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Høring av NOU 2012:15 Politikk for likestilling 

 

Vi viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 12. oktober 2013 

med vedlegg. 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) merknader til de følgende 

forslagene i NOU 2012:15 Politikk for likestilling: 

 

1. Forslag om at nemnda skal få myndighet til å overprøve enkeltvedtak truffet i egenskap av 

å være arbeidsgiver  

Det foreslås å gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Nemnda) en rett til å overprøve 

andre myndigheters enkeltvedtak når vedtaket er truffet i egenskap av å være arbeidsgiver. 

Unntak for slik overprøving er vedtak truffet av Kongen eller av departementene. FAD mener 

at et slikt forslag innebærer at man etablerer en ordning som er svært lik en 

forvaltningsdomstol, noe som kan være betenkelig og som under enhver omstendighet burde 

vært drøftet på bredere grunnlag. Vi viser i den forbindelse til at slik myndighet for eksempel 

ikke er tillagt Sivilombudsmannen. Forvaltningen vil også uten dette forslaget være forpliktet 

til å behandle kritikk som har vært reist fra nemnda, noe som også uttrykkelig fremgår av 

Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda, punkt 8.2.4.3 side 66. Vi mener dette må være 

tilstrekkelig. 

 

2. Forslag om å gi nemnda myndighet til å tilkjenne oppreisning 

Når det gjelder forslaget om å gi Nemnda myndighet til å gi oppreisning i saker om 

diskrimineringsbrudd mener FAD det kan reises spørsmål om rettssikkerheten for den part 

som blir pålagt å betale oppreisning av nemnda. Ved å legge en slik myndighet til nemnda, 

blir oppreisningsspørsmålet bare behandlet i èn forvaltningsinstans. Dette innebærer en 

begrensning i forhold til forvaltningslovens bestemmelser om klagerett overfor 

forvaltningsvedtak. Vedtak om oppreisning kan bringes inn for domstolene, men dette er både 

kostbart og tidkrevende. Søksmålsterskelen kan derfor være høy.  

 

Underskrevet svarbrev sendes i ordinær postgang. 

 

 

Med vennlig hilsen 
 



Øyvind Fossum Vangberg 
førstekonsulent 
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