Tek;3ro'r,:r.3''f 50 50
ks:

60

•

ask :rt^:i2CC)CC31?`,7

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep

LAR NE- oG PAMILIE7EP.

•

•

AR.

AlticlvNlt.:
0030 OSLO

15 SEPT
2005
SAK5BEH:

slo, 13. september 2005
1226/5.00/heek

SAKSNR.:

®

c

(lL7
C)

NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDES NFU HØRINGSSVAR
VEDRØRENDE FORSKRIFT OM ORGANISASJON OG VIRKSOMHET FOR
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET OG LIKESTILLINGS- OG
DISKRIMINERINGSNEMNDA SAMT ENDRINGER I PÅLEINSTRUKSEN KAP 5.

Viser til høringsbrev av 14.06.05 vedrørende ovennevnte forskrift.
NFU har i en rekke forbindelser både muntlig og skriftlig tatt til orde for en endring av
lovverket, spesielt sosialtjenesteloven, slik at det vil være mulig å ilegge kommuner som ikke
etterkommer fylkesmannens vedtak en tvangsmulkt. NFU hadde forventninger om at dette
ville bli foreslått i NOU 2004:17, Statlig tilsyn med kommunesektoren. Utvalgets flertall kom
dessverre til et annet resultat. Det var flere ulike begrunnelsen for dette, men blant annet ble
det vist til en manglende mulighet for å tvangsfullbyrde en tvangsmulkt. Et pengekrav mot en
kommune, fylkeskommune eller interkommunalt selskap kan ikke tvangsfullbyrdes etter
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 eller sikres etter kapittel 14. Kommuneloven § 55 sier at
en kommunes eller fylkeskommunes eiendeler ikke kan være gjenstand for utlegg eller arrest.
Tvangsmulkt ville dermed være et meget begrenset virkemiddel.
På grunnlag av dette setter NFU spørsmålstegn ved diskrimineringsombudsloven § 8 som gir
nemnda hjemmel til å fatte vedtak om tvangsmulkt. Slik vi leser loven er det ikke gjort unntak
for kommuner, fylkeskommuner og interkommunaleselskaper. NFU tolker dette slik at det her
er gitt en hjemmel for å ilegge en tvangsmulkt som ikke vil være reel i forhold til kommuner,
fylkeskommuner og interkommunale selskaper.
NFU ville være takknemlig for en tilbakemelding fra Barne- og familiedepartementet hvis det
viser seg å finnes muligheter for å ilegge tvangsmulkt som innebærer et reelt virkemiddel.

Sam.fur`r` for alle

I

•
.•.

•

1

NFU har ingen ytterligere kommentarer til forskriften.

Med vennlig hilsen

Helene Holand
forbundsleder

Hedvig,Ekberg
juridisk konsuløht
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