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1 Bakgrunn 
Diskrimineringslovutvalget avga 11. januar 2008 delinnstillingen NOU 2008:1 ”Kvinner og 
homofile i trossamfunn”. I NOUen ble det foreslått endringer i likestillingslovens og 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om adgangen til forskjellsbehandling av kvinner og 
homofile i trossamfunn. Utvalgets overordnede konklusjon var at trossamfunns adgang til 
forskjellsbehandling ”primært bør hjemles i generelle saklighetsregler fremfor særlige 
unntaksregler.”1 I lys av dette ble det foreslått å oppheve arbeidsmiljølovens særlige 
unntaksbestemmelse i § 13-3 (3) om trossamfunns adgang til forskjellsbehandling på grunn av 
homofil samlivsform ved ansettelser. Utvalget foreslår at trossamfunns adgang til 
forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering skal reguleres gjennom den generelle 
unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 13-3 (1). 
 
I likestillingsloven er trossamfunns adgang til forskjellsbehandling på grunn av kjønn i dag 
regulert som et unntak fra lovens virkeområde i lovens § 2. Bestemmelsens første ledd lyder:  
 
”Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn.”  
 
Diskrimineringslovutvalget foreslo å videreføre en særlig unntaksbestemmelse for 
trossamfunn i likestillingsloven. Dette ble begrunnet med at det i likestillingsloven, i 
motsetning til arbeidsmiljøloven, ikke er lovfestet noe generelt unntak som tillater saklig 
begrunnet forskjellsbehandling. Det ble dessuten tillagt vekt at likestillingsloven gjelder på 
alle samfunnsområder og dermed har et langt videre anvendelsesområde enn 
arbeidsmiljøloven. Dagens unntaksbestemmelse for indre forhold i trossamfunn er også mer 
generelt utformet enn arbeidsmiljølovens unntaksbestemmelse. Utvalget konkluderte derfor 
med at det er ”nødvendig å opprettholde en særregel på dette området inntil utvalget har hatt 
anledning til å vurdere likestillingsloven generelt. Dette vil utvalget komme tilbake til i sin 
neste utredning, hvor utvalget i lys av de generelle endringer som utvalget foreslår også vil 
vurdere om det er nødvendig å opprettholde et særunntak på dette området.”2 
 
Om plassering av unntaksbestemmelsen for trossamfunn uttalte utvalget følgende: 
”Et annet spørsmål er om reglene skal utformes som unntak fra lovens virkeområde 
(likestillingslovens modell) eller som unntak fra diskrimineringsforbudet (arbeidsmiljølovens 
modell). I denne innstillingen tar utvalget utgangspunkt i gjeldende regler. Valg av modell vil 
imidlertid bli vurdert når utvalget skal legge frem forslag til en samlet lov mot 

                                                 
1 NOU 2008:1 s. 77. 
2 NOU 2008:1 s. 75. 
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diskriminering.”3 Det ble dermed foreslått at likestillingslovens unntaksbestemmelse for 
trossamfunn fortsatt skulle plasseres i § 2 som et unntak fra lovens saklige virkeområde. 
 
Lovutvalget foreslo på denne bakgrunn en presisering av bestemmelsens utforming. Ny § 2 
(1) kunne lyde:  
 
”Loven gjelder på alle områder”.  
 
Nytt andre ledd ble foreslått utformet på følgende måte: 
 
”Loven gjelder likevel ikke religionsutøvelsen i trossamfunn eller ansettelser i trossamfunn i 
stillinger knyttet til utøvelsen av bestemte religiøse funksjoner, der kravet om et bestemt kjønn 
er forholdsmessig og nødvendig ut fra trossamfunnets religiøse lære.”  
 
Høringsfristen var 10. mai 2008. I høringsrunden tok flere høringsinstanser til orde for at 
dersom det besluttes å beholde en egen unntaksbestemmelse for trossamfunn i 
likestillingsloven, bør denne plasseres som et unntak fra diskrimineringsforbudet i lovens § 3 
istedenfor som et unntak fra lovens virkeområde i lovens § 2. 
 
I desember 2008 fikk Universitetet i Oslo en forespørsel fra Barne- og 
likestillingsdepartementet om å foreta en ”vurdering av lovfesting av en unntaksbestemmelse 
for trossamfunn i tilknytning til diskrimineringsforbudet i likestillingsloven § 3.” Oppdraget 
ble konkretisert ved at vurderingen skulle omfatte: 

 
I: Mest mulig uttømmende argumenter for eller mot en slik løsning. 
II: Forslag til lovtekst. 
III: Eksempler så langt som mulig på tilfeller som vil omfattes av unntaksadgangen. 

 
Denne vurderingen bygger dermed videre på Diskrimineringslovutvalgets konklusjon om at 
det fortsatt skal være en egen unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven. 
Hvorvidt det overhodet bør være en egen unntaksbestemmelse for trossamfunn i 
likestillingsloven blir dermed ikke problematisert nærmere. Punktene I-III behandles i 
vurderingens punkt 3. I punkt 2 gir jeg en oversikt over de rettskildemessige utgangspunktene 
som utforming og plassering av en unntaksbestemmelse for trossamfunn må skje på bakgrunn 
av. 
  
Begrepet ”diskriminering” benyttes om den usaklige, og dermed ulovlige 
forskjellsbehandlingen. Begrepet ”forskjellsbehandling” benyttes både om lovlig og ulovlig 
forskjellsbehandling. Begrepet ”trosfrihet” omhandler det som i en rekke rettslige dokumenter 
omtales som ”religionsfrihet” eller ”tanke-, samvittighets- og religionsfrihet”. 

2 Rettskildemessige utgangspunkter    

2.1 De internasjonale menneskerettighetskonvensjonene 
Både retten til diskrimineringsvern og retten til trosfrihet er nedfelt i flere internasjonale 
menneskerettighetskonvensjoner. De internasjonale menneskerettighetskonvensjonene trekker 
opp et rammeverk som både EF/EØS-retten og nasjonale lovbestemmelser må befinne seg 
innenfor. Når forholdet mellom trosfrihet og diskrimineringsvern skal reguleres nærmere, vil 

                                                 
3 NOU 2008:1 s. 79. 
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det være nødvendig med en helhetlig tilnærming til Norges menneskerettslige forpliktelser. På 
den måten kan lovgiver søke å ivareta alle hensyn som gjør seg gjeldende. I den grad et 
konkret rettsspørsmål involverer flere menneskerettighetskonvensjoner, også der to 
menneskerettigheter kommer i konflikt, har norsk Høyesterett bygget på en slik helhetlig 
tilnærming til rettskildematerialet, se for eksempel Høyesteretts kjennelse Rt. 2007 s. 1807 
(Påtalemyndigheten mot Tvedt), særlig premiss 32.  
 
Nedenfor følger en kort oversikt over konvensjoner og bestemmelser som er særlig relevante 
når det skal tas nærmere stilling til utforming og plassering av en unntaksbestemmelse for 
trossamfunn i likestillingsloven. Fremstillingen begrenses til menneskerettighetskonvensjoner 
som ved inkorporasjon er gjort til en del av norsk lovgivning: 
   

 Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) inneholder både en 
bestemmelse om rett til trosfrihet, jf. artikkel 9, og en bestemmelse om rett til vern 
mot diskriminering, jf. artikkel 14.  

 
Trosfriheten omfatter ”… frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til 
enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin 
religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse”, jf. 
EMK artikkel 9 nr. 1. Individers rett til å ha og ikke ha en religion og til å skifte 
religion er absolutt. Adgangen til å gi uttrykk for sin religion, kan imidlertid begrenses 
dersom visse vilkår er oppfylt: Begrensninger i trosfriheten må være ”foreskrevet ved 
lov” og i tillegg være ”nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den 
offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å 
beskytte andres rettigheter og friheter”, jf. artikkel 9 nr. 2.  

 
I EMK artikkel 14 slås det fast at konvensjonens bestemmelser skal sikres uten 
diskriminering på grunn av blant annet kjønn. Bestemmelsen gir ikke et selvstendig 
diskrimineringsvern, men kommer kun til anvendelse dersom et tilfelle også omfattes 
av en av konvensjonens øvrige bestemmelser.4 Forskjellsbehandling kan være tillatt i 
medhold av EMK artikkel 14. EMD har gjennom sin praksis en rekke ganger fastslått 
at forskjellsbehandling kan være tillatt dersom den tjener et saklig formål (”legitimate 
aim”) og det er forholdsmessighet mellom forskjellsbehandlingen og formålet som 
søkes fremmet.5 
 
I artikkel 2 i tilleggsprotokoll 1 til EMK, slås det fast at ”Ingen skal bli nektet retten til 
utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve 
med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med 
deres egen religiøse og filosofiske overbevisning.” 

 
 Også FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) inneholder både en 

bestemmelse om trosfrihet og bestemmelser om rett til vern mot diskriminering. 
Trosfriheten er regulert i SP artikkel 18. I bestemmelsens tredje ledd slås adgangen til 
å foreta innskrenkninger i trosfriheten fast: ”Friheten til å utøve en religion eller tro 
skal ikke være gjenstand for andre begrensninger enn slike som er foreskrevet i lov og 
som er nødvendig for å beskytte den offentlige sikkerhet, orden, helse eller moral, eller 
andres grunnleggende rettigheter og friheter.”  SP artikkel 18 nr. 3 angir tilnærmet de 

                                                 
4 EMK artikkel 14 er av såkalt aksessorisk karakter. 
5 Se for eksempel Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens dom 26.2.2002 i saken Fretté mot Frankrike 
avsnitt 34.  
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samme relevante hensynene som EMK artikkel 9 nr. 2. Den konkrete avveiningen av 
hensynene som EMK artikkel 9 og SP artikkel 18 lister opp, antas i stor grad å være 
sammenfallende.6  

 
SP artikkel 18 nr. 4 slår fast foreldres og vergers rett til å sørge for sine barns religiøse 
og moralske oppdragelse i samsvar med egen overbevisning. 

 
SP artikkel 2 nr. 1 fastslår at konvensjonens bestemmelser skal respekteres og sikres 
uten forskjellsbehandling på grunn av blant annet kjønn. I artikkel 3 slås det fast at 
konvensjonspartene er forpliktet ”… til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle 
de sivile og politiske rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon.” 
 
SP artikkel 26 gir det mest omfattende vernet mot diskriminering. Bestemmelsen 
lyder:  
  
”Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik 
beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for 
forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot 
forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, 
politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller 
stilling forøvrig.”  
 
SP artikkel 26 gir et selvstendig vern mot diskriminering, uavhengig av hvorvidt et 
tilfelle faller innenfor en av konvensjonens øvrige bestemmelser. Dette betyr at SP 
artikkel 26 gir et sterkere vern mot diskriminering enn det som følger av EMK artikkel 
14. Ikke all forskjellsbehandling antas å være forbudt i medhold av SP artikkel 26. 
FNs menneskerettighetskomitè, som overvåker statenes oppfølging av SP, har slått fast 
at forskjellsbehandling vil kunne være tillatt dersom den er basert på ”reasonable and 
objective criteria.”7 Dette tilsvarer i stor grad kravene til saklig formål og 
forholdsmessighet som kan utledes av EMK artikkel 14. 
 

 FNs kvinnekonvensjon omhandler kvinners stilling spesielt. Gjennom 
kvinnekonvensjonen, og Kvinnekomiteens overvåking av den, identifiseres og 
konkretiseres statenes forpliktelser til å ”… føre en politikk, uten opphold og med alle 
egnede midler, som tar sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering”, jf. 
konvensjonens artikkel 2. Konvensjonen gjelder på alle samfunnsområder, jf. artikkel 
3. Særlig to av konvensjonens bestemmelser er av betydning for forståelsen av 
forholdet mellom diskrimineringsvern og kulturelle praksiser som bryter med 
diskrimineringsvernet. I artikkel 2 f) slås det fast at konvensjonspartene skal treffe alle 
tiltak som er nødvendige for å endre eller oppheve sedvaner eller praksiser som 
innebærer diskriminering av kvinner. Artikkel 5 a) fastslår konvensjonspartenes 
forpliktelse til å treffe alle tiltak som er nødvendige ”… for å endre menns og kvinners 
sosiale og kulturelle atferdsmønstre, med sikte på å avskaffe… all…  praksis som 
bygger på stereotype manns- og kvinneroller, eller på forestillingen om at et av 
kjønnene er det andre underlegent eller overlegent.”   

 

                                                 
6 Jf. uttalelse fra Justis- og politidepartementets lovavdeling 5.6.2000 om å forby bønnerop fra moskeer, punkt 
I.2 og uttalelse fra lovavdelingen 21.8.2007 om bruk av hode- og ansiktsplagg i skolen, punkt 5.2.2. 
7 Manfred Nowak CCPR Commentary 2005 s. 628.  
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Kvinnekonvensjonen artikkel 10 omhandler utdanning. I bestemmelsens bokstav c slås 
det fast at revisjon av lærebøker og undervisningsplaner er et egnet virkemiddel for å 
avskaffe stereotype forestillinger om manns- og kvinneroller.  

 
 FNs barnekonvensjon er av særlig betydning for barns rettsstilling. Konvensjonen 

plasserer hensynet til barnets beste i sentrum, jf. artikkel 3 nr. 1. Konvensjonens 
bestemmelser skal sikres uten diskriminering på grunn av blant annet kjønn, se 
artikkel 2 nr. 1. I konvensjonens artikkel 28 anerkjennes barnets rett til utdanning, og 
artikkel 29 omhandler det nærmere innholdet i utdanningen. I artikkel 29 nr. 1 slås det 
blant annet fast at barnets utdanning skal ta sikte på:  
 
”a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er 
mulig, 
b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for 
prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt… 
d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, 
toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, 
nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen.” 
 
Barnekonvensjonen artikkel 29 nr. 1 skal overholdes også i tilfeller der personer eller 
organisasjoner oppretter egne utdanningsinstitusjoner, jf. artikkel 29 nr. 2. Dette vil 
typisk kunne gjelde private religiøse skoler. I barnekonvensjonen artikkel 14 slås 
barnets rett til trosfrihet fast. 

 
 FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 13 

omhandler retten til utdanning. Om innholdet i utdanningen uttales følgende i 
bestemmelsens første ledd: 

 
”Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til utdanning. De er enige om at 
utdanningen skal ta sikte på full utvikling av menneskets karakter og forståelse av dets 
verdighet, og skal styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende 
friheter. De er videre enige om at utdanning skal sette alle i stand til å delta på en 
nyttig måte i et fritt samfunn, fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle 
nasjoner og alle rasegrupper, etniske og religiøse grupper, samt fremme De forente 
nasjoners arbeid for å bevare freden.” 

 
ØSK artikkel 13 nr. 3 omhandler foreldres eller vergers rett til å velge en annen 
utdannelse enn offentlig skole for sine barn, blant annet for å sikre barn en religiøs og 
moralsk undervisning i samsvar med egen overbevisning. Artikkel 13 nr. 4 fastslår at 
de innholdsmessige kravene som stilles til undervisningen i bestemmelsens nr. 1, også 
gjelder for personer og organisasjoner som oppretter og driver egne 
utdanningsinstitusjoner. Dette vil typiske gjøre seg gjeldende i religiøse private skoler.  

 
I ØSK artikkel 2 nr. 2 slås det fast at konvensjonen skal utøves uten 
 forskjellsbehandling på grunn av blant annet kjønn. Etter konvensjonens artikkel 3 har 
konvensjonspartene forpliktet seg ”… til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle 
de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon.”   
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2.2 EØS-retten 
Norge har forpliktet seg til å gjennomføre prinsippet om likebehandling av kvinner og menn 
på EØS-avtalens område. Statenes plikter er konkretisert gjennom flere direktiver. Direktiv 
2006/54/EF om ”gennemførelse av princippet om lige muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv” står sentralt. Utgangspunktet er 
at direkte eller indirekte diskriminering på grunn av kjønn er forbudt. For 
ansettelsessituasjoner er det imidlertid gjort unntak i visse tilfeller, jf. artikkel 14 nr. 2 i 2006- 
direktivet, som er en videreføring av artikkel 2 nr. 6 i direktiv 76/207/EØF:  
 
”Med hensyn til adgang til ansettelse, herunder opplæring som fører fram til slik ansettelse, 
kan medlemsstatene fastsette at forskjellsbehandling som er basert på en egenskap knyttet til 
kjønn, ikke skal utgjøre forskjellsbehandling når yrkesvirksomheten eller forholdene den 
utøves under er av en slik art at denne egenskap utgjør et vesentlig og avgjørende 
yrkesmessig krav, forutsatt at målet er rettmessig, og at kravet står i rimelig forhold til det.”8 
 
Et unntak for trossamfunn må utformes slik at det ligger innenfor de rammene som denne 
bestemmelsen oppstiller.9 Dette innebærer at ansettelser, herunder opplæring som fører frem 
til ansettelse, skiller seg fra trossamfunnenes øvrige virksomhet, ved at artikkel 14 nr. 2 i 
direktiv 2006/54/EF setter klare rammer for hvordan spørsmålet kan reguleres i 
likestillingsloven. Gjennom bestemmelsen tillates forskjellsbehandling bare i unntakstilfeller.  

3 De konkrete spørsmålene 

3.1 Argumenter for og mot en unntaksbestemmelse i 
likestillingsloven § 3. 

3.1.1 Innledning 
Diskrimineringslovutvalget foreslo at trossamfunnenes adgang til forskjellsbehandling fortsatt 
skal reguleres gjennom et unntak fra likestillingslovens virkeområde i loven § 2. Et alternativ 
er lovfesting av en unntaksbestemmelse i tilknytning til diskrimineringsforbudet i 
likestillingsloven § 3. Plassering av en unntaksbestemmelse i tiknytning til § 3 innebærer at 
trossamfunns adgang til forskjellsbehandling ses som et unntak fra selve 
diskrimineringsforbudet, istedenfor som et spørsmål om hvorvidt et tilfelle faller innenfor 
lovens virkeområde.   
 
Nedenfor vil jeg gjennomgå ulike argumenter som gjør seg gjeldende i forhold til lovfesting 
av en unntaksbestemmelse i likestillingsloven § 3. 

3.1.2 Hensynet til rettsenhet  
Hensynet til rettsenhet aktualiseres gjennom hvordan det nærmere forholdet mellom trosfrihet 
og kjønnsdiskrimineringsvern er regulert a) i de internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene, b) i EØS-rettslige direktiver og c) i arbeidsmiljøloven: 
 
a) De internasjonale menneskerettighetskonvensjonene 
Menneskerettighetskonvensjonenes bestemmelser om vern mot diskriminering på grunn av 
kjønn, inneholder få begrensninger når det gjelder diskrimineringsforbudets virkeområde: 
                                                 
8 Jf. norsk oversettelse av artikkel 2 nr. 6 i direktiv 2002/73/EF, som endrer direktiv 76/207/EØF, inntatt som 
vedlegg i Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) s. 90 flg. 
9 Dette er også utgangspunktet til Diskrimineringslovutvalget i NOU 2008:1 s. 29. 
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Diskrimineringsvernsbestemmelsene i EMK, ØSK og FNs barnekonvensjon kommer til 
anvendelse i alle tilfeller som faller innenfor en av konvensjonens øvrige bestemmelser (blant 
annet bestemmelser om trosfrihet). SP artikkel 26 er gitt et videre anvendelsesområde, ved at 
usaklig forskjellsbehandling skal forbys og retten til likebehandling sikres på alle områder 
som omfattes av statenes lovgivning. FNs kvinnekonvensjon har videst anvendelsesområde. I 
konvensjonens artikkel 3 slås det fast at prinsippet om likebehandling og diskrimineringsvern 
gjelder ”på alle områder”. Konvensjonens virkeområde er dermed heller ikke begrenset av 
statenes lovgivning. Sett under ett betyr dette at de internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonenes bestemmelser om diskrimineringsvern ikke er utformet 
slik at bestemmelsene har begrenset virkeområde i møte med retten til trosfrihet. 
Konvensjonenes system når det oppstår konflikt med trosfriheten, går ut på at rekkevidden av 
diskrimineringsvernet avgjøres gjennom materielle drøftelser knyttet til enkeltspørsmål.  
 
Hensynet til rettsenhet med de aktuelle internasjonale menneskerettighetskonvensjonenes 
tilnærming til forholdet mellom trosfrihet og diskrimineringsvern, taler dermed for at heller 
ikke likestillingsloven bør utformes på en måte som begrenser lovens virkeområde i 
tilknytning til disse spørsmålene. En unntaksbestemmelse for trossamfunn bør i lys av dette 
inntas i likestillingsloven § 3 fremfor i § 2. 
 
b) EØS-rettslige direktiver 
Unntaksbestemmelsen i artikkel 14 nr. 2 i direktiv 2006/54/EF er formulert som et unntak fra 
selve forbudet mot diskriminering, ikke som et unntak fra direktivets anvendelsesområde. 
Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre direktiver på en måte som gjør 
rettstilstanden klar og utvetydig, og som gjør det mulig for borgerne effektivt å forutberegne 
sin rettsstilling.  
 
Hensynet til likhet med EØS-direktivets utforming taler dermed for at unntaksbestemmelsen 
plasseres i likestillingsloven § 3. 
 
c) Arbeidsmiljøloven 
Trossamfunns adgang til å forskjellsbehandle på grunn av homofil samlivsform ved 
ansettelser, er i dag regulert gjennom arbeidsmiljøloven § 13-3 (3). Bestemmelsen er utformet 
som et unntak fra diskrimineringsforbudet. Diskrimineringslovutvalgets forslag til lovendring 
innebærer at homofiles rettigheter i trossamfunn skal avgjøres etter en saklighetsvurdering i 
medhold av arbeidsmiljøloven § 13-1 (1). Rekkevidden av kvinners diskrimineringsvern bør 
avgjøres gjennom rettsregler som er likest mulig arbeidsmiljølovens utforming.  
 
Hensynet til likhet med arbeidsmiljøloven taler dermed for at unntaksbestemmelsen inntas 
som en del av diskrimineringsforbudet i § 3 istedenfor som et unntak fra lovens virkeområde i 
§ 2.10  

                                                 
10 Det skal imidlertid nevnes at diskrimineringsloven § 3 (1) avgrenser lovens virkeområde i visse tilfeller der 
trosfrihet og diskrimineringsvern kommer i konflikt. Bestemmelsen lyder: ”Loven gjelder på alle 
samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold. Forbudet mot diskriminering på grunn av 
religion og livssyn, jf. § 4 første ledd, gjelder ikke for handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn 
og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål, dersom handlingene eller aktivitetene er av 
betydning for gjennomføringen av samfunnets eller virksomhetens religiøse eller livssynsmessige formål. 
Unntaket i annet punktum gjelder ikke på arbeidslivets område.” Forslaget til en unntaksbestemmelse i 
diskrimineringsloven var opprinnelig utformet etter mønster fra likestillingsloven, ved at det ble foreslått å 
innføre et unntak fra lovens virkeområde ”for indre forhold i trossamfunn”, se Ot. prp. nr. 33 (2004-2005) s. 77. 
Denne ordlyden gikk man bort ifra. Imidlertid er fremdeles unntakets plassering, som unntak fra lovens 
virkeområde, gjort etter mønster fra likestillingsloven. Dermed bør ikke diskrimineringslovens utforming være et 
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3.1.3 Hensynet til klarhet og forutberegnelighet – Forholdet til 
bevisbyrderegelen i likestillingsloven § 16 
Likestillingsloven § 16 om delt bevisbyrde lyder: 
 
”Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted direkte eller 
indirekte forskjellsbehandling i strid med bestemmelser i denne loven, skal det legges til 
grunn at slik forskjellsbehandling har funnet sted, hvis ikke den ansvarlige sannsynliggjør at 
slik forskjellsbehandling likevel ikke har funnet sted.” 
 
Ordlyden er utformet slik at bestemmelsen kommer til anvendelse i vurderinger av om det 
foreligger ”direkte eller indirekte forskjellsbehandling i strid med bestemmelser i denne 
loven”. Uttrykket ”direkte eller indirekte forskjellsbehandling” gjenfinnes i likestillingslovens 
generalklausul § 3, der forbudene mot direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av 
kjønn defineres. Verken likestillingsloven § 2 slik bestemmelsen lyder i dag, eller 
Diskrimineringslovutvalgets forslag til presisering av ordlyden, er utformet på en måte som 
”passer inn i ” likestillingsloven § 16 om delt bevisbyrde. Betydningen av 
unntaksbestemmelsens plassering i forhold til bevisbyrderegelen i § 16 ble ikke inngående 
drøftet av Diskrimineringslovutvalget. Eneste uttalelse finnes på side 74 i NOUen, der det 
etter en kort presentasjon av bestemmelsen om delt bevisbyrde ble uttalt: ”Det er altså 
trossamfunnet som må kunne vise at vilkårene for saklig forskjellsbehandling er oppfylt. 
Tilsvarende prinsipper gjelder i og for seg også etter de særlige unntaksregler.”  
 
Etter mitt syn vil likestillingsloven § 16 om delt bevisbyrde komme til anvendelse uansett om 
den foreslåtte unntaksbestemmelse for trossamfunn plasseres i likestillingsloven § 2 eller i § 
3. Likestillingsloven § 16 er utformet for å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.11 
Det følger uttrykkelig av artikkel 19 i direktiv 2006/54/EF at det i saker etter direktivet skal 
være delt bevisbyrde. Der trosfrihet og diskrimineringsvern kommer i konflikt ved ansettelser 
og på arbeidslivets område ellers, innebærer dermed direktivet at Norge har en klar plikt til å 
etablere delt bevisbyrde.12 Det er dessuten et uttalt siktemål med Diskrimineringslovutvalgets 
lovforslag at en endret unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven skal være i 
overensstemmelse med Norges EØS-rettslige forpliktelser.   
 
De rettskildemessige utgangspunktene er annerledes for den delen av trossamfunns 
virksomhet som er utenfor arbeidslivets område.  Diskrimineringslovutvalget har imidlertid i 
sin utredning ikke etablert noe skille mellom ansettelser og den øvrig virksomheten i 
trossamfunn når det gjelder anvendelsen av bestemmelsen om delt bevisbyrde. Slik jeg ser det 
vil dermed plassering av en unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven § 3 ikke 
endre det som må antas å ha vært lovutvalgets intensjon, nemlig at bestemmelsen om delt 
bevisbyrde i likestillingsloven § 16 skal komme til anvendelse i alle tilfeller der trosfrihet og 
kjønnsdiskrimineringsvern kommer i konflikt, på samme måte som bestemmelsen kommer til 
anvendelse i alle andre tilfeller der det skal vurderes om det foreligger brudd på lovens 
diskrimineringsforbud.  
 
Dette synet finner dessuten støtte i forarbeidene til likestillingsloven § 16, slik bestemmelsen 
lyder i dag. I høringsnotat 25. juni 2004 fra Barne- og familiedepartementet, ble det foreslått å 
                                                                                                                                                         
relevant argument når forholdet til trossamfunn nå på ny skal reguleres i likestillingsloven. Det lå utenfor 
Diskrimineringslovutvalgets mandat til NOU 2008:1 å berøre forholdet til diskrimineringsloven.  
11 Se Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) s. 90 flg. og Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) s. 52 flg.  
12 Se direktiv 2006/54/EF artikkel 14 nr. 1 for en opplisting av diskrimineringsforbudets virkeområde i 
arbeidslivet. 
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endre anvendelsesområdet til bevisbyrderegelen i § 16 slik at bestemmelsen også kom til 
anvendelse utenfor arbeidslivets område.13 Forslaget ble begrunnet på følgende måte: 
 
”Departementet foreslår at delt bevisbyrde også skal gjelde utenfor arbeidslivet. Dette vil 
medvirke til å fremme en effektiv håndheving av lovens regler. De samme hensyn kan 
anføres i forhold til delt bevisbyrde utenfor arbeidslivet som innenfor arbeidslivet. Det er 
ofte den som påstås å ha utsatt noen for forskjellsbehandling som har best forutsetning til å 
opplyse saken ved at de er nærmest til å forklare grunnen til sin handling. Dette er like 
aktuelt når eksempelvis en student blir forskjellsbehandlet, som når en arbeidstaker blir 
det. 
 
På dette grunnlag kan ikke departementet se at det er noen vesentlig ulempe å innføre en 
generell regel om delt bevisbyrde.”14 
 
Lovforslaget ble videreført i Ot.prp. nr. 35 (2004-2005)15 og likestillingsloven ble endret i 
tråd med forslaget ved lov 10. juni 2005 nr. 38.16 Begrunnelsen bak endringen av § 16 om delt 
bevisbyrde i 2005, som førte til at bestemmelsen ble gitt en generell utforming, må antas å 
gjelde i alle tilfeller der trosfrihet og kjønnsdiskrimineringsvern kommer i konflikt.17   
 
Fortsatt plassering av en unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven § 2 kan 
imidlertid virke forvirrende og således gi grobunn for misforståelser og usikkerhet vedrørende 
den nærmere forbindelsen til bevisbyrderegelen i § 16. Dermed kan det oppstå større grad av 
uenighet i konkrete konfliktsituasjoner enn det som er nødvendig. Ved å innta 
unntaksbestemmelsen for trossamfunn i § 3, blir forbindelsen til bevisbyrderegelen 
tydeliggjort og det blir enklere for enkeltindivider å forutberegne sin rettsstilling. Det kan 
heller ikke utelukkes at plassering av unntaksbestemmelsen i § 3 vil kunne få direkte 
konsekvenser i praksis, ved at potensielle diskusjoner knyttet til bevisbyrde-spørsmålet 
avverges. Samtidig kan enkeltkvinners psykologiske terskel for å klage/gå til sak, som vi vet 
er høyst reell i disse sakene, forhåpentligvis bli lavere.18 Hensynet til klarhet og 
forutberegnelighet taler dermed for lovfesting av en unntaksbestemmelse i tilknytning til 
diskrimineringsforbudet i § 3. 

3.1.4 Hensynet til signaleffekt og positive ringvirkninger 
I likestillingsloven § 2 slås det fast at loven gjelder på alle områder. Et unntak fra lovens 
virkeområde for trossamfunn, gir et signal utad om at kvinners rett til diskrimineringsvern er 

                                                 
13 I 2002 ble det ved lov 14. juni 2002 nr. 21 innført en egen bestemmelse i likestillingsloven § 16 om delt 
bevisbyrde i saker om forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved ansettelser og arbeidsforhold for øvrig. 
Bakgrunnen for lovendringen var blant annet implementering av EFs bevisbyrdedirektiv, rådsdirektiv 
97/80/EØF.  
14 Se høringsnotatet s. 36.  
15 Se Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) kap. 9. 
16 Anvendelsesområdet til § 16 ble utvidet slik at bestemmelsen om delt bevisbyrde også kommer til anvendelse i 
saker om trakassering på grunn av kjønn og i saker utenfor arbeidslivet. 
17 Det gjøres imidlertid oppmerksom på at bestemmelsen om delt bevisbyrde i diskrimineringsloven § 10 er 
utformet på en måte som gjør at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse ved vurderinger av om et tilfelle 
omfattes av lovens virkeområde i § 3.  
18 Så vidt jeg kjenner til, finnes det ingen tilfeller der en enkeltkvinne, som føler seg diskriminert i trossamfunn, 
har valgt å bringe en sak inn for ombudet, nemnda eller ordinære domstoler. ACE-saken, sak nr. 1 2001 fra 
Klagenemnda for likestilling omhandlet innholdet i læremidler ved en religiøs privatskole. Her var det 
Likestillingsombudet som på egen initiativ tok opp spørsmålet om de aktuelle læremidlene var i tråd med 
likestillingslovens bestemmelser. Ombudets uttalelse om at læremidlene var i strid med loven ble deretter klaget 
inn for Klagenemnda for likestilling.  
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mindre viktig i disse tilfellene enn i andre tilfeller. Dagens unntaksbestemmelse for ”indre 
forhold i trossamfunn” har dessuten i praksis blitt brukt som argument for en videre adgang 
til å forskjellsbehandle for trossamfunn enn det som materielt sett har ligget i unntaket.19   
 
En unntaksbestemmelse for trossamfunn knyttet til diskrimineringsforbudet i § 3 vil gi et 
viktig signal utad om at likestillingsloven også gjelder for trossamfunnene. Forhåpentligvis vil 
dette medføre skjerpet fokus også i praksis på hva disse problemstillingene i realiteten dreier 
seg om: Forskjellsbehandling på grunn av kjønn er i utgangspunktet forbudt. Unntak krever 
en særskilt begrunnelse. Hensynet til signaleffekt og positive ringvirkninger taler således for 
at unntaksbestemmelsen inntas i § 3 fremfor i § 2. 

3.1.5 Hensynet til enkelhet  
Dersom likestillingsloven § 2 endres i tråd med Diskrimineringslovutvalgets forslag, og 
resultatet i et konkret tilfelle blir at loven kommer til anvendelse, vil det fremdeles ikke være 
tatt stilling til om det foreligger brudd på lovens diskrimineringsforbud. Et resultat som 
knytter seg til om det foreligger lovlig eller ulovlig forskjellsbehandling, må bygge på en 
vurdering opp mot lovens diskrimineringsforbud i § 3. Dersom unntaksbestemmelsen for 
trossamfunn inntas i § 3, vil slik dobbeltbehandling av samme rettsspørsmål unngås. Hensynet 
til enkelhet taler dermed for at unntaksbestemmelsen inntas i § 3 fremfor i § 2. 

3.1.6 Formaljuridiske hensyn   
I en situasjon der et faktum subsumeres under foreliggende forslag til unntaksbestemmelse for 
trossamfunn i § 2, vil resultatet enten måtte bli at likestillingsloven kommer til anvendelse 
eller at loven ikke kommer til anvendelse. Dersom samme faktiske forhold subsumeres under 
en unntaksbestemmelse knyttet til diskrimineringsforbudet i lovens § 3, vil resultatet enten bli 
at det i det aktuelle tilfellet foreligger usaklig forskjellsbehandling (diskriminering) eller at det 
ikke foreligger brudd på diskrimineringsforbudet. Dette betyr at samme faktum gir ulik 
formell rettslig konklusjon avhengig av om tilfellet subsumeres under en unntaksbestemmelse 
i § 3 eller under den foreslåtte unntaksbestemmelsen i § 2.  
 
Formelt er det dermed en forskjell på om unntaksbestemmelsen plasseres i § 3 eller i § 2. Min 
oppfatning er likevel at denne forskjellen avdempes ved den utforming lovforslaget er gitt fra 
Diskrimineringslovutvalgets side. Selv om lovforslaget er foreslått plassert som et unntak fra 
lovens virkeområde, stilles det krav til ”forholdsmessighet” og ”nødvendighet”, vilkår som 
like gjerne kunne vært plassert inn i en unntaksbestemmelse fra diskrimineringsforbudet i § 3. 
De faktiske vurderingene som må foretas vil dermed i stor grad være de samme uansett 
unntaksbestemmelsens plassering. I praksis antas forskjellen dermed å være liten. 

3.1.7 Hensynet til ivaretakelse av Diskrimineringslovutvalgets intensjon 
Alt i alt vil plassering av en unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven § 3 ikke 
endre det som må antas å ha vært Diskrimineringslovutvalgets intensjon, nemlig en 
presisering og innsnevring av likestillingslovens unntaksbestemmelse for trossamfunn. Tvert 
imot kan det hevdes at å innta unntaksbestemmelsen i § 3 bidrar til å tydeliggjøre intensjonene 
bak lovforslaget, blant annet ivaretakelse av Norges EØS-rettslige forpliktelser. Begrunnelsen 
for fortsatt plassering av unntaksbestemmelsen i likestillingsloven § 2 var at utvalget tok 
”utgangspunkt i gjeldende regler. Valg av modell vil imidlertid bli vurdert når utvalget skal 
legge frem forslag til en samlet lov mot diskriminering.”20 Det lå dermed et praktisk, og ikke 

                                                 
19 Dette slås også fast av Diskrimineringslovutvalget, se NOU 2008:1 s. 78.   
20 NOU 2008:1 s. 79. 
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et rettslig, hensyn bak forslaget om plassering av unntaksbestemmelsen i § 2. Dette taler for at 
det ikke bør oppstilles en unødvendig høy terskel for å flytte unntaksbestemmelsen til § 3, 
dersom også andre hensyn taler for det. 

3.1.8 Oppsummering 
Når et faktum subsumeres under en unntaksbestemmelse, vil unntaksbestemmelsens 
plassering - enten som et unntak fra lovens virkeområde eller som et unntak fra 
diskrimineringsforbudet - bestemme den formelle utformingen av rettslig konklusjon. 
Diskrimineringslovutvalgets lovforslag er imidlertid utformet på en måte som gjør at de 
faktiske rettslige vurderingene som må foretas i stor grad vil bli like, uavhengig av 
unntaksbestemmelsens plassering. Dermed bør heller ikke formaljuridiske hensyn tillegges 
særlig stor vekt.  
 
Samtlige andre hensyn som er presentert, taler for lovfesting av en unntaksbestemmelse i § 3: 
Hensynet til rettsenhet, hensynet til klarhet og forutberegnelighet, hensynet til signaleffekt og 
positive ringvirkninger, hensynet til enkelhet og hensynet til ivaretakelse av 
Diskrimineringslovutvalgets intensjon. Dette betyr at den langt overveiende del av hensynene 
som er presentert, taler for at unntaksbestemmelsen for trossamfunn inntas i § 3 fremfor i § 2.  

 3.2 Forslag til lovtekst 

3.2.1 Innledning 

En unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven § 3, vil måtte utformes slik at den 
både omfatter ansettelser og trossamfunns øvrige virksomhet. For den delen av 
unntaksbestemmelsen som gjelder ansettelser, er det artikkel 14 nr. 2 i direktiv 2006/54/EF 
som trekker opp de rettslige rammene, se punkt 2.2. For den delen som gjelder 
trossamfunnenes øvrige virksomhet, er det de internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene som utgjør det rettslige rammeverket, se punkt 2.1. Etter 
min oppfatning er det mest hensiktsmessig med en unntaksbestemmelse i to deler, som bidrar 
til å tydeliggjøre de rettskildemessige utgangspunktene som lovteksten bygger på. Dette vil 
føre til en noe lenger bestemmelse enn det som ble foreslått av Diskrimineringslovutvalget. 
Etter min oppfatning er det imidlertid avgjørende at bestemmelsen er så presis som mulig. 
Unntaksbestemmelsen bør dermed inneholde to deler: En del om ansettelser, som på tydeligst 
mulig måte implementerer direktivets bestemmelse, og en del om trossamfunns øvrige 
virksomhet, som tar opp i seg menneskerettighetskonvensjonenes tilnærming til 
problemstillingen.   

3.2.2 Ansettelser 
Artikkel 14 nr. 2 i direktiv 2006/54/EF lyder i dansk språkutgave: 
 
”Med hensyn til adgangen til beskæftigelse, herunder den dertil førende uddannelse, kan 
medlemsstaterne fastsætte, at ulige behandling, der er baseret på et kønsspecifikt træk, ikke 
udgør forskelsbehandling, når et sådant kønsspecifikt træk på grund af de pågældende 
erhvervsaktiviteters art eller den sammenhæng, hvori de udøves, udgør et regulært og 
afgørende erhvervsmæssigt krav, forudsat at målet hermed er legitimt, og at kravet står i 
rimeligt forhold hertil.” 

I engelsk språkutgave lyder bestemmelsen: 
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“Member States may provide, as regards access to employment including the training leading 
thereto, that a difference of treatment which is based on a characteristic related to sex shall 
not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational 
activities concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic 
constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that its objective is 
legitimate and the requirement is proportionate.” 
 
Den likelydende bestemmelse i artikkel 2 nr. 6 i direktiv 76/207/EØF har blitt oversatt til 
norsk med følgende ordlyd21: 
 
”Med hensyn til adgang til ansettelse, herunder opplæring som fører fram til slik ansettelse, 
kan medlemsstatene fastsette at forskjellsbehandling som er basert på en egenskap knyttet til 
kjønn, ikke skal utgjøre forskjellsbehandling når yrkesvirksomheten eller forholdene den 
utøves under er av en slik art at denne egenskap utgjør et vesentlig og avgjørende 
yrkesmessig krav, forutsatt at målet er rettmessig, og at kravet står i rimelig forhold til det.”  

Direktivets bestemmelse om unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling i tilfeller der kjønn 
utgjør et avgjørende yrkesmessig krav, gjelder ansettelser generelt og ikke bare ansettelser i 
trossamfunn. Dette gjør at direktivets ordlyd ikke kan kopieres direkte til en 
unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven § 3. Samtidig er det min oppfatning 
at ordlyden i en unntaksbestemmelse for ansettelser i trossamfunn, bør formuleres så tett opp 
mot direktivet som mulig for å tydeliggjøre at det faktisk dreier seg om innarbeiding av EØS-
rettslige forpliktelser. I europeisk juridisk teori om diskrimineringsrettslige spørsmål, er 
begrepet ”genuine occupational requirement” mye brukt om unntak fra 
diskrimineringsforbudet i tilfeller der en bestemt egenskap knyttet til et individ, for eksempel 
kjønn eller etnisitet, er et avgjørende yrkesmessig krav.22 Dette taler for at samme type 
begrepsbruk også bør kunne gjenfinnes i norsk diskrimineringslovgivning.   

En unntaksbestemmelse knyttet til ansettelser i trossamfunn kan lyde: 
 
”Ved ansettelse i trossamfunn, herunder opplæring som fører fram til slik ansettelse, er 
forskjellsbehandling på grunn av kjønn tillatt dersom stillingen eller konteksten der stillingen 
utøves er av en slik art at krav til et bestemt kjønn utgjør et reelt og avgjørende yrkesmessig 
krav, forutsatt at formålet er saklig og det foreligger forholdsmessighet mellom 
forskjellsbehandlingen og formålet som søkes fremmet.”  

Enkelte kommentarer til forslaget til lovtekst: 

Dette forslaget til lovtekst avviker noe fra den norske oversettelsen av artikkel 2 nr. 6 i 
direktiv 76/207/EØF, se ovenfor. I den norske oversettelsen er den engelske formuleringen 
”genuine and determining occupational requirement” oversatt til ”vesentlig og avgjørende 
yrkesmessig krav”. Etter min oppfatning er det uklart hva som kan sies å ligge i begrepet 
”vesentlig”, som ikke allerede dekkes av ordet ”avgjørende”. Det engelske ordet ”genuine” 
oversettes vanligvis til norsk med ”ekte”, ”uforfalsket”, ”ren”, reell”, ”autentisk” m.m. Etter 
min oppfatning er begrepet ”reelt” en bedre oversettelse av det engelske ordet ”genuine”, 
fordi det tydeliggjør den snevre unntaksadgangen som følger av direktivet: 
Forskjellbehandling på grunn av kjønn ved ansettelser i trossamfunn kan kun tenkes å være 

                                                 
21 Se direktiv 2002/73/EF, som endrer direktiv 76/207/EØF, inntatt som vedlegg i Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) s. 
90 flg. 
22 Se for eksempel Dagmar Schiek, Lisa Waddington og Mark Bell, Non-discrimination law 2007 s. 276 flg. Se 
også Susanne Burri How to interpret he concept of genuine occupational requirement? 2006 
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tillatt der krav om et bestemt kjønn er en reell yrkesmessig kvalifikasjon. På denne bakgrunn 
er det min oppfatning at uttrykket ”reelt og avgjørende yrkesmessig krav” gir en mer 
dekkende oversettelse og mer presis beskrivelse av direktivets innhold enn uttrykket 
”vesentlig og avgjørende yrkesmessig krav”.  

Jeg foreslår dessuten at det i ordlyden stilles krav om at forskjellsbehandlingen bygger på et 
saklig formål. I både den danske og den engelske versjonen av direktivet brukes uttrykket 
”legitimt formål”. I den norske oversettelsen av artikkel 2 nr. 6 i direktiv 76/207/EØF brukes 
uttrykket ”rettmessig”. Etter min oppfatning er imidlertid krav til saklig formål en langt mer 
kjent konstruksjon i norsk diskrimineringsrett, som samtidig dekker direktivets innhold. 
Dermed bør denne formuleringen velges fremfor ”rettmessig” eller ”legitimt formål”. 

3.2.3 Trossamfunnenes øvrige virksomhet 
Forskjellsbehandling av kvinner i trossamfunnenes øvrige virksomhet, må for å være lovlig 
tilfredsstille de krav som kan utledes av de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene. 
Etter EMK er utgangspunktet at forskjellsbehandling vil kunne være lovlig dersom den tjener 
et saklig formål (”legitimate aim”) og det er forholdsmessighet mellom 
forskjellsbehandlingen og formålet som søkes fremmet. Etter SP er det uttalt at 
forskjellsbehandling vil kunne være tillatt dersom den er basert på rimelige og saklige 
kriterier (”reasonable and objective citeria.)”, se punkt 2.1. Krav til saklig formål og 
proporsjonalitet bør dermed inntas i lovteksten.  
 
I likestillingsloven § 3 (4) slås det fast at indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn er 
tillatt i tilfeller der det foreligger ”saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er 
valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet”.  
I artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2006/54/EF, som regulerer adgangen til indirekte 
forskjellsbehandling på grunn av kjønn stilles det krav om at forskjellsbehandlingen for å 
være tillatt må være ”objektivt begrundet i et legitimt mål”. I tillegg må midlene som benyttes 
for å oppfylle formålet være ”hensiktsmæssige og nødvendige”.  
 
Etter min oppfatning bør den delen av en unntaksbestemmelse i likestillingsloven som 
omhandler trossamfunns forskjellsbehandling av kvinner utenom ansettelser, utformes på en 
måte som passer inn i den ordbruk og det system som allerede eksisterer i likestillingsloven. I 
tillegg til krav om saklig formål og proporsjonalitet, bør det dermed også stilles krav om at 
forskjellsbehandlingen er egnet og nødvendig. Krav til egnethet og nødvendighet kan etter 
EMK og SP ses som en del av proporsjonalitetsvurderingen.23 Krav om egnethet og 
nødvendighet kan dessuten ses i forlengelsen av at forskjellsbehandling på grunn av kjønn 
etter begge konvensjonene anses å høre til den delen av diskrimineringsforbudet der det 
kreves en særlig sterk begrunnelse.24  
                                                 
23 I EMDs behandling av saken Sidabras og Džiautas mot Litauen 27. juli 2004 ble det i 
proporsjonalitetsvurderingen etter EMK artikkel 14 tillagt vekt at den aktuelle lovgivningen i Litauen gikk 
lenger enn nødvendig, se premiss 57 og 58, der EMD anså lovgivning som forbød tidligere KGB-ansatte å jobbe 
både i offentlig sektor og i diverse stillinger innen det private for å rekke lenger enn begrunnelsen bak 
lovgivningen tilsa. I proporsjonalitetsvurderingen ble det i tillegg lagt vekt på at den aktuelle lovgivningen var 
for generelt utformet, slik at det var ”impossible to ascertain any reasonable link between the positions 
concerned and the legitimate aims sought by the ban on holding those positions. In the Court’s view, such a 
legislative scheme must be considered as lacking the necessary safeguards for avoiding discrimination and for 
guaranteeing adequate and appropriate judicial supervisjon of the imposition of such restrictions”, se premiss 
59. Her ligger det innbakt et krav om at virkemidler som tas i bruk, må være egnede for å oppnå et nærmere 
angitt saklig formål.    
24 Se van Dijk m.fl. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights 2006, der det på s. 1046 
slås fast at forskjellsbehandling på grunn av kjønn hører til den delen av diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 
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En unntaksbestemmelse knyttet til trossamfunnenes øvrige virksomhet kan lyde:  

”I trossamfunns øvrige virksomhet er forskjellsbehandling på grunn av kjønn tillatt dersom 
den bygger på et saklig formål, er egnet og nødvendig, og det foreligger forholdsmessighet 
mellom forskjellsbehandlingen og formålet som søkes fremmet.” 

3.2.4 Oppsummering 

Sett som helhet kan en unntaksbestemmelse for trossamfunn knyttet til likestillingsloven § 3 
lyde: 

”Ved ansettelse i trossamfunn, herunder opplæring som fører fram til slik ansettelse, er 
forskjellsbehandling på grunn av kjønn tillatt dersom stillingen eller konteksten der stillingen 
utøves er av en slik art at krav til et bestemt kjønn utgjør et reelt og avgjørende yrkesmessig 
krav, forutsatt at formålet er saklig og det foreligger forholdsmessighet mellom 
forskjellsbehandlingen og formålet som søkes fremmet. I trossamfunns øvrige virksomhet er 
forskjellsbehandling på grunn av kjønn tillatt dersom den bygger på et saklig formål, er egnet 
og nødvendig, og det foreligger forholdsmessighet mellom forskjellsbehandlingen og formålet 
som søkes fremmet.” 
  
Begrepet ”trossamfunn” omfatter i utgangspunktet både trossamfunn og virksomheter som 
drives med et religiøst formål. Virksomhetens art vil imidlertid være av betydning i konkrete 
vurderinger av hvorvidt unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse eller ikke, se punkt 
3.3.3 nedenfor. 
 
Etter min oppfatning bør unntaksbestemmelsen inntas som nytt 5. ledd i likestillingsloven § 3, 
etter 4. ledd som omhandler tillatt indirekte forskjellsbehandling. Gjennom plassering i 5. ledd 
blir det synliggjort at det dreier seg om en unntaksbestemmelse som kommer til anvendelse i 
spesielle tilfeller. Dessuten gjør plasseringen at vurderinger knyttet opp mot 
forskjellsbehandling i trossamfunn løsrives fra kategoriseringen direkte/indirekte 
forskjellsbehandling. Det er i tillegg naturlig at unntaksbestemmelsen for trossamfunn 
plasseres før lovens regulering knyttet til bruk av gjengjeldelser, instruks og medvirkning i 
dagens 5., 6. og 7. ledd.  

Som helhet vil likestillingsloven § 3 kunne se ut på følgende måte: 

§ 3: 

Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt.  

  Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som  
1. stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn,  

2. setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet 
eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende 
ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det 
ene kjønn.  

  Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral 
handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet.  

                                                                                                                                                         
14 der det kreves “very weighty reasons”.  At det også kreves sterke grunner for å forskjellsbehandle på grunn av 
kjønn etter SP artikkel 26, slås fast av Manfred Nowak CCPR Commentary 2006 s. 610.  
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I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen 
har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og 
ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.  

Ved ansettelse i trossamfunn, herunder opplæring som fører fram til slik ansettelse, er 
forskjellsbehandling på grunn av kjønn tillatt dersom stillingen eller konteksten der stillingen 
utøves er av en slik art at krav til et bestemt kjønn utgjør et reelt og avgjørende yrkesmessig 
krav, forutsatt at formålet er saklig og det foreligger forholdsmessighet mellom 
forskjellsbehandlingen og formålet som søkes fremmet. I trossamfunns øvrige virksomhet er 
forskjellsbehandling på grunn av kjønn tillatt dersom den bygger på et saklig formål, er egnet 
og nødvendig, og det foreligger forholdsmessighet mellom forskjellsbehandlingen og formålet 
som søkes fremmet. 

       Det er ikke tillatt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har fremmet klage over 
brudd på bestemmelser i denne loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet. 
Dette gjelder ikke dersom klageren har opptrådt grovt uaktsomt. Første og annet punktum 
gjelder tilsvarende for vitner.  

       Det er ikke tillatt å gi instruks om handlinger i strid med bestemmelser i denne loven. Slik 
instruks anses som forskjellsbehandling.  

       Det er ikke tillatt å medvirke til brudd på bestemmelser i denne loven.”  

3.3 Eksempler på tilfeller som vil omfattes av unntaksadgangen 

3.3.1 Innledning 
Som fremstillingen av de rettskildemessige utgangspunktene i punkt 2 ovenfor har vist, må 
trosfrihet og diskrimineringsvern avveies i tilfeller der rettighetene kommer i konflikt. Dette 
betyr at det er de konkrete omstendighetene i hvert enkelt tilfelle som endelig vil avgjøre 
hvorvidt forskjellsbehandling av kvinner, som finner sted som ledd i virksomheten til 
trossamfunn, er tillatt eller ikke. Barne- og likestillingsdepartementets ønske om at denne 
vurderingen skal inneholde ”eksempler så langt som mulig på tilfeller som vil omfattes av 
unntaksadgangen”, står dermed i en viss grad i konflikt til selve utgangspunktet om at det 
skal foretas avveininger mellom trosfrihet og diskrimineringsvern: I prinsippet er det ikke 
mulig på forhånd å klart definere hvilke tilfeller som vil være omfattet av en 
unntaksbestemmelse i lovens § 3 og hvilke tilfeller som ikke vil være omfattet. Dette avgjøres 
gjennom konkrete avveininger. Tolkningsresultater må ses atskilt fra relevante 
tolkningsmomenter. Det er kun tolkningsmomentene det i prinsippet er mulig å si noe om på 
generelt grunnlag.  
 
Fremstillingen nedenfor bygger på to forutsetninger, som oppstiller en ramme for hvilke 
tifeller som kan tenkes å falle innenfor anvendelsesområdet til unntaksbestemmelsen: 
  
1) Unntaksbestemmelsen i § 3 kommer ikke til anvendelse på den delen av virksomheten til 
trossamfunn som ikke har en direkte forbindelse til utøvelse av trosfriheten, for eksempel 
trossamfunns forhold til alminnelige offentligrettslige krav. Dette ble også slått fast av 
Diskrimineringslovutvalget, som uttalte: ”En menighet som ønsker å utvide den bygningen 
som de praktiserer sin religion i er selvsagt underlagt alminnelige bestemmelser i plan- og 
bygningsloven, og kan ikke påberope seg religionsfriheten som grunnlag for unntak eller 
særbehandling med hensyn til disse.”25 
                                                 
25 NOU 2008:1 s. 33. 
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2) Det foreligger et skille mellom rettsregler og det religiøse innholdet i ulike religioner. 
Rettsreglene skal ikke brukes til å overprøve teologiske vurderinger knyttet til innholdet i den 
enkelte religion.26 Som utgangspunkt faller dermed teologiske vurderinger knyttet til det 
nærmere innholdet i en religion innenfor anvendelsesområdet til unntaksbestemmelsen. Dette 
modereres imidlertid ved at det gjennom unntaksbestemmelsen oppstilles et rammeverk som 
gir rom for det mangfold av situasjoner som kan oppstå i spenningen mellom trosfrihet og 
diskrimineringsvern. Selv om rettsreglene ikke skal overprøve teologiske vurderinger, kan de 
dermed innebære begrensninger i forhold til hvordan en religion utøves. 
 
Nedenfor vil jeg peke på tre ulike typer situasjoner der trosfrihet for trossamfunn27 og 
kvinners rett til vern mot diskriminering typisk kommer i konflikt. 28 Fremstillingen bygger 
videre på eksemplene som ble trukket frem av Diskrimineringslovutvalget på s. 72 flg. Et 
overordnet vurderingstema, som spiller inn i alle de tre typene situasjoner, er hvilken grad av 
nærhet som antas å foreligge mellom konfliktsituasjonen og trosmessige oppfatninger som er 
sentrale for å ha mulighet til, på en reell måte, å utøve den aktuelle tro. 

3.3.2 Religiøse ritualer  

Oppfatninger knyttet til hvordan religiøse handlinger skal utøves i religiøse seremonier, 
henger tett sammen med det å i det hele tatt ha mulighet til å kunne utøve sin tro. 
Forskjellsbehandling mellom kjønnene i tilknytning til religiøse seremonier, vil derfor 
normalt oppfylle lovens vilkår om saklighet, nødvendighet, egnethet og forholdsmessighet, og 
vil dermed trolig falle innenfor unntaksbestemmelsen i § 3.  

3.3.3 Karakteristika knyttet til stilling, verv, posisjon eller virksomheten som sådan 

Gjennom artikkel 14 nr. 2 i direktiv 2006/54/EF kreves at dersom en bestemt stilling kun skal 
kunne innehas av en person med et bestemt kjønn, må det bygge på et ”vesentlig og 
avgjørende yrkesmessig krav”29. Vilkåret vil bare kunne være oppfylt i tilfeller der krav om et 
bestemt kjønn er en nødvendig forutsetning for å kunne inneha en stilling. Dermed står en 
vurdering av stillingens art sentralt. Som også påpekt av Diskrimineringslovutvalget er det 
forskjell på stillinger som inneholder oppgaver med forkynnende, undervisende eller 
liturgiske funksjoner, og stillinger som for eksempel hovedsakelig inneholder administrative 
oppgaver. Adgangen til forskjellsbehandling gjelder kun ved ansettelse i stillinger der det ut 
fra en religiøs begrunnelse er nødvendig at den aktuelle stilling besettes av en person med et 
bestemt kjønn. Det kreves en konkret begrunnelse i hvert enkelt tilfelle. Som påpekt av 
Diskrimineringslovutvalget: ”Unntaket kan derfor ikke gjøres gjeldende for alle stillinger i en 
virksomhet eller i en del av en virksomhet.”30 Jo nærmere en stilling befinner seg religiøst 
definerte oppgaver, som bare kan utøves av ett kjønn, jo enklere vil det være å anse 

                                                 
26 Dette legges også til grunn av Diskrimineringslovutvalget, som på side 75 i NOU 2008:1 uttaler: ”Reglene bør 
imidlertid ikke utformes på en slik måte at håndhevingsorganene og domstolene indirekte får mulighet til å gå 
inn i og overprøve teologiske vurderinger og lærespørsmål i de forskjellige trossamfunnene.” Viktigheten av å 
skille mellom rettereglenes rolle og teologiske vurderinger knyttet til det religiøse innholdet i den enkelte 
religion understrekes også av Martin Scheinin i How to resolve conflicts between individual and collective 
rights? 2004 s. 219. 
27 Det er her snakk om den kollektive dimensjon av retten til trosfrihet og hvor langt retten til religionsutøvelse 
rekker.  
28 Denne vurderingen tar ikke sikte på uttømmende å liste opp alle tilfeller der trosfrihet og diskrimineringsvern 
kan komme i konflikt.  
29 Her benytter jeg den eksisterende norske oversettelsen av artikkel 2 nr. 6 i direktiv 2002/73/EF. 
30 NOU 2008:1 s. 73. 

  19



forskjellsbehandlingen som omfattet av likestillingslovens unntaksbestemmelse. For andre 
stillinger er utgangspunktet at det skal være likebehandling mellom kjønnene.  
 
Vurderinger knyttet til kvinners adgang til å inneha posisjoner eller verv internt i et 
trossamfunn, bør ikke ses som annerledes enn ansettelsestilfellene. Dette betyr at 
unntaksbestemmelsen bare vil kunne komme til anvendelse i tilfeller der krav om et bestemt 
kjønn er en nødvendig forutsetning for å kunne inneha det aktuelle vervet eller den aktuelle 
posisjonen.   
 
Også virksomhetens art spiller inn i konkrete vurderinger knyttet til hvorvidt 
unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Det er forskjell på et trossamfunn og andre 
virksomheter, for eksempel skoler, barnehager eller sykehjem, som drives med et religiøst 
formål, men som også har andre funksjoner og formål å ivareta. I og med at 
stillinger/verv/posisjoner i slike virksomheter sjelden inneholder kun religiøse funksjoner, 
skal det mye til for at unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse i disse tilfellene. I slike 
virksomheter må det dessuten antas å foreligge en viss grad av fleksibilitet, som taler for at 
arbeid og oppgaver organiseres på en måte som gjør at forskjellsbehandling på grunn av kjønn 
unngås.   
 
Dersom trossamfunn eller virksomheter med et religiøst formål tilbyr opplæring som er en 
forutsetning for å bli ansatt i ulike stillinger, skal samme krav til begrunnelse av 
forskjellsbehandling legges til grunn som ved ansettelser. Dette er presisert direkte i ordlyden 
i direktiv 2006/54EF artikkel 14 nr. 2 og foreslås også inntatt i likestillingsloven, se punkt 
3.2.2.  

3.3.5 Ytringer og læremidler – innholdsmessige skranker31 

Som utgangspunkt har en religiøs leder/lærer stor frihet til å bestemme over innholdet i 
forkynnelsen/religionsundervisningen. Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. Både 
Bratterudsaken (Rt. 1984 s. 1359) og svensk høyesteretts sak NJA 2005 s. 805 omhandlet 
spørsmålet om hvorvidt krenkende ytringer rettet mot homofile, avgitt som ledd i 
religionsutøvelse (henholdsvis i en nærradiosending og under en preken), skulle anses som 
tillatte eller ulovlige. Det foreligger dermed grenser for hva som er tillatte ytringer, også der 
ytringene skjer som ledd i religionsutøvelsen.32 
 
Religiøse lederes ytringer som innebærer krenkende utsagn mot kvinner, vil måtte vurderes 
opp mot unntaksbestemmelsen i likestillingsloven. Det kan tenkes utsagn som, etter en 
nærmere vurdering, vil falle utenfor unntaksbestemmelsen og som derfor vil være i strid med 
likestillingsloven. Dette kan for eksempel dreie seg om ytringer som innebærer en hets av 
ulike grupper kvinner, for eksempel kvinner som er skilte eller enslige mødre. Det kan for 
eksempel også tenkes at det i regi av trossamfunn finner sted oppfordringer til vold i hjemmet 
mot ”ulydige” kvinner eller døtre. I enkelttilfeller vil det både kunne foreligge brudd på 
likestillingsloven og på andre lovbestemmelser.33 
 

                                                 
31 Det faller utenfor rammene for denne vurderingen å se nærmere på forholdet mellom retten til trosfrihet og 
retten til ytringsfrihet. Det er imidlertid på det rene at de to rettighetene overlapper hverandre for eksempel i 
spørsmål om hva som er tillatte religiøse ytringer.  
32 Se for øvrig høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo, til NOU 2008:1.  
33For eksempel straffeloven § 222 annet ledd om tvangsekteskap eller lov 15.12.1995 nr. 74 om forbud mot 
kjønnslemlestelse. 
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Særlig sensitivitet i de rettslige avveiningene kreves i situasjoner der religiøse læremidler og 
ytringer retter seg mot barn, selv der dette skjer som ledd i religionsundervisning. Etter FNs 
barnekonvensjon foreligger det visse minstekrav til innholdet i undervisningen også for 
undervisning i private religiøse skoler, se punkt 2.1. Blant annet slås det fast i FNs 
barnekonvensjon artikkel 29 nr. 1 bokstav d at barnets utdanning skal ta sikte på ”å forberede 
barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling 
mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper 
og personer som tilhører urbefolkningen”. Av artikkel 29 nr. 1 bokstav a følger at barnets 
utdannelse skal ta sikte på ”å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske 
evner så langt det er mulig”. I Barnekomiteens generelle kommentar nr. 1 ”The Aims of 
Education”, uttales følgende om innholdet i artikkel 29 nr. 1: 
 
”Discrimination on the basis of any of the grounds listed in article 2 of the Convention, 
whether it is overt or hidden, offends the human dignity of the child and is capable of 
undermining or even destroying the capacity of the child to benefit from educational 
opportunities. While denying a child's access to educational opportunities is primarily a 
matter which relates to article 28 of the Convention, there are many ways in which failure to 
comply with the principles contained in article 29 (1) can have a similar effect. To take an 
extreme example, gender discrimination can be reinforced by practices such as a curriculum 
which is inconsistent with the principles of gender equality, by arrangements which limit the 
benefits girls can obtain from the educational opportunities offered, and by unsafe or 
unfriendly environments which discourage girls' participation… All such discriminatory 
practices are in direct contradiction with the requirements in article 29 (1) (a) that education 
be directed to the development of the child's personality, talents and mental and physical 
abilities to their fullest potential.”34    
 
Gjennom Barnekonvensjonen artikkel 29 nr. 1 oppstilles det dermed krav både til innholdet i 
læremidler og til innholdet i undervisningen for øvrig, også i tilknytning til 
religionsundervisning.35 Artikkel 29 nr. 1 skal videre overholdes i tilfeller der personer eller 
organisasjoner oppretter egne utdanningsinstitusjoner, jf. artikkel 29 nr. 2. At det skal stilles 
krav til innholdet i undervisningen, herunder læremidler, har også blitt understreket av FN-
komiteen som overvåker statenes oppfølging av ØSK, som i sin generelle kommentar nr. 13 
”The right to education” uttalte at konvensjonens diskrimineringsforbud i artikkel 2 nr. 2 
”…applies fully and immediately to all aspects of education…”.36 Disse bestemmelsene må 
dessuten forstås i lys av FNs kvinnekonvensjon, som retter særlig fokus mot jentebarns 
stilling og behovet for avskaffing av stereotype fremstillinger av kjønnene særlig i lærebøker, 
jf. konvensjonens artikkel 5 a) og artikkel 10 c). Barnekonvensjonen, ØSK og FNs 
kvinnekonvensjon sett i sammenheng trekker tydelig i retning av at det skal mer til før 
vilkårene i unntaksbestemmelsen i likestillingsloven § 3 er oppfylt når 
forkynnelse/undervisning retter seg mot barn i religiøse skoler enn når den retter seg mot 
voksne som ledd i forkynnelsen i trossamfunn. Jeg er dermed uenig med 
Diskrimineringslovutvalget som i sin utredning er av den oppfatning at likestillingsloven ikke 
kommer til anvendelse i religionsundervisning eller i læremidler som benyttes som ledd i 
religionsundervisning.37  

                                                 
34 CRC/GC/2001/1 punkt 10. 
35 Dette understrekes også av Stine Jørgensen i Børns ret til en grundlæggende uddannelse 2008 s. 159 og av 
Kirsten Sandberg i Barns diskrimineringsvern, særlig om utdanning 2008 s. 108.  
36 E/C.12/1999/10 punkt 31. 
37 Se NOU 2008:1 s. 73 og s. 81. Diskrimineringslovutvalgets uttalelser på dette punkt er en videreføring av 
uttalelser fra flertallet i Klagenemnda for likestilling i ACE-saken.  

  21



 
Religionsundervisning rettet mot barn finner også sted utenfor utdanningssystemet, for 
eksempel i forbindelse med søndagsskoleundervisning eller konfirmantundervisning. Hvem 
ytringer/undervisningen retter seg mot er et sentralt moment i vurderinger knyttet opp mot 
spørsmålet om unntaksbestemmelsen i likestillingsloven § 3 kommer til anvendelse eller ikke. 
Også i situasjoner utenfor utdanningssystemet bør terskelen for at unntaksbestemmelsen 
kommer til anvendelse være høyere dersom ytringer/undervisningsmateriell retter seg mot 
barn enn voksne.   
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