleder skal møte når en sak av prinsipiell karakter behandles. Dette 

vil øke rettssikkerheten i særskilte vanskelige saker. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Mari Trommald (e. f.) 
direktør        Helga Fastrup Ervik 
         avdelingsdirektør 
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