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Emne: HØRINGSUTTALELSE TIL FORSKRIFT OM ORGANISERING AV VIRKSOMHET FOR
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET OG LIKESTILLINGS- OG
DISKRIMINERINGSNEMNDA

Til:
Barne-  og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

postmottak@bfd.dep. no

Høringsuttalelse fra Syvendedags Adventistsamfunnet

til

Utkast til forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Likestillings-  og diskrimineringsnemnda

- C.) :)<)-

Syvendedags Adventistsamfunnet finner å ville kommentere tre forskjellige forhold som
framkommer i utkastet til den nevnte forskriften.

1. - Inndeling av nemnda i to avdelinger

§ 9 andre avsnitt lyder slik:
Nemnda inndeles i to avdelinger. Hver avdeling sammensettes med kompetanse til å
behandle saker på hele nemndas virkefelt.

Vi har ikke kunnet se av forskriften en tydelig begrunnelse for hvorfor man har valgt å
operere med to avdelinger. Det er mulig at det er gode grunner som taler for det
(geografiske, arbeidsmengde eller lignende). Men da disse ikke framkommer bygger vår
vurdering på den umiddelbare vurderingen av at her ligger det an til å kunne bli ulik
behandling i to atskilte avdelinger. Forskriften sier at det ikke er mulig å anke en avgjørelse.
Muligheten for å bestride en avgjørelse må da tas til rettsapparatet. Spørsmålet en stiller
seg er da om de to atskilte avdelingene vil være så samkjørte at behandlingen vil oppleves
som tilnærmet lik.

2. overvåke art og omfang av diskriminering

§ 1 har en oversikt over de forskjellige områdene hvor likestillings- og
diskrimineringsombudets oppgaver er oppsummert under seks hovedoverskrifter (a - f).

Punkt a) er formulert som følger:

a) Pådriverfunksjonen
Ombudet skal være en pådriver for likestilling og mot diskriminering, ha et kritisk
blikk på offentlig, privat og frivillig sektor, og være premissleverandør for utformingen
av den offentlige politikken på området.
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Punkt e)  er formulert som følger:

e) Kompetansefunksjon
Ombudet skal ha oversikt over og formidle kunnskap og bidra til å utvikle
kompetanse og dokumentasjon om likestilling, samt overvåke art og omfang av
diskriminering.

Vi støtter at det er myndighetenes oppgave å ha et kritisk blikk på alle forhold i samfunnet
slik det framkommer i punkt a).  Vi er mer tvilende til om det er nødvendig å bruke så sterke
ord som overvåking slik det er gjort i punkt e).  At ombudet bør ha den nødvendige
kunnskap om hva som skjer av diskriminering rundt i samfunnet bør etter vår mening kunne
uttrykkes på en annen måte enn ved å bruke det noe belastende ordet "overvåke".

3. Avstemninger  - type  flertall

§ 21 sier at  "Nemndas vedtak fattes ved alminnelig flertall", mens kommentaren sier at: "
Vedtak fattes ved simpelt flertall."

Ifølge Møtet er satt,  av Kåre Kjølle (Kommuneforlaget,  Oslo 1993) s 29 står det at
"Alminnelig flertall =  Absolutt flertall:  Flertall av avgitte stemmer ... Simpelt flertall: Flest
stemmer  ..."  Simpelt flertall åpner opp for at det stemmes over flere alternativer samtidig,
og at det alternativet som får flest stemmer er det som er vedtatt.

Det må klart være behov for å få til en ensartet betegnelse på hvilken type flertall som
omtales. Å  operere med  "simpelt"  flertall i en slik sammenheng burde være helt utelukket.
Det må kunne forlanges at et flertall av nemnden virkelig går inn for det som blir utfallet. Vi
vil vel tro at det vil skje i de aller fleste tilfeller, men formuleringen kan skape forvirring og
mulighet for feil.
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