Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Også sendt pr.e-post: postmottak@bfd.dep.no

Hordvik 13.09.05

Hørin suttalelse fra Forenin en 2 Foreldre til " Hørin - Forskrift om or anisas'on o
virksomhet for Likestillin s- o diskriminerin sombudet o Likestillin s- o
diskriminerin snemnda samt endrin er i åtaleinstruksen ka . 5."
Foreningen 2 Foreldre har følgende kommentarer til høringsnotatet:
1. Målet til det nye ombudet og den nye nemnda må defineres klarere enn det som er
gjort i utkast til forskrifter
Ombudets og nemndasl rolle bør være å arbeide for full likestilling mellom begge
kjønn, slik at ingen hindres av lovverk, struktur eller kultur i å gjennomføre de
livsvalg de ønsker seg. Full likestilling betyr at kjønnene gis like rettigheter, plikter og
muligheter. Dette bør defineres i forskriften.
2. Ombudet og nemnden bør også overvåke FNs Barnekonvensjon og Den Europeiske
Menneskerettighetskonvensjon.
Både barnekonvensjonen

og EMK inngår nå som en del av norsk lov. Begge

inneholder bestemmelser om vern mot diskriminering, og ombudet og nemnda bør
også trekke disse inn i sitt lovgrunnlag.
3. Positivt med tvangsmulkt for å sikre at klagenemndens vedtak etterleves
Erfaringsmessig har det vært en viss ignoranse med å etterleve uttalelser fra
Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling. Det er derfor positivt at
nemnda heretter gis adgang til å ilegge tvangsmulkt for å styrke etterlevelsen av
nemndens vedtak.

' Når vi i dette notatet benytter ordet "nemnden" ligger det implisitt at vi F2F mener Likestillings- og
diskriminerningsnemnda
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4. Rollene som pådriver og ombud må rendyrkes
Det står i høringsnotatet: "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. "
F2F støtter dette. Dette støtter også opp under offentlige myndigheters aktivitetsplikt
for å sikre likestilling og hindre diskriminering.
F2F vil likevel påpeke at det kan være behov for å rendyrke både rollen som pådriver
og som ombud, siden innholdet i de to oppgavene er noe forskjellig.
5. Aktivitetsplikten
Det stør i høringsnotatet: "Aktivitetsplikten i likestillingsloven pålegger offentlige
myndigheter å arbeide aktivt, systematisk og målrettet for å fremme likestilling på alle
samfunnsområder. " F2F støtter dette, men mener at punktet er så viktig at det bør
fremgå av selve forskriften og ikke bare som en kommentar til forskriften.
6. Både ombudet og nemnda må være fullstendig uavhengig av departementet
Det står påpekt i høringsnotatet at ombudet skal organiseres så det er faglig uavhengig
av departementet. F2F støtter dette, og påpeker at dette er en helt nødvendig
presisering for å sikre ombudets legitimitet.
Dessverre fremgår ikke kravet om nemndas faglige utavhengighet av departementet
like klart av forskriften. F2F ber om at det presiseres i klartekst at både ombudet og
nemnda skal organiseres så de er faglige uavhengige av departementet. Det må aldri
være rom for tvil om ombudets og nemndas upartiskhet i de saker de er involvert i.
7. Avgjørelse uten muntlige forhandlinger må kreve aktivt samtykke fra partene
Det foreslås at det skal være mulig å behandle en sak uten muntlige forhandlinger.
F2F vil påpeke at den slik mulighet bare kan benyttes dersom begge partene aksepterer
dette (altså snudd "bevisbyrde" av hva som er foreslått i høringsnotatet, hvor det sies
at avgjørelse uten muntlige forhandlinger kan godtas bare dersom en av partene ikke
motsetter seg dette).
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