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Høringsuttalelse - NOU 2011:18 Struktur for likestilling 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 9. desember 2011 vedrørende ovennevnte høring. 

 
Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  
 
Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  
 
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 
mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 
berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 
mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 
Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 
 
I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 
Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Menneskerettighetsutvalget består av Mette 
Yvonne Larsen (leder), Edvard Holm Bakke, Kjell M. Brygfjeld, Henning Harborg, Brynjulf 
Risnes, Cecilie Schjatvet og Arne Gunnar Aas. 
 
Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 
 
Til punkt 9.5: Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med FNs 
kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon 
 
Under utredningens punkt 9 behandles Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med 
FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) og FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK).  
 
Under pkt. 9.5 foreslår utvalget at tilsynet med kvinnediskrimineringskonvensjonen og 
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rasediskrimineringskonvensjonen fortsatt skal ligge hos likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO), uavhengig av en eventuell omorganisering av Nasjonal 
Institusjon (NI).  
 
Det er i dag ikke avklart hvilken form og hvilket mandat en ny Nasjonal Institusjon skal ha. Det 
som imidlertid synes klart er at Nasjonal Institusjon i en eller annen form vil få en overordnet 
rolle i overvåkingen av – og tilsynet med – den nasjonale gjennomføring av Norges folkerettslige 
forpliktelser på menneskerettighetsområdet.  
 
Advokatforeningen er ikke uenig med utvalget i at likestillings- og diskrimineringsombudet på et 
eller annet nivå bør beholde kompetansen til å føre tilsyn med de to konvensjonene, men 
kompetansefordelingen i forhold til Nasjonal Institusjon må avklares så snart mandatet til den 
omorganiserte institusjonen foreligger.  
 
Advokatforeningen vil på sin side inntil videre advare mot at det oppstår kompetansestrid på et 
så viktig spørsmål som gjennomføringen av menneskerettighetskonvensjonene i Norge. Vi er av 
den generelle oppfatning at Nasjonal Institusjon bør få et så bredt tilsynsmandat som mulig, og 
det vil være uheldig dersom det overordnede tilsyn for sentrale konvensjoner skulle splittes opp 
og unndras Nasjonal Institusjons generelle kompetanse på dette området. Dette kan som nevnt 
avklares så snart mandatet for Nasjonal Institusjon foreligger. Imidlertid vil Advokatforeningen 
allerede nå peke på den mulighet som ligger i at de saksspesifikke ombud rapporterer sine 
vurderinger til Nasjonal Institusjon som får en samordningsrolle mot nasjonale myndigheter og 
internasjonale overvåkningsorganer (f.eks. FNs menneskerettighetskomité) på dette feltet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Merete Smith 
generalsekretær  
 
 
 
 
 


