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HØRINGSSVAR - ENDRINGER I ORGANISERINGEN AV LIKESTILLINGS- 
OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 

 

Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om endringer i 

organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Virke støtter i all hovedsak 

departementets forslag.  

 

Bakgrunnen for endringsforslagene er behovet for å øke nemndas kapasitet til å behandle 

saker om diskriminering. Departementet skriver at ”lang saksbehandlingstid svekker 

rettsvernet til personer som mener seg utsatt for diskriminering”. Virke vil understreke at en 

rask behandling av klager på uttalelser fra Likestillings- og diskrimineringsombudet også er 

viktig for virksomheter som anklages for diskriminering og trakassering.  

 

Illustrerende er nemndas sak 46/2011. I denne saken ble et treningssenter og en navngitt 

ansatt anklaget for å ha diskriminert og trakassert et medlem på grunn av kjønn og nedsatt 

funksjonsevne. Senteret ble klaget inn til ombudet i november 2009 og i juli 2011 

konkluderte ombudet med at medlemmet var utsatt for diskriminering og trakassering på 

grunn av kjønn og nedsatt funksjonsevne. Ombudets uttalelse ble påklaget i august 2011 og 

i juni 2012 kom nemnda til at det ikke var grunnlag for å hevde at medlemmet ble 

diskriminert eller trakassert. Denne saken var svært belastende for treningssenteret og den 

ansatte, og det er åpenbart at en saksbehandlingstid på over 2 ½ år er uholdbart.      

 

Virke støtter derfor følgende forslag for å øke nemndas kapasitet til å behandle saker om 

diskriminering:  

 

 leder og nestleder møter i hver sin avdeling, jf. høringsnotatet pkt. 3.1.1 

 antallet medlemmer av nemnda økes, jf. høringsnotatet pkt. 3.1.2   

 både nemndsleder og nestleder skal delta i behandling av saker av prinsipiell 

karakter, jf. høringsnotatet pkt. 3.2.2 

 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Hoeringsnotat.pdf
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Vi har imidlertid noen kommentarer til forslaget om behandling av saker uten muntlig 

forhandling, jf. høringsnotatet pkt. 3.2.1.  

 

For det første foreslår departementet at nemndsleder skal kunne beslutte at saker om 

avvisning og henleggelse ikke skal behandles muntlig selv om partene ønsker det. Virke 

støtter departementets forslag og begrunnelsen for dette.  

 

For det andre foreslår departementet at det også skal være anledning til å behandle 

ordinære saker uten muntlig forhandling, forutsatt at saken er så godt opplyst at muntlig 

forhandling må anses som åpenbart unødvendig. Virke støtter ikke en slik løsning og dette 

er begrunnet i rettssikkerhetshensyn. Som departementet selv skriver bidrar ofte den 

muntlige behandlingen til å supplere den skriftlige saksforberedelsen og det er derfor viktig 

at partene gis anledning til å fremme sitt syn muntlig. I de helt ”åpenbare” sakene kan 

partene uansett etter dagens regler samtykke til at saken behandles uten muntlige 

forhandlinger.  

 

Avslutningsvis vil Virke påpeke følgende: Etter at Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

ble etablert i 2006 har Virke ved flere anledninger tatt til orde for at arbeidslivets 

organisasjoner bør være representert i nemnda, se for eksempel vedlagt brev av 26. mai 

2011. I brev av 6. januar 2012 skriver departementet følgende:  

 

”Spørsmålet om sammensetning av nemnda vil bli adressert i departementets proposisjon 

om ny diskrimineringslovgivning. Departementet tar sikte på å legge frem lovproposisjonen i 

2012/2013.” 

 

Virke mener det ville vært naturlig å ta opp dette spørsmålet i gjeldende høringsrunde, men 

legger da til grunn at spørsmålet om nemndas sammensetning vil bli drøftet i ytterligere en 

høringsrunde i runde i 2013.  
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