
 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Anne Kristine Hage 

22 24 48 51 N-0030 OSLO  Org. nr. Telefaks 
postmottak@fad.dep.no  972 417 785 22 24 27 14 akh@fad.dep.no 
 

 
 
 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Postboks 8036 Dep 
0030 OSLO 

  

 

 

  

Deres ref. Vår ref. Dato 
12/7597 12/3472 AKH 07.01.2013 
 
Høring – endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementets (BLD) brev av 15.11.2012 og har følgende merknader til de 
foreslåtte endringene: 
 
Generelt 
Likestillings- og diskrimineringsombudets og Likestillings- og diskrimineringsnemndas 
evne til å behandle saker om diskriminering på en effektiv og forsvarlig måte, har 
betydning også i diskrimineringssaker fra samer og personer fra nasjonale minoriteter.  
 
Ombudet og nemnda er ment å være lavterskeltilbud. Dersom behandlingen i disse 
organene skal oppfattes som reelle lavterskeltilbud, vil det være viktig at sakene blir 
behandlet raskt både av ombudet og i nemnda. FAD er derfor enig i at det er et behov for å 
foreta endringer for å øke Likestillings- og diskrimineringsnemndas kapasitet til å behandle 
saker om diskriminering, slik at saksbehandlingstiden i nemnda går ned. For den som 
mener seg utsatt for diskriminering vil det være den samlede saksbehandlingstiden som er 
avgjørende.  
 
De enkelte forslagene 
FAD støtter i hovedsak BLDs forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og 
diskrimineringsombudsforskriften. Vi er imidlertid i tvil om det er ønskelig å endre 
forskriftens § 16, slik at nemndlederen også i henleggelsessaker, uten samtykke fra partene, 
kan avgjøre at saken skal kunne behandles uten muntlige forhandlinger. 
 
Diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd bestemmer at ombudet i særlige tilfeller kan 
henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling. Ombudets 
henleggelse kan påklages til nemnda. Nemnda kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom 
den ikke finner grunn til videre behandling, jf. lovens § 6 tredje ledd.  
 
I Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) side 87 uttales det følgende om adgangen til å henlegge saker: 



Side  2 
 

”Departementet går inn for å innføre en skjønnsmessig adgang for ombudet til å henlegge 
en sak etter loven her. Dersom en kort realitetsbehandling viser at det ikke er grunn til 
videre behandling, bør ombudet kunne unnlate å ferdigbehandle saken. Det vil her kunne 
dreie seg om saker som er av så bagatellmessig art at det vil være av svært liten betydning å 
bruke tid og ressurser på dem, eller saker hvor det diskriminerende forhold det klages over 
ligger langt tilbake i tid. En sak bør videre kunne henlegges dersom ombudet vurderer den 
som åpenbart grunnløs. 
 
Likestillings- og diskrimineringsombudets beslutning om å avvise eller henlegge en sak bør 
etter departementets mening kunne påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 
--- 
Det vil også være anledning for nemnda til i særlige tilfeller å henlegge en sak dersom 
nemnda ikke finner grunn til videre behandling, for eksempel dersom saken materielt sett 
er helt grunnløs. Det forutsettes at nemnda foretar en selvstendig vurdering.” 

 
På samme måte som ved realitetsbehandling av saker, vil beslutning om henleggelse i stor 
grad kan være basert på skjønnsmessige vurderinger. FAD antar at de samme 
rettssikkerhetshensynene vil gjelde i saker som er til realitetsbehandling, som i saker om 
henleggelse. Dette taler imot at muntlige forhandlinger i større grad skal kunne avskjæres i 
henleggelsessaker.  
 
En adgang til muntlig saksbehandling kan være av særskilt stor betydning for klagere som 
har problemer med å utrykke seg klart skriftlig. Dette vil særlig kunne gjelde personer som 
ikke tilhører majoritetsbefolkningen. På bakgrunn av statistikk oppgitt i Likestillings- og 
diskrimineringsombudets årsrapport fra 2011 antar FAD for øvrig at antallet 
henleggelsessaker som påklages til nemnda er få, og at en avskjæring av adgangen til 
muntlig behandling således vil ha relativt liten betydning for nemndas kapasitet til å 
behandle flere saker. 
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