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Oppsummering 

“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close and 

so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual 

person; the neighborhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office 

where he works.” 

- Eleanor Roosevelt 

Vår gjennomgang av regelverk, praksis og konkrete erfaringer viser at en majoritet av 

hørselshemmede opplever en systematisk diskriminering gjennom et livsløp. Det starter i 

barnehagen, og følges videre gjennom grunnskole og videreutdanning. Senere opplever 

hørselshemmede den samme diskriminering i arbeidsliv, på den sosiale arena og i 

mellommenneskelige relasjoner. Dette er alvorlig!  

Man må reflektere over årsakene til denne diskrimineringen. Manglende bevisstgjøring av 

hørselshemmedes behov er en viktig årsak. Hørselshemmede blir sjeldent nevnt i nasjonale 

tiltaksplaner, rapporter eller utredninger. Fokus synes å være på andre grupper med nedsatt 

funksjonsevne og de hørselshemmede blir like usynlige som hørselshemmingen.  

Ikke alt kan forklares med manglende bevisstgjøring. Det eksisterer et omfattende sett av lover, 

forskrifter og nasjonale veiledere. Meningen er at disse samlet og hver for seg skal sikre universell 

utforming, individuell tilrettelegging og inkludering. Men hvilken effekt ligger i regelverket når det 

er nesten umulig å utlede klare rettigheter av lovteksten? Eller når regelverket er så fragmentert 

og uoversiktlig at også en advokat som har jobbet svært mange timer med tematikken, fortsatt 

tenker at det er umulig å gi et presist svar? Det er et ressurs- og tidkrevende arbeid for en jurist å 

få oversikt, og et uoverkommelig hinder for en privatperson som hverken kjenner juss eller 

fagspråk.  

Hvor sterkt står retten for hørselshemmede til lik eller like god tilgang til utdannelse, rett til 

universelt utformet arbeid, arbeidsplass og IKT, eller rett til lik og reell mulighet til å delta i 

fritidsaktiviteter, sosiale arrangementer, til å kunne gå i teater, se en film på kino eller gå på 

restaurant? Og hvorfor skal ikke hørselshemmede ha rett til å motta informasjon på linje med 

samfunnet ellers? Hvorfor blir ikke direktesendte sendinger på TV tekstet? Hvorfor får ikke 

hørselshemmede informasjon samtidig som den går ut? Særlig når vi står i en nasjonal krise og en 

pandemi så er det altså en stor gruppe enkeltindivider som holdes utenfor informasjonsstrømmen. 

Hvorfor skal det være sånn?  

Våre funn i rapporten harmonerer hverken med uttalte politiske mål om fullverdig 

samfunnsdeltakelse, eller de forpliktelser Norge gjennom CRPD og alle de andre 

menneskerettighetskonvensjoner har påtatt seg. Vi påstår at Norge ikke har lykkes med å 

respektere og sikre menneskerettighetene for hørselshemmede. Ansvarliggjøring og konsekvens 

viser å ha liten eller marginal betydning. Et universitet som nekter hørselshemmede studenter 

digital tilrettelegging må ikke betale tilbake studielån på grunn av forsinkelser fordi undervisningen 

ikke er tilgjengelig. En arbeidsgiver må ikke bære kostnaden ved at en hørselshemmet ansatt blir 

ufør på grunn av manglende tilrettelegging i arbeidet. En skole betaler ikke erstatning for barn som 

får ufullstendig grunnutdannelse. Men det gjør heller ikke staten. Eller kommunen. Den som 
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betaler prisen for brudd på menneskerettighetene er den hørselshemmede som ikke får 

utdannelse, ikke kan stå i jobb, som blir syk av isolasjon og utenforskap, som ikke får delta i 

fritidsaktiviteter, kultur eller samfunnslivet ellers. 

“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without 

fear for newer and richer experience.” 

- Eleanor Roosevelt 
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A short summary 

“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close and 

so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual 

person; the neighborhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office 

where he works.” 

- Eleanor Roosevelt 

An analysis of legislation, regulations and experience show that a majority of people with hearing 

disabilities are subjected to systematic discrimination though their life course. It may start as early 

as kindergarten and continues through elementary school and high school. People with hearing 

disabilities continues to be discriminated at work, on the social arena and in interaction with other 

people.  

It is necessary to reflect on possible reasons for this systematic discrimination. A lack in awareness 

of needs may be one important factor. People with hearing disabilities are rarely mentioned in 

action plans or reports. The main focus of these action plans and reports seems to be directed at 

other people with disabilities and people with disabilities hearing become as invisible as their 

impairment.  

However, all cannot be explained by a lack of awareness-raising. There is also a substantial set of 

laws, regulations and national guidelines. Collectively and individually these are meant to secure 

accessibility and inclusion for all. But what effect lies in the rules and regulations when these are 

formulated in wage terms? Or when the legal system is complicated enough as to make work for 

lawyers amounting to hours and hours, and still it may be impossible to provide clear and concise 

answers. It requires time and resources where there may be few, in addition to the challenges in 

interpreting legal or other professional language.  

So how strong or clear is the right to a full access to education for people with hearing disabilities? 

Or to a fully accessible workplace or information technology. Or a right to fully participate on the 

social arena, to attend theatre performances, a movie or a night out dining? And why is it that 

individuals with hearing disabilities are not safeguarded the same right to freedom of speech and 

the right to receive information? Why are live broadcasting on TV without subtitles? And why 

cannot vital information be shared simultaneously with all, including people with hearing 

disabilities? Especially during a pandemic where public authorities need to rely on full distribution 

of information to all. In this situation, a large proportion of individuals are left out of the information 

flow. And why should this be a reality in our society today?  

The findings in this report show that neither expressed political goals on full and equal participation 

in all aspects of civil life, nor that obligations through CRPD and other human rights conventions 

are ensured for all. In this Norway has not succeeded in securing the human rights for individuals 

with hearing disabilities. To hold responsible and call for consequences those who discriminate 

may be of limited or real effect. Universities that do not respect the rights for students with hearing 

disabilities are never hold responsible for the full financial cost a year delayed will cost. An 

employer is never asked to bear full responsibility if an employee that are made disabled and 

unable to work due to lack of proper adaptions or universal design in workplaces. Schools do not 
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compensate children who end up with an unfulfilled education. Neither is the government. Or other 

authorities. Those who pays the true costs of the violations of their human rights are those who 

lack an education, or who end up being too disabled for work, or who become ill from isolation 

and exclusion, who cannot participate activities, culture or civil life in general.  

“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without 

fear for newer and richer experience.” 

- Eleanor Roosevelt 
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1. Formål og definisjoner  

1.1 Formål  

Hørselshemmedes landsforbund (HLF) har 66 500 medlemmer og er i dag den største 

organisasjonen for hørselshemmede i verden 1 . Gjennom sitt arbeid og i møte med 

hørselshemmede, er det åpenbart for HLF at hørselshemmede opplever diskriminering i skole, 

arbeidsliv, innenfor kulturliv og samfunnet for øvrig.  

Basert på den erfaringen HLF har gjort var det også aktuelt med en gjennomgang av relevant 

regelverk, retts- eller nemndspraksis, for å videre undersøke hvordan diskrimineringsvernet er 

etter norsk rett. Utredningen er derfor utarbeidet av Advokatfirma Nordhus & Aarø ved advokat 

Marit Vik på bestilling fra HLF. Det må likevel understrekes at mange relevante og gode innspill 

kommer fra HLF selv. Spesielt har Marte Oppedal Vale gitt vesentlige bidrag til arbeidet med 

denne rapporten. Alle påstander og konklusjoner er det uansett Advokatfirma Nordhus & Aarø 

ved advokat Marit Vik som må svare for.  

Hørselshemmede utsettes for en rekke fordommer, stigmatisering og en slags «oss mot 

dem holdning» fra ikke-hørselshemmede, selv om enhver av oss faktisk kan komme i den situasjon 

at vi får nedsatt hørsel, fra fødsel, ved skade eller med økt alder. Likevel er det dessverre slik at 

hørselshemmede opplever utelukkelse fra mange samfunnsarenaer, om det er i det politiske liv, i 

arbeidslivet, innenfor kulturliv, film, teater, skole, fritidsaktiviteter eller at de blir isolerte og ikke 

inkludert blant folk flest.  

Lovfestede rettigheter for funksjonshemmede er i stor grad sett på som et uttrykk for et 

hjelpebehov2, og hvor storsamfunnet har en plikt til å ivareta dette behovet. Utover dette blir 

funksjonshemmede i mindre grad blir sett for de individer de jo er. Enhver har akkurat den samme 

rett til å bli respektert og sikret den likhet og verdigheten samfunnet ellers forventer av sine 

omgivelser.  

Norge har ratifisert FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD). Og derfor er norske myndigheter forpliktet til å bevisstgjøre3 oss alle om de barrierer som 

samfunnet har innrettet og som hindrer hørselshemmede lik rett til deltakelse på alle 

samfunnsområder.  

Nedsatt hørsel er som funksjonsnedsettelse ofte usynlig for omverden. Derfor kan 

hørselshemmedes behov være vanskelig å bli oppmerksom på. I seg selv skulle ikke det hatt 

 
1 I Norge er det antatt mellom 250.000-300.000 hørselshemmede totalt. Av disse er mellom 3500-4000 

døve. 

2 Sandra Fredman, Discrimination law, 2002.  
3 Etter CRPD artikkel 8 har Norge forpliktet seg til å «treffe øyeblikkelige, effektive og hensiktsmessige tiltak:  

a) for økt bevisstgjøring i hele samfunnet, også i familien, om mennesker med nedsatt funksjonsevne, og å 

fremme respekt for rettighetene og verdigheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne, b) for å bekjempe 

stereotypier, fordommer og skadelig praksis knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, også de 

basert på kjønn og alder, på alle livets områder, c) å øke bevisstheten om hva mennesker med nedsatt 

funksjonsevne er i stand til å gjøre, og hva de kan bidra med.  
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særlig betydning, men i et samfunn der det er kamp om tilgang til ressurser som skal sikre enhver 

tilgang til alle samfunnsområder, blir hørselshemmede ofte en usynlig, og derfor glemt gruppe.  

Sett opp mot plikten til bevisstgjøring etter CRPD artikkel 8 virker det som om hørselshemmede i 

liten grad får særlig oppmerksomhet i det hele tatt. Eksempelvis viser en gjennomgang av 

dokumenter og publikasjoner som er lagt ut på Likestillingsombudets (LDO) og Norges Institusjon 

for Menneskerettigheter (NIM) hjemmesider at absolutt ingen av dem inneholder eller nevner 

hørselshemmede.  

Undersøkelser blant HLFs medlemsmasse viser at det er vanskelig for hørselshemmede å 

nå frem med rettskrav i møte med arbeidsgiver, skole eller kulturinstitusjon for å nevne noen. I 

kombinasjon med at hørselshemmede i liten grad bruker de tvisteløsningsmekanismer som finnes, 

blir resultatet at problemstillinger sjeldent løftes frem og synliggjøres for samfunnet. Dette er et 

åpenbart problem og som må adresseres. Noe av formålet med denne utredningen er nettopp å 

gjøre det, og forhåpentligvis også inspirere flere hørselshemmede til å bruke lovverket når de blir 

diskriminert.  

Det er også et paradoks at behovene til hørselshemmede, som med enkle endringer kunne 

vært sikret gjennom plikten til universell utforming og individuell tilrettelegging, i liten grad vies 

særlig oppmerksomhet. Dette til tross for det enorme potensialet som ligger i å sikre 

hørselshemmedes rettigheter. I seg selv utgjør disse endringene ikke en særlig stor kostnad, sett 

under ett. Men å sikre en stor gruppe4 individer lik tilgang til utdannelse, arbeidsliv og deltakelse 

på alle samfunnsområder vil gevinsten for storsamfunnet komme raskt gjennom økt inkludering, 

større deltakelse på alle samfunnsområder. Dette vet vi har gode helseeffekter for den enkelte, 

som betyr mindre kostnader for samfunnet over tid og jevnt over bedrer livskvaliteten for den 

enkelte.  

1.2 Paradigmeskiftet gjennom Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD) 

Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne representerer et 

viktig paradigmeskifte i samfunnets syn på funksjonshemming. Det er de internasjonale 

menneskerettigheter som er sentrale i den videre utredning. 

CRPD som rettighetskatalog går vekk fra den tradisjonelle medisinske modell hvor 

funksjonsevne ses på som en egenskap ved individet, og over til en menneskerettslig eller sosial 

modell. Her forstås funksjonsevne som gapet mellom individets forutsetninger og samfunnets krav. 

Altså at det er samfunnet som konstruerer barrierene som skaper diskriminering. Årsaken til dette 

må søkes og finnes utenfor individet, ikke gjennom funksjonsnedsettelsen. Gapet minskes ved å 

øke tilgjengeligheten i samfunnet, samtidig som individets forutsetninger styrkes. Fokus fjernes fra 

grunntanken om at det er funksjonshemmingen som defineres, til heller å definere samfunnets 

hindre som skaper av funksjonshemming.  

Utgangspunktet skal ikke være å først definere en funksjonshindring og deretter la det være 

opp til den enkelte å kjempe for sin rett. Nå skal samfunnet tilpasse seg slik at enhver sikres lik 

rett til deltakelse i det bredere samfunnsliv, uavhengig av fysisk eller psykisk fungering. For den 

 
4 250.000-300.000 hørselshemmede. 
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materielle delen i utredningen blir derfor menneskerettighetene og hva de beskytter, selve 

utgangspunktet i diskrimineringsvurderingen.  

1.3 Norsk lov og CRPD 

Norge signerte CRPD-konvensjonen i 2007 og ratifiserte den i 2013. Konvensjonen er ikke 

inkorporert og gjort til en del av menneskerettsloven. Likevel forplikter CRPD det offentlige å legge 

til rette for at alle får like muligheter til å skaffe seg gode levekår og til å ivareta sine rettigheter og 

plikter som samfunnsborgere, ut fra sine forutsetninger.  

En klar utfordring i det norske lovverket er at det fra lovgivers side er lagt til grunn et 

sektoransvarsprinsipp. Lov- og håndhevingssystem etter norsk rett blir derfor fragmentert og 

uoversiktlig. Det er krevende å finne frem gjennom mange ulike lovtekster og det er ikke mulig å 

gjenfinne de menneskerettigheter som etter CRPD er beskyttet i en enkelt lovtekst eller enkeltvis 

i sektorlovgivning. En konsekvens av dette er at selv om mye av lovverket allerede beskytter og 

sikrer rettigheter etter CRPD, er det for både enkeltindivider og håndhevingsmekanismene 

vanskelig å tolke og forstå innholdet av rettighetene.  

Hensikten med denne utredningen er:   

1) Gjennomgang og fremstilling av de internasjonale menneskerettigheter, og nasjonale 

regler til vern mot diskriminering av hørselshemmede; 

2) En kort redegjørelse av hvilke håndhevingsmekanismer som finnes; og  

3) Gi noen anbefalinger til videre arbeid for å bygge ned de barrierer som samfunnet har 

skapt for hørselshemmede.  

I forbindelse med utredningen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant HLFs 

medlemmer. Undersøkelsen gjennomgås i kapittel 2. De funn som avdekkes gjennom 

spørreundersøkelsen viser at hørselshemmede opplever diskriminering på alle livsarenaer og alle 

livsløp. Det er altså åpenbart at det må rettes økt fokus for hørselshemmedes rettigheter i 

samfunnet og at en endring må skje, både gjennom oppdatering og styrking av lovverket, å aktivt 

arbeide for økt bevissthet om rettigheter og plikter, i tillegg til påvirkningsarbeid og krav om 

endringer som skal styrke den enkeltes rettsstilling. Her inkluderes det å sikre tilgang til fri 

rettshjelp, bedre klageordninger og lavterskel tvistemekanismer for raskere og bedre avklaring av 

hvilke rettigheter som er brutt.  

1.4 Definisjoner og forkortelser  

Det kan være hensiktsmessig helt innledningsvis med definisjoner av sentrale begreper for 

forståelsen av den videre utredning.  

Etter CRPD artikkel 2 om definisjoner er  

 Rimelig tilrettelegging;  

 «nødvendig og hensiktsmessig endring og justering som ikke innebærer en 

uforholdsmessig eller utilbørlig byrde, når det i et bestemt tilfelle er behov for det, for å 

sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte eller utøve alle 

menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre.» 
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Og universell utforming er; 

«utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan 

brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en 

spesiell utforming.” Universell utforming” skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte 

grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.»  

Likestillings- og diskrimineringslovens § 17 har tatt inn i den norske definisjonen en presisering i 

at det er utforming og tilrettelegging av hovedløsning i de fysiske forholdene, inkludert IKT.  

 «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 

fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at 

virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av 

funksjonsnedsettelse.» 

For ordens skyld tas også med forkortelser som brukes i den videre utredningen.  

CRPD – FNs Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne  

SP – FNs Konvensjon om sivile og politiske rettigheter  

ØSK – FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter  

EMK – Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 

EMD – Den europeiske menneskerettighetsdomstol 

LDL – Likestillings- og diskrimineringsloven  
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2. Diskriminering av hørselshemmede i Norge - statistikk 

2.1. Brukerundersøkelse  

Høsten 2020 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant HLFs medlemmer med 

formål å kartlegge diskriminering av hørselshemmede. Resultatene fra denne undersøkelsen er 

tatt med her for å tegne et visst bilde av de utfordringer og barrierer hørselshemmede blir møtt 

med på ulike samfunnsområder.  

2924 personer fra HLFs medlemsmasse var med i utvalget. Dette utgjør ca. 4% av alle HLFs 

medlemmer. Det ble gjort en selektiv utvelgelse for å sikre en bredde og aldersfordeling i 

respondentene. Av de 2924 som fikk tilsendt undersøkelsen svarte 383 personer, altså 13% av 

hele utvalget.  

Av de 13% som svarte var 60,8% 

kvinner og 38,9% menn. 

Aldersmessig fordelt utgjør 

respondenter over 60 år 32,6%, 

alder 45-58 utgjør 32,1%, mens 

de som er 30-44 år utgjør 24%. 

Aldersgruppen 18-29 år utgjør 

9,9% av de spurte. Totalt er dette 

98,6% av 383 spurte.  

Bryter man ned tallene ytterligere 

så finner en at 69,2% sier at 

verken de eller deres nærmeste 

opplever diskriminering på grunn 

av hørselshemming, men hele 

30,8% bekrefter at de eller deres 

nærmeste opplever 

diskriminering. En merknad til 

dette er at begrepet diskriminering 

ikke er definert i undersøkelsen og 

det altså respondenten som i seg selv tolker hva som legges i begrepet diskriminering. De 

gjennomførte dybdeintervjuer, hvor 4 utvalgte svarte på ytterligere spørsmål, kan tyde på at også 

mange ikke helt vet når de blir utsatt for diskriminering på grunn av nedsatt hørsel.  

18,6 % svarer bekreftende på spørsmål om respondentene opplever at diskrimineringen skjer i 

kombinasjon med andre forhold som alder, etnisitet, kjønn, språk og så videre. 40,9% sier de har 

opplevd diskriminering i kombinasjon med annen funksjonsnedsettelse, 22,7% sier det skjer i 

kombinasjon med etnisitet, 59,1% sier det skjer i kombinasjon med alder og 9,1% sier det skjer 

på grunn av kjønn.  

Av de 30,8% som sier de har opplevd diskriminering er det 50,8% som sier de har gjort noe med 

dette, mens 49,2% svarer benektende. 
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For de som svarer de har opplevd diskriminering sier 81,4% at det er på grunn av 

hørselshemmingen alene, mens 18,6% (22 av 118) oppgir at det skjer i kombinasjon med andre 

forhold som alder, etnisitet, kjønn, språk m.fl. På spørsmål om det er situasjoner de unngår for å 

forhindre at de utsetter seg for ubehag, ekskludering eller på grunn av hørselshemming, svarer 

58% (av 383) ja på dette spørsmålet mens 42% svarer nei.  

Det var en viss usikkerhet om respondentenes kunnskap om diskriminering, og det ble derfor stilt 

konkrete spørsmål om erfaringer med barrierer på utvalgte områder.  

På spørsmål om respondenten har opplevd følgende, svarer 77,7% at de har opplevd dårlig 

akustikk og/eller manglende lydutjevningsanlegg, herunder lydoverføringsutstyr, herunder 

teleslynge og høyttaleranlegg (på kurs og konferanse, arrangementer og seremonier i kirke eller 

religiøse forsamlingssteder, utesteder, kafeer eller restauranter). 72,4% sier at de har opplevd 

manglende teksting, bakgrunnsstøy (i tv, informasjonsvideoer og filmer fra det offentlige, film, 

videoer på nett, webinarer og direkteoverførte nettmøter). 31,9% sier de opplever barrierer på 

utesteder og restauranter (som dårlig akustikk, reservasjon av bord, kommunikasjon med 

betjening). 39,5% sier de har opplevd barrierer på reise og i kollektivtrafikk (reiseinformasjon, 

bestilling og informasjon på reisen).  
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Det er et noe påfallende funn at kun 20,2% av de som svarer har kjennskap til 

Diskrimineringsnemnda, og 51,2% har kjennskap til Likestillings- og diskrimineringsombudet.  

Av de 383 spurte svarer hele 98,4% at de ikke har vært i kontakt med verken ombudet eller 

nemnda, noe som er illustrert i diagrammet nedenfor. Det som er lilla, viser antallet som ikke har 

vært i kontakt med verken Ombud eller Nemnda.   

Ut fra dette må en kunne 

konkludere med at selv de som 

opplever diskriminering på det 

som må kunne beskrives som 

svært sentrale livsområder 

som arbeid, utdannelse osv, 

faktisk ikke bruker de 

håndhevingsmekanismer som 

finnes. Dette må igjen være et 

åpenbart problem og hvor det 

må undersøkes videre hvilke 

årsaker det er til at 
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hørselshemmede for eksempel ikke klager til Diskrimineringsnemda. Sett i sammenheng med at 

kun 20,2% av de spurte er klar over at Nemnda finnes, må det bety at et arbeid med større 

bevisstgjøring og informasjon om Nemda er et sted å starte.  

Av totalt 383 spurte er det altså hele 30,8% som sier de har opplevd diskriminering. Det 

er et høyt tall. Ser en sammenheng med hvilke arenaer som oppgis at en opplever diskriminering 

kan en nok trekke en linje mellom funnene og si at det er alvorlig form for diskriminering som skjer. 

At hele 77,7% opplever dårlig akustikk og/eller manglende lydutjevningsanlegg, herunder 

lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg på kurs og konferanse, tilsier at det 

kan være flere elementer ved utføringen av et arbeid som er en klar utfordring for hørselshemmede 

i arbeidslivet. Slike mangler vil klart legge hindringer i den enkeltes mulighet til full deltakelse i 

arbeidslivet. Når også 39,5% sier at de opplever manglende tilrettelegging i arbeidslivet kan det 

tyde på manglende bevisstgjøring hos arbeidsgivere, eventuelt manglende vilje til tilrettelegging, 

og ansvarliggjøring av arbeidsgivere. Av de spurte vet vi ikke hvor mange som er yrkesaktive og 

funnene kan være noe mangelfulle for å kunne trekke generelle konklusjoner.  

Sett hen til eksempler hvor den enkelte respondent angir konkret hvilke situasjoner de 

aktivt unngår er det et overveiende antall som angir at de unngår sosiale møter. Det er 

bekymringsfullt at så mange begrenser sine sosiale kontakter og at de unngår situasjoner med 

mye støy, store forsamlinger, fellessamlinger på jobb, foreldremøter og konferanser.  

At hørselshemmede blir isolert og alle de utfordringer isolasjon medfører, må bety at her 

er det rom for en omfattende bevisstgjøring av samfunnet. Kultursektoren må åpenbart involveres 

aktivt og pålegges universell utforming som sikrer hørselshemmede tilgang til kultur. Gitt stramme 

budsjetter bør det vurderes om ikke en offentlig incentivordning må etableres og at økonomiske 

virkemidler kan være en pådriver for å sikre alle lik tilgang til kulturtilbud og sosiale arenaer i det 

offentlige der folk møtes.  

2.2. Gjennomføring av dybdeintervjuer  

I forbindelse med kartleggingen ble det også gjennomført flere dybdeintervjuer med 

medlemmer av HLF. Flere av de som ble intervjuet fremholder behovet for en bedre bekrivelse av 

universell utforming, slik at begrepet også favner de utfordringer som hørselshemmede møter. 

Kravene til universell utforming oppfattes ofte slik at det i hovedsak er begrenset til fysiske forhold. 

Det er derfor viktig at diskrimineringslovverkets krav til generell tilrettelegging også må omfatte 

ikke-fysiske innretninger med også tilgang til informasjon, kommunikasjon, varer og tjenester.  

Funnene fra dybdeintervjuer integreres under redegjørelse for regelverket med eksempler fra 

konkrete saker.  

2.3. Begrensninger i adgang til håndhevingen av diskrimineringslovverket:  

Fra HLFs side har det gjentatte ganger blitt tatt opp5 et behov for bedre informasjon om 

diskrimineringslovverket. Dette bekreftes gjennom den undersøkelsen som er utført.  

 

 
5 Mangler referanse: https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/2020-06-erfaringer-

med-dtl-10-ar-etter-til-ldo.pdf ? 

https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/2020-06-erfaringer-med-dtl-10-ar-etter-til-ldo.pdf
https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/2020-06-erfaringer-med-dtl-10-ar-etter-til-ldo.pdf
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Erfaringen er at det må innføres mer effektive sanksjoner ved diskriminering av 

hørselshemmede. For å sikre en reell tilgang til rettshjelp må distrimineringssaker omfattes av den 

delen av rettshjelploven som ikke er behovsprøvd for å sikre effektiv tilgang til de 

håndhevingsmekanismer som finnes.  

 

En klar utfordring i dagens ordning er at få hørselshemmede velger å bruke de 

håndhevingsmekanismer som finnes. I undersøkelsen kommer det frem at mange 

hørselshemmede har en høy terskel for å ta saker til Nemnda eller til domstolene. Uklarhet i hvilke 

rettigheter en har, og manglende tillitt til prosesser og håndheving, kan være mulige forklaringer 

til det.  
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3. Retten til å ikke bli diskriminert  

3.1 Det internasjonale utgangspunkt  

Endringen fra den medisinske tilnærming og forståelse av funksjonsnedsettelse, til den 

sosiale forståelse og rettighetsmodell førte også til at det ble dannet et tydelig bindeledd mellom 

sosiale rettigheter på det nasjonale plan og menneskerettighetene som er formalisert og nedfelt i 

CRPD på det internasjonale plan. Det er viktig å understreke at CRPD ikke skal ses isolert som 

DEN ENE konvensjonene som regulerer retten for individer med funksjonsnedsettelse til å ikke bli 

diskriminert. Med en klar sammenbinding til menneskerettigheter som en rettighetskatalog er det 

åpenbart relevant og viktig å se hen til alle konvensjoner om menneskerettigheter siden de kan 

være både utfyllende eller komplementære til innhold og tolking av CRPD. Sagt på en annen måte 

betyr det at andre konvensjoner kan si noe om hvordan vi skal forstå CRPD og andre konvensjoner 

kan sikre enkelte rettigheter på en mer effektiv måte fordi de er mer anvendt og derfor har mer 

omfattende praksis å vise til.  

Historisk sett har ikke-diskrimineringsvernet alltid stått sterkt i de internasjonale 

menneskerettigheter helt siden Verdenserklæringen fra 1948. Likevel tok det 59 år etter at vi fikk 

en rasediskriminering- eller (og) kvinnediskrimineringskonvensjon etter verdenserklæringen, før vi 

fikk en konvensjon som beskytter ikke-diskriminering av folk med nedsatt funksjonsevne. Selv om 

ikke-diskrimineringsvernet av funksjonshemmede har vært et sentralt tema i internasjonale 

organisasjoner, tok det svært lang tid før vi fikk CRPD. Når CRPD først ble til, var det altså på 

rekordtid. Det vises til øvrig gjennomgang av CRPD i punkt 3.1.2.  

I det følgende er en gjennomgang av sentrale internasjonale konvensjoner og erklæringer om 

menneskerettigheter som også er åpenbart relevante for tolkning og forståelse av Norges 

internasjonale forpliktelser til å sikre funksjonshemmedes rettigheter på det nasjonale plan.  

3.1.1 FNs Verdenserklæring av 1948  

FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene av 10. desember 1948 er det historiske 

utgangspunkt for de internasjonale menneskerettighetene. Den kom til i kjølvannet av Den andre 

verdenskrig og anses som selve grunndokumentet for det internasjonale arbeidet for 

menneskerettigheter. Artikkel 2 i Verdenserklæringen er en ikke-diskrimineringsbestemmelse og 

hvor enhver; 

«….har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen 

art, f.eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, 

nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke 

gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som 

innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står 

under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.» 

Det er antatt at referansen til «annet forhold» også refererer til sosial status. Selv om 

enkeltindivider med nedsatt funksjonsevne ikke nødvendigvis var i kjerneområdet for «annet 

forhold» i 1948, er det likevel lagt til grunn at det også omfatter funksjonshemmede. Altså slik at 

enhver, uansett funksjonsevne, sikres rettigheter etter Verdenserklæringen.  
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Alle rettighetene etter Verdenserklæringen er tatt inn i FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter av i 1966. Den omtales under pkt 3.1.3. 

3.1.2 Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

FNs konvensjon av 13. desember 2006 6  om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD) har som formål å sikre enhver med nedsatt funksjonsevne like muligheter 

til å realisere sine menneskerettigheter. 

Konvensjonen ble til på rekordtid, der arbeidet med konvensjonstekst startet i 2002 og ble til 

over 8 FN-sesjoner. Allerede i 2006 var det enighet om teksten. Konvensjonsteksten ble åpnet 

for signering i 2007 og trådte i kraft allerede i 2008. Ved signering i 2007 var det 84 stater som 

hadde signert, det høyeste antallet i FNs historie. I dag har 184 stater ratifisert konvensjonen, 

herunder også Norge, som ratifiserte den i 2013.  

I konvensjonens fortale understrekes det at menneskerettighetene og de grunnleggende 

friheter er allmenne, udelelige, avhengige av hverandre og innbyrdes forbundet.  

En valgfri tilleggsprotokoll om individuell klagerett trådte i kraft samtidig med konvensjonen. Norge 

er ikke bundet av tilleggsprotokollen og enkeltindivider har derfor ikke klagerett etter CRPD.  

Den nasjonale gjennomføring av konvensjonsforpliktelsene overvåkes av CRPD-komiteen7 

gjennom statenes rapporter til komiteen. Det er Kulturdepartementet (KUD) som er nasjonalt 

kontaktpunkt for konvensjonen, og KUD har det overordnede ansvar for å påse at konvensjonens 

formål blir gjennomført nasjonalt. 

Formålet i CRPD etter artikkel 1, er å;   

«fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett 

til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for 

deres iboende verdighet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant annet 

mennesker med langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse 

som i møte med ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i 

samfunnet, på lik linje med andre»8 

Formålsbestemmelsen er en klar henvisning til Verdenserklæringen, FNs konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Hvis 

enkeltindivider nektes eller ikke sikres lik tilgang til menneskerettighetene er det å anse som 

diskriminering.  

Konvensjonen oppstiller en rekke rettigheter som etter sitt innhold og karakter kan beskrives som 

enten allmenngyldige eller individuelle. En bestemmelse som er allmenngyldig innebærer at den 

 
6 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html 
7 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx  
8 https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/konvensjon-om-

rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.pdf  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.pdf
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gjelder for ethvert rettighetssubjekt9 under statens jurisdiksjon, uavhengig av funksjonshindring og 

anses som en absolutt plikt for staten å beskytte. Dette gjelder særlig bestemmelser om 

tilgjengelighet. Bestemmelser om individuell tilrettelegging på den andre side, vil etter sin natur, 

rette seg mot den enkeltes individuelle behov.  

3.1.3 FNs Konvensjon av 1966 om sivile og politiske rettigheter  

FNs konvensjon av 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter (SP) tar for seg og 

utdyper sivile og politiske rettighetene etter Verdenserklæringen. Norge ratifiserte konvensjonen i 

1972. Konvensjonen er gjort til en del av norsk lov gjennom Lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking 

av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (heretter Menneskerettsloven) § 2. Konvensjonen 

har forrang foran andre lover dersom det er motstrid med rettighetene nedfelt gjennom 

konvensjoner og norsk lov, jf. Menneskerettsloven § 3. 

Etter SP artikkel 2 nr. 1 forplikter statene seg til å respektere og sikre rettighetene uten 

forskjellsbehandling av noe slag. Etter artikkel 26 er alle like for loven. Lovgivningen skal forby 

enhver form for forskjellsbehandling. Bestemmelsen forbyr diskriminerende lover og regler, eller 

diskriminering gjennom forvaltning av lover og regler. Vernet gjelder forskjellsbehandling på grunn 

av kjønn, rase, hudfarge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 

opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling for øvrig.  

Konvensjonen har flere andre bestemmelser som forbyr diskriminering, blant annet artikkel 3 om 

lik rett for kvinner og menn til å nyte alle konvensjonens rettigheter, artikkel 14 om barns rett til 

beskyttelsestiltak uten forskjellsbehandling og artikkel 25 om rett til å ta del i offentlige anliggender 

osv. uten forskjellsbehandling. 

3.1.4 FNs konvensjon av 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

FNs konvensjon av 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

(ØSK) ble ratifisert av Norge i 1972. Konvensjonen er også gjort til norsk lov gjennom 

Menneskerettsloven.  

Etter konvensjonen artikkel 2, skal statene garantere at konvensjonens rettigheter blir utøvet uten 

forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller 

annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig. I likhet 

med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, har også denne konvensjonen flere andre 

bestemmelser som forbyr diskriminering. 

I forarbeidene til menneskerettsloven ble det vist til at denne konvensjonen fastsetter målsettinger 

som statene skal arbeide for å oppfylle, og i den forbindelse ble det gitt uttrykk for; 

«At noe betegnes som en rett i konvensjonen, innebærer ikke i seg selv at inkorporeringen 

vil gi en individuell rettighet som kan håndheves for domstolene. Det vil bero på en konkret 

 
9 Rettighetssubjekt – er den som har krav på respekt, beskyttelse eller sikring av en grunnleggende 

menneskerettighet.  
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tolkning av den enkelte konvensjonsbestemmelse i lys av § 2 hvor langt den rekker i å gi 

individuelle rettigheter.10»  

Felles for diskrimineringsvernet i disse menneskerettskonvensjoner er at de ikke har en 

uttømmende liste av diskrimineringsgrunnlag. Både SP og ØSK viser eksempelvis til henholdsvis 

«stilling» og «status for øvrig». I praksis er disse begrepene tolket vidt og det er lagt til grunn at 

diskrimineringsvernet også omfatter tilfeller der det skjer på bakgrunn av funksjonsevne.11 

3.1.5 Europarådskonvensjonene 

Flere av Europarådets menneskerettskonvensjoner inneholder forpliktelser om ikke-

diskriminering. Den mest sentrale traktaten er Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 

av 1950. I tillegg til denne har ministerrådet i Europarådet vedtatt en rekke andre dokumenter som 

ikke er juridisk bindende for statene, men som likevel gir anbefalinger knyttet til statlig politikk. 

3.1.5.1 Den europeiske menneskerettskonvensjon 

Norge ratifiserte Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i 1952. Konvensjonen 

er gjort til en del av norsk lov gjennom Menneskerettsloven.  

Konvensjonen hjemler opprettelsen av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) som 

behandler individ- og statsklager mellom privatpersoner og statens myndigheter, og stater 

imellom. I tillegg til materielle rettigheter i konvensjonen, har den også en rekke 

prosessbestemmelser som åpenbart er sentrale for behandling av individ- eller statsklager.  

Etter EMK artikkel 14 skal utøvelsen av konvensjonens rettigheter sikre enhver uten diskriminering 

på grunn av kjønn, rase, hudfarge, språk, religion, politisk eller annen mening, nasjonal eller sosial 

opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status. Konvensjonen 

fastslår dermed retten til ikke-diskriminering innen de områdene som er omfattet av konvensjonen. 

Også i artikkel 14 er funksjonshemning innfortolket i diskrimineringsvernet under «annen status».  

 Siden konvensjonen håndheves under EMD12 burde en ha sett noe praksis fra EMD om 

brudd på diskrimineringsforbudet etter artikkel 14 og hvor klager er funksjonshemmet. Det er altså 

ikke tilfelle og en kan derfor klart utlede at konvensjonen er lite brukt som verktøy til sikring av 

funksjonshemmedes rettigheter. En grunn til det kan være at det er typisk i kombinasjon med 

andre menneskerettigheter enn de nedfelt i EMK som brytes, herunder rett til å arbeid, utdannelse, 

deltakelse i samfunnsliv ol, mens EMK befinner seg i kjerneområdet for sivile- og politiske 

rettigheter.  

 
10 Ot.prp. nr. 3 (1998–99) om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven), kap. 12, merknader til § 2. 
11 Dette er tydeliggjort ved vurderingen av enkeltsaker av FNs menneskerettskomité, og i ulike 

håndhevingsorganers Generelle kommentarer.  

12 Den Europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.  
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3.2 Norsk rett  

3.2.1 Grunnloven § 98 og Menneskerettsloven  

Selv om CRPD-konvensjonen ikke er inkorporert i norsk rett vil det være nasjonale 

lovbestemmelser som klart kommer til anvendelse på områder som dekkes av CRPD.  

Retten til å ikke bli diskriminert er grunnlovsfestet etter Grunnlovens (Grl.) § 98 andre ledd. 

Bestemmelsen lyder som følger;  

«Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»  

Det fremgår ikke direkte av ordlyden i § 98 hvem som pålegges plikter etter bestemmelsen, men 

Grl. § 92 sier at «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er 

nedfelt i denne grunnlov ...». Offentlige instanser er her pliktsubjektet og det er derfor statens 

myndigheter som er pålagt plikter etter Grl. § 98. 

Statens myndigheter omfatter både statlige og kommunale myndigheter som har plikt til å 

respektere de rettighetene som er listet opp i Grunnlovens kapittel E om menneskerettigheter, og 

sikre gjennomføringen av rettighetene. Når det gjelder plikten til ikke-diskriminering i Grl. § 98 vil 

dette si at myndighetene må unngå å vedta lover og regler med diskriminerende innhold. I tillegg 

har myndighetene visse positive plikter13 til å hindre diskriminering mellom private. 

Det er bare fysiske personer som Grl. § 98 andre ledd retter seg mot, jf. uttrykksmåten «intet 

menneske». Juridiske personer (virksomheter og organisasjoner) er altså ikke vernet. 

Diskrimineringsvernet i § 98 gir en individuell rett som kan bringes inn for domstolene og i 

omtalen av forslaget til Grl. § 98 andre ledd uttalte Menneskerettighetsutvalget at ordlyden får 

«tydelig frem at forbudet mot diskriminering innebærer en individuell rettighet som kan prøves for 

domstolene»14. Kontroll- og konstitusjonskomitéen uttalte at «Retten til ikke å bli diskriminert skal 

leses som en skranke for lovgiver og en individuell rettighet»15.  

Det er altså slik at den som opplever diskriminering kan ta det til domstolene for prøving og be om 

rettens vurdering av diskrimineringsspørsmålet. Det er likevel klare utfordringer for en slik 

domstolsprøvelse. Bestemmelsens generelle utforming betyr at den har svakt rettighetspreg og 

domstolene kan utvise en viss varsomhet med å avsi dommer som konstaterer diskriminering selv 

om det i prinsippet er slik at Grl. § 98 gir den et helt generelt vern mot alle former for usaklig eller 

uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

Menneskerettighetsutvalget presiserte at den nærmere grenseoppgangen for hva som er å anse 

som diskriminering først og fremst må trekkes av de politiske myndigheter. På den måten blir det 

en dynamisk tolking av innholdet sett opp mot politiske skifter i samfunnet, altså at innholdet 

endres over tid. En slik beskyttelse kan gi et svakere vern avhengig av den politikk som føres, eller 

 
13 Med positive plikter menes at offentlige myndigheter skal aktivt iverksette ulike tiltak for å sikre at 

rettigheter oppfylles.  
14 Dok.nr.16 (2011–2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, 

kap. 26.6.2.3 side 148. 
15 , jf. Innst.186 S (2013–2014). 
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det kan styrkes ved at den gis en dynamisk tolking som endrer seg etter endringer og forventninger 

i samfunnet ellers.  

Samlet sett tyder både ordlyden og forarbeidene på at Grl. § 98 gir selvstendige rettigheter 

som kan påberopes utover diskrimineringslovgivningen hvis det lovfestede vernet mot usaklig og 

uforholdsmessig forskjellsbehandling ikke er tilstrekkelig omfattende. Den rettspraksisen som hittil 

foreligger om menneskerettighetene i Grunnloven kan tyde på at også Høyesterett tillegger de nye 

grunnlovsbestemmelsene selvstendig betydning utover krav i sektorlovgivningen16. 

Forarbeidene viser også til at bestemmelsen er gitt en fleksibel utforming av hensyn til fremtidige 

endringer i samfunnsutviklingen. Bestemmelsen kan på den måten fungere som en rettslig 

standard som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Dersom det viser seg at nye grupper får 

behov for diskrimineringsvern, kan Grl. § 98 gi et selvstendig vern tilpasset de endrede forhold. 

Et annet spørsmål er om Grl. § 98 skal tolkes i lys av diskrimineringsforbudene i 

menneskerettskonvensjoner som er gjort til norsk rett. Dette gjelder for eksempel Den europeiske 

menneskerettskonvensjon artikkel 14, som slår fast at utøvelsen av konvensjonens rettigheter skal 

sikres uten diskriminering. Høyesterettspraksis om Grunnloven §§ 102 og 104 viser at Høyesterett 

har tolket disse bestemmelsene i lys av de internasjonale menneskerettighetene 17 . Samtidig 

innebærer forskjellene mellom Grl. § 98 og diskrimineringsforbudene i de ulike 

menneskerettskonvensjonene, blant annet med hensyn til ordlyd, at det ikke uten videre er klart 

hvilken vekt menneskerettskonvensjonene skal ha i tolkningen av Grl. § 98. Det er altså en viss 

usikkerhet om hvordan en juridisk skal forstå forholdet mellom nasjonale og internasjonale regler. 

Også her er mangel på rettspraksis en utfordring. At få saker bringes inn for domstolene kan 

nettopp tolkes slik at usikkerhet om tolkingen av 

bestemmelsene innebærer en betydelig prosessrisiko og 

at enkeltindivider vegrer seg for å ta saker til retten på 

grunn av mulighet og fare for i bli idømt enorme 

saksomkostningskrav18.  

I mangel av relevant rettspraksis kan det være vanskelig 

å avklare rettighetenes konkrete innhold. Det er derfor 

naturlig å se hen til internasjonal praksis, herunder 

uttalelser fra FNs ulike komiteer eller EMD. Hvilken 

betydning disse uttalelsene skal gis i tolkning av norsk rett er delvis drøftet av Høyesterett19 i en 

avgjørelse fra 2015 20 og hvor HR diskuterte ØSK-komiteen sin generelle kommentar nr. 13 og for 

retten gir uttrykk for at  

«uttalelser fra FN-komiteer må generelt tillegges vekt ved tolkningen», men 

at «vekten avhenger blant annet av hvor klart vedkommende organ gir 

uttrykk for forståelsen av konvensjonen».  

 
16 Rt-2015-93 (Maria-dommen). 
17 Se særlig Rt-2015-93 avsnitt 57 og 64, Rt-2015-110 avsnitt 46, og Rt-2015-155 avsnitt 40. 
18 Prosessrisiko er den risiko en part i en sak har for å tape saken med sakskostnader. Ved tap skal en 

normalt idømmes motpartens saksomkostninger i tillegg til egne sakskostnader. Saksomkostninger kan 

fort bli flere hundre tusen kroner.  
19 Rettstidende 2015 s. 193. 
20 Altså selskaper eller organisasjoner.  

HR avgjørelse fra 2015 om 

betydningen av FN komiteenes 

uttalelser og deres betydning som 

rettskilde i tolkning ved norske 

lover.  

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2015-93


 

23 
 

I samme avgjørelse slås det fast at det er enkeltindivider og ikke selskaper eller organisasjoner 

som kan påberope seg vern etter de internasjonale konvensjoner.  

En anførsel om ugyldighet på grunn av brudd på ØSK artikkel 13 førte derfor ikke frem. HR kom 

frem til at konvensjonen bare kan påberopes av individer, og ikke av juridiske personer21. 

3.2.2 Menneskerettsloven  

Menneskerettsloven er en lov med formål om å styrke menneskerettighetenes stilling i 

norsk rett. Loven ble vedtatt i 1999, men har deretter blitt endret flere ganger, sist i 2014.  

Bakgrunnen for loven er at Norges forhold til internasjonale bestemmelser er å anse som 

«dualistisk» og som i rettslig sammenheng betyr at våre folkerettslige forpliktelser ikke kan få 

direkte anvendelse i norske domstoler uten at de er omformet («transformert») til norsk rett. 

Dette tradisjonelle prinsippet har blitt mindre viktig etter hvert. Domstolene, med Høyesterett i 

spissen, har i det siste tiåret anvendt folkerettslige regler direkte uten såkalt transformasjon, og 

da særlig i behandling av menneskerettighetsspørsmål. Presumsjonsprinsippet betyr at man 

legger til grunn at norsk rett er i overensstemmelse med folkeretten. Domstolene etterlever i stor 

grad dette prinsippet ved å tolke norske lovbestemmelser i henhold til Norges folkerettslige 

forpliktelser. Selv om folkerettsregler formelt sett bare er primære rettsgrunnlag så langt de er 

inkorporert i norsk rett, er det riktig å si at folkerettsregler og grunnprinsipper i folkeretten er en 

del av vårt nasjonale rettssystem.  

Det er imidlertid usikkert hvor langt domstolene kan gå ved motstrid. Derfor ble 

menneskerettsloven vedtatt. Den fastslår at domstolene (og forvaltningen) skal gi de 

konvensjonsforpliktelser som omfattes av loven, forrang foran norske lover og forvaltningspraksis. 

3.2.3. Lov om likestilling- og diskrimineringsvern. 

I proposisjon Prop.81 L (2016–2017)22 la Barne- og likestillingsdepartementet frem forslag 

til en ny likestillings- og diskrimineringslov (LDL)23 . Forslaget innebar at de fire dagjeldende 

likestillings- og diskrimineringslovene ble erstattet av en ny, samlet lov. De fire tidligere lovene var 

forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

(diskrimineringsloven om seksuell orientering), om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), 

om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om 

etnisitet) og om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven). Hørselshemmede fikk sitt generelle diskrimineringsvern i 2009, hvor det 

tidligere var kun gitt vern på arbeidslivets område.  

 
21 Juridisk person er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som 

en enhet. 
22 https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-81-l-201617.  

23 Forslaget om å samle lovene i én felles lov bygget på Diskrimineringslovutvalgets forslag i NOU 2009:14 

Et helhetlig diskrimineringsvern og mindretallsforslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i 

Innst.441 L (2012–2013) 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-81-l-201617
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Departementet ønsket å styrke diskrimineringsvernet gjennom å gjøre lovverket mer 

tilgjengelig for lovens rettighets- og pliktsubjekter, og daværende lovverk var vanskelig å orientere 

seg etter. Selv om lovforslaget i hovedsak var en videreføring av gjeldende rett, mente 

departementet at én lov er mer brukervennlig og oversiktlig enn fire separate lover. Formålet var 

derfor at en felles lov skulle gi et mer effektivt vern. Hensikten med lovendringen har nok bare i en 

begrenset grad lyktes, da lovverket fortsatt fremstår som fragmentert og uoversiktlig. LDL er 

gjenstand for en del kritikk særlig fra en rekke organisasjoner, herunder HLF24. LDL har en rekke 

mangler som fortsatt gjør den til et lite effektivt verktøy til beskyttelse av hørselshemmedes 

grunnleggende menneskerettigheter.  

Departementet understreket et tydelig behov for at kunnskap om lovverket spres til befolkningen 

og at det skulle arbeides aktivt for å avdekke diskriminering. Parallelt med proposisjonen 

fremmet derfor regjeringen Prop.80 L (2016–2017). Det ble foreslått lovendringer for å styrke 

håndhevingen og pådriverarbeidet på likestillingsområdet. Forslaget innebar blant annet at 

håndhevingsoppgavene til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ble flyttet til en ny og 

forsterket diskrimineringsnemnd med mulighet til å ilegge sanksjoner. Dette er i dag 

Diskrimineringsnemnda. Det er denne nemnda som har myndighet til å ta imot og behandle 

klager fra enkeltindivider eller organisasjoner.  

3.2.4 Oppsummert  

Det generelle forbudet mot diskriminering står sterkt både internasjonalt og nasjonalt. Selv 

om det tok 59 år før funksjonshemmede fikk en egen konvensjon, er det liten tvil om at beskyttelse 

har vært sikret allerede gjennom tidligere konvensjoner. Nasjonal gjennomføring av 

menneskerettighetskonvensjoner får en åpenbar betydning, selv om CRPD ikke er inkorporert i 

norsk rett. Retten til å ikke bli diskriminert som hørselshemmet følger altså av både nasjonale og 

internasjonale bestemmelser.  

I det videre vil det gjennomgås noen utvalgte rettigheter etter CRPD for å nettopp kunne 

konkretisere hva en diskriminering faktisk betyr og hvordan det slår ut for hørselshemmede.  

  

 
24 https://www.hlf.no/hvagjorhlf/horingsuttalelser/  

https://www.hlf.no/hvagjorhlf/horingsuttalelser/
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4. Rettigheter etter CRPD 

4.1 CRPD – og Likestillings- og diskrimineringsloven 

4.1.1 Formål og det overordnende prinsippet om beskyttelse av menneskerettighetene under 

CRPD 

Som nevnt innledningsvis er CRPD den sentrale menneskerettighetskonvensjon for 

individer med nedsatt funksjonsevne. Og selv om CRPD ikke er inkorporert i norsk rett får den 

likevel anvendelse også her. Men det er uklart hvor i det norske lovsystemet en finner igjen de 

rettigheter som er nedfelt i CRPD.  

Etter CRPDs fortale er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne en 

krenkelse av deres iboende verdighet og verdi. Iboende verdighet og verdi vil ofte være en 

egenopplevelse og ikke alltid en objektivt målbar standard. En henvisning til dette er først og fremst 

ment at hvert enkelt individ, uansett fungering, har krav på og rett til å bli respektert og behandlet 

med verdighet. Og menneskerettighetene er uttrykk for denne verdighet og verdi. Dette er en klar 

henvisning til at ikke-diskriminering er en grunnleggende menneskerett og at alle har rett til lik 

beskyttelse av de internasjonale menneskerettigheter. Også under nasjonale bestemmelser. 

I CRPDs fortale er paradigmeskiftet fra den medisinske til den sosiale modell som nevnt 

innledningsvis under kap om 1.2 definert som at  

«funksjonshemming er et resultat 25  av interaksjon mellom mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og holdningsbestemte barrierer i omgivelsene som hindrer dem i å delta fullt ut og 

på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre». 

Det er samfunnet som skaper funksjonshemming ved å ha skapt barrierer i omgivelsene som 

hindrer full deltakelse i samfunnet og barrierene må fjernes.  

Definisjonen etter CRPDs fortale er ikke å gjenfinne i det norske ikke-diskrimineringssystem. 

En må likevel kunne legge til grunn at den skal gjelde, selv om lovens system på mange måter er 

innrettet slik at individuelle tilpasninger synes å være systemets hovedtiltak. Fra denne side 

fremholdes det at større fokus og bredere omfavnelse av universelt utformede løsninger burde 

vært den klare hovedregel for å synliggjøre det ansvar hele samfunnet som et fellesskap har for å 

sikre alle lik tilganger til alle samfunnsarenaer.  

Det er vanskelig å gjenfinne beskyttelse av den menneskelige verdighet i norske ikke-

diskrimineringslover. Det er en henvisning til alle FNs menneskerettighetskonvensjoner i CRPDs 

fortale og artikkel 4 nr og hvor det er klart;  

«Partene forplikter seg til å sikre og å fremme full gjennomføring av alle 

menneskerettigheter». 

Ved ratifisering av CRPD har Norge altså forpliktet seg til full gjennomføring av alle 

menneskerettigheter for enhver, herunder også individer med hørselshemming. Det må 

fremholdes som en klar svakhet ved det norske system at CPRD ikke er inkorporert i 

 
25 Min utheving.  
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Menneskerettsloven. Det gir konvensjonen en mindre fremtredende betydning gjennom praksis i 

norsk rett, og det er samtidig nesten umulig å gjenfinne de sentrale rettigheter som CRPD 

oppstiller til vern for funksjonshemmede. Løsningen som Norge har valgt, harmonerer dårlig med 

de forpliktelser Norge etter CRPD artikkel 4 nr 1 a) påtar seg, som er å  

å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er hensiktsmessige for 

å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon.  

Det eneste stedet en gjenfinner en henvisning til menneskerettigheter i ikke-diskrimineringslover 

er LDL § 1 hvor det fremgår at lovens formål er å fremme likeverd, like muligheter og like 

rettigheter. Implisitt er dette en referanse til menneskerettighetene. Likevel mangler LDL en klar 

henvisning til menneskerettighetene som et overordnet sett rettigheter loven beskytter. En klar 

henvisning til menneskerettighetene som beskyttelsesobjekt ville vært nyttig som tolkningsformål 

fordi lovverket uansett er så fragmentert og uklart.  

Ellers finnes det en kort henvisning til menneskerettighetene i forarbeider til LDL med en 

kort henvisning til menneskets iboende verdighet og verdi og prinsippet om ikke-diskriminering 

som en grunnleggende menneskerettighet26. 

«Menneskerettighetene bygger på at alle mennesker er like mye verdt, og at alle skal ha 

like rettigheter og muligheter. Forbudet mot diskriminering er en naturlig følge av denne 

grunnleggende tanken. Ikke-diskriminering er derfor et grunnleggende menneskerettslig 

prinsipp som skal innfortolkes ved anvendelsen av alle menneskerettighetene.27»  

Materielle menneskerettigheter er ikke bare likeverd eller like muligheter. Hvilke rettigheter er 

vernet, og er det noen rettigheter som har et sterkere vern enn andre? Og hvorfor kan en ikke 

finne igjen en henvisning til den sosiale modell i stedet for den medisinske modell for forståelse og 

definisjon av funksjonsnedsettelse? Denne mangelen i seg selv viser jo at det norske systemet 

ikke helt har tatt inn hva paradigmeskiftet etter CRPD faktisk betyr. I det norske systemet er fortsatt 

egenskapene ved personen som den overordnede årsak til at individer med nedsatt funksjonsevne 

faller utenfor på mange livsområder. I resultat er det da kanskje ikke overraskende at det norske 

systemet i alt for stor grad retter seg inn mot individuell tilrettelegging i stedet for å sikre universelt 

utformede hovedløsninger.  

Slik det norske lovsystem er bygget opp blir beskyttelsen av menneskerettighetene relativ 

hvor det allmenngyldige og likhetsprinsippene ikke får lik betydning for den enkelte. Det er altså 

ingen likhet eller lik tilgang til alle menneskerettigheter for funksjonshemmede.  

Menneskerettigheter skal sikres enhver, uansett, og uten begrensninger. Lovhierarkisk 

står menneskerettsloven over LDL. Betyr dette at LDL blir et supplement til menneskerettsloven, 

slik at utgangspunktet når rettigheter skal avklares er å se hen til den enkelte konvensjonstekst 

og deretter etablere brudd? Verken forarbeider eller praksis sier noe klart om lovsystemet eller 

hierarki mellom lovene og det har heller ikke vært gjort forsøk på å avklare denne utydeligheten.  

 
26 Prop. 81 L (2016-2017). Kapittel 5 «Internasjonalt vern mot diskriminering». 
27 Prop. 81 L (2016-2017) s. 39 
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Hvor sterkt står da egentlig retten til arbeid eller utdannelse for hørselshemmede? Eller 

retten til å delta på alle samfunnsarenaer, herunder som meddommere i straffesaker, eller rett til 

å motta informasjon på lik linje med enhver annen?  

Norske lover skal tolkes i samsvar med internasjonale menneskerettigheter.2829 Selv om 

dette er et allment tolkningsprinsipp fastsatt gjennom mange høyesterettsavgjørelser er det ikke 

like lett å omsette til praktisk juss. Menneskerettigheter er ikke bare deltakelse ved valg, eller 

mulighet til å kunne oppsøke legehjelp ved å kunne gå inn på et legesenter eller søke jobb på et 

NAV-kontor. Universell utforming vil være helt uten reell betydning om du ikke får tilgang til det de 

rettigheter som den enkelte gjennom universell utforming sikres tilgang til. Slik tilgang kan ikke 

være avgrenset til det fysiske forhold.  

Det må legges til grunn at det er en positiv plikt til å sikre tilgang til eksempelvis informasjon 

eller tjenester innenfor de fysiske rammer som eksempelvis et NAV- eller legekontor rommer. Hvis 

et legekontor ikke har installert teleslynge vil det være brudd på plikten til universell utforming. 

Plikten til å ha teleslynge er fastslått gjennom tidligere praksis og i denne sammenheng nevnes et 

eksempel hvor det ble fastslått diskriminering og brudd på plikten til universell utforming med fordi 

legesenteret i Storfjord ikke hadde installert teleslynge og legesentret fikk derfor en oppfordring 

om å sørge for installasjon av teleslynge30.  

For å kunne konstatere brudd eller ikke brudd på forpliktelsene etter CRPD og norsk lov, 

vises det ofte til at et tiltak, endring eller tilpasning blir en «uforholdsmessig byrde». Hva som er 

«uforholdsmessig byrde» tolkes fra situasjon til situasjon, og dette er en 

forholdsmessighetsvurdering. En innsigelse til forholdsmessighetsvurderingen etter LDL er at det 

er sjeldent en ser denne vurderingen opp mot den rettigheten som gjennom tiltaket skal verne slik 

eksempelvis CPRD-komiteen gjerne vil gjøre når den behandler klagesaker31.  

Ser en til proporsjonalitetsvurderingen etter SP og EMK skal det være snever adgang til å 

innskrenke rettigheter. Når CRPD viser til «alle menneskerettigheter» - så må også norsk rett 

tolkes dithen at alle individer, har en rett til å nyte menneskerettighetene på linje med enhver 

annen. Denne henvisningen burde tilsi at vurderingen av hva som er en «uforholdsmessig byrde» 

skal tolkes snevert i stedet for utvidende. Likevel ser en at diskriminering av hørselshemmede er 

gjennomgripende og at selv svært lite kostbare tiltak vurderes som uforholdsmessige.  

Det norske lovsystem er noe ute av balanse fordi også LDL i seg selv mangler en indre 

sammenheng og hvor alle rettighetssubjekter etter loven faktisk likestilles. LDL, som skal gjelde 

på alle samfunnsområder, jfr LDL § 2 første ledd, har ingen legaldefinisjon av «samfunnsområder». 

Men det må kunne legges til grunn at med alle «samfunnsområder» menes alle steder og 

aktiviteter der samfunnet deltar, herunder også det som skjer i private hjem når det gjelder rett til 

å nyte godt at de tilbud og aktiviteter som er nødvendige for å kunne delta på alle 

samfunnsområder. Det blir paradoksalt at denne likhetstanken etter LDL § 1 står i direkte motstrid 

til bestemmelse om straff og forbudet mot trakassering etter LDL § 13 og § 39. LDL § 39 hjemler 

kun straffesanksjoner dersom trakassering skjer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn. I denne 

bestemmelsen er nedsatt funksjonsevne utelatt. Blir ikke dette i seg selv en negativ 

 
28 Prop. 106 S (2011–2012. 
29https://www.regjeringen.no/contentassets/8a8ff0a67afe40aa975d6ec7733a2303/no/pdfs/prp20112012

0106000dddpdfs.pdf  
30 https://www.ldo.no/globalassets/arkiv/uttalelser_pdf/2012/11_859.pdf 
31 https://juris.ohchr.org/en/search/results?Bodies=4&sortOrder=Date 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8a8ff0a67afe40aa975d6ec7733a2303/no/pdfs/prp201120120106000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8a8ff0a67afe40aa975d6ec7733a2303/no/pdfs/prp201120120106000dddpdfs.pdf
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forskjellsbehandling av funksjonshemmede? Altså at en kan straffes for å trakassere på grunn av 

kjønn, men ikke på grunn av funksjonsnedsettelse?  

Alt i alt er det norske lovsystemet til beskyttelse av menneskerettighetene til de med 

nedsatt funksjonsevne fragmentert og sektorstyrt. I sektorlovgivningen henvises ikke til bestemte 

menneskerettigheter loven skal respektere og sikre. Det er derfor ikke mulig å gjenfinne CRPD-

bestemmelser i det norske systemet. Uansett må det kunne legges til grunn en beskyttelse fordi 

norsk lov forutsettes å være i tråd med våre internasjonale forpliktelser. En mangel av klar 

identifisering av hvilke menneskerettigheter staten har påtatt seg å sikre, gjør det sjeldent til et 

spørsmål om brudd på menneskerettigheter hvis for eksempel en hørselshemmet ikke får 

utdannelse slik formålene etter Opplæringsloven er definert. Eller om rettigheter etter 

Arbeidsmiljøloven ikke respekteres. Videre mangler vi nasjonale lover som sikrer alle lik tilgang til 

kultur, fritidsaktiviteter, fornøyelser, idrett eller lignende. Eller rett til deltakelse i det politiske og 

offentlige liv, jfr CRPD art 29. Vi har inkorporert FNs konvensjoner, herunder SP artikkel 25 som 

beskytter denne retten. Etter SP artikkel 2532 skal enhver, uten noen form for forskjellsbehandling 

og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til å delta i offentlige anliggender mv. Er det 

da slik å forstå at det er en henvisning til SP art 25 som blir rettsgrunnlaget for tolkning av retten 

etter CRPD art. 29 dersom retten kreves realisert og beskyttet ved de nasjonale domstoler?  

I det gjennomgående vil utvalgte materielle rettigheter etter CRPD drøftes og gjennomgås 

for å vise hvor i det norske system rettighetene er å gjenfinne. Men siden lovens system er så 

fragmentert og oppstykket er det en klar utfordring å sikre en samlet fremstilling av tematikken 

som også viser det overordnede lovene regulerer. Innledningsvis anses det hensiktsmessig med 

en gjennomgang av noen forutsetninger og forståelse for sentrale prinsipper og definisjoner. Dette 

har en betydning for den videre fremstillingen av de materielle rettigheter etter CRPD.  

4.1.2 Hva er lovlig og ulovlig diskriminering? 

Som hørselshemmet blir du diskriminert hvis du blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling 

og det skjer fordi du er hørselshemmet. Det er altså forskjellsbehandlingen som er diskriminering 

i lovens forstand. En kan rette noe kritikk mot denne definisjonen fordi det her skjer en 

sammenligning av den med nedsatt funksjonsevne opp mot noe annet. Mot hva skal 

sammenligningen skje og er ikke det da i realiteten allerede der et fortrinn den ikke-

funksjonshemmede får som gjør at alle andre skal måles mot dette? Selve sammenligningen blir 

derfor i seg selv en erkjennelse av en ulikhet.  

Det følger av LDL § 2 at lovens saklige virkeområde er alle samfunnsområder, altså skal 

loven favne store deler av lover som vi har på alle «samfunnsområder».  

 
32 Art 25 Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in 

Article 2 and without unreasonable restrictions: a. to take part in the conduct of public affairs, directly or 

through freely chosen representatives; b. to vote and to be elected at genuine periodic elections which 

shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free 

expression of the will of the electors c. to have access, on general terms of equality, to public service in his 

country. 
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Når en først legger til grunn den definisjon på hva som er diskriminering etter LDL § 6 vises 

det videre til at ikke enhver forskjellsbehandling er ulovlig.  

Lovlig forskjellsbehandling er definert i LDL § 9 og som er forskjellsbehandling som; er 

lovlig når den;  

1) har et saklig formål,  

2) at den er nødvendig for å oppnå dette formålet, og  

3) ikke virker uforholdsmessig inngripende.  

Den direkte og ulovlige forskjellsbehandling er situasjoner hvor en hørselshemmet blir 

behandlet dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt, i en tilsvarende situasjon, og det skjer 

på grunn av hørselshemmingen, jfr LDL § 7, mens indirekte og ulovlig forskjellsbehandling etter § 

8 er enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som 

vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nedsatt funksjonsevne. 

For at det skal være tale om diskriminering i rettslig 

forstand, må forskjellsbehandlingen være av negativ karakter. 

Det vil si at forskjellsbehandlingen må ha som formål eller 

virkning at personen «blir behandlet dårligere» enn andre i en 

tilsvarende situasjon som følge av den direkte 

forskjellsbehandlingen, eller personer må «stilles dårligere» 

enn andre som følge av indirekte forskjellsbehandling.  

Dette innebærer for det første at forskjellsbehandlingen 

må føre til skade eller ulempe for den som 

forskjellsbehandles, for eksempel at 

forskjellsbehandlingen fører til tap av fordeler, 

økonomisk tap eller færre muligheter sammenlignet med 

andre i en tilsvarende situasjon. Et eksempel er at en 

person med en bestemt religiøs tilknytning nektes å 

kjøpe en bolig. Andre eksempler er at en arbeidstaker 

går glipp av en lønnsforhøyelse eller andre fordeler, eller 

blir fratatt arbeidsoppgaver og ansvar fordi han eller hun er hørselshemmet33. 

Ikke alle ulemper eller situasjoner som er uheldige innebærer at noen kommer i en 

«dårligere» stilling i lovens forstand. I forarbeidene til likestillingsloven 197834, som er relevant 

også for LDL, uttalte departementet følgende: 

«Felles for begge typer diskriminering som rammes av loven er at de bare omfatter handlinger 

som har betydning for kjønnenes stilling. Uttrykket er ikke presist, men er ment å omfatte de 

forhold som har en nokså konkret og direkte betydning for personer, man kan si for personens 

rettsstilling i vid forstand.» 

 
33 Prop.81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 

diskrimineringsloven), s. 102. 
34 Ot.prp.nr.33 (1974–1975) kapittel 3.2.2 side 26. 
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Av forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2008 fremgår det også at helt 

marginale og i praksis ubetydelige ulemper ikke vil oppfylle kravet om negativ virkning35. 

Det kreves ikke at den som mener seg diskriminert blir behandlet markert eller kvalifisert 

dårligere enn andre. En kan ikke oppstille en nedre terskel for når diskriminering skjer. Etter den 

tidligere diskrimineringsloven av 2005 var det et vilkår for indirekte forskjellsbehandling utenfor 

arbeidslivet at personer måtte stilles «særlig ufordelaktig» sammenlignet med andre. Kravet om 

at forskjellsbehandlingen måtte være særlig ufordelaktig, ble ikke videreført i den nye 

diskrimineringsloven om etnisitet som ble vedtatt i 2013. Ifølge de fire tidligere 

diskrimineringslovene var det altså tilstrekkelig at man «stilles dårligere» enn andre.  

Ved vurderingen av om forskjellsbehandling har hatt en negativ virkning, må det tas 

utgangspunkt i en objektiv vurdering av hva som vanligvis regnes som en negativ virkning. Hvis 

det ut fra forholdene i en konkret sak ikke er mulig å vurdere om det objektivt sett foreligger en 

negativ virkning, typisk ved endrede arbeidsoppgaver, vil personens subjektive oppfatning kunne 

være av betydning36.  

Det er ikke nødvendig at noen har ment, forstått eller burde ha forstått at handlingen ville 

føre til at en person blir behandlet dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon, jf. uttrykket 

«formål eller virkning». Det er tilstrekkelig at virkningen faktisk er diskriminerende37.  

4.2 CRPD artikkel 5 - Likhet og ikke-diskriminering  

Ved ratifisering av CRPD ble det lagt til grunn at norsk rett samsvarte med Norges 

forpliktelser etter konvensjonens artikkel 5 er oppfylt nasjonalt. Den da gjeldende Lov 20. juni 2008 

nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) § 4 forbyr både direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne. Det ble, basert på dette, lagt til grunn at plikten til ikke-diskriminering var oppfylt38.  

Etter CRPD artikkel 5 nr. 1 anerkjenner statspartene «at alle er like for og etter loven, og 

har rett til den samme beskyttelse og den samme fordel av loven, uten noen form for 

diskriminering.» Denne grunnleggende rett er nedfelt i Grunnlovens § 98 og gjennom 

inkorporering av en rekke menneskerettighetskonvensjoner i norsk lov. Likhet for loven er også 

regulert i Likestillings- og diskrimineringsloven.  

Ikke-diskrimineringsbestemmelser gjenfinnes i SP og ØSK artikkel 2 og EMK art 14. Der 

disse konvensjonsartiklene sikrer alle individer likhet for loven og lik tilgang til de rettigheter som 

er regulert i hhv SP, ØSK og EMK, er CRPD noe mer detaljert der det også oppstilles en plikt for 

konvensjonspartene å treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre en rimelig tilrettelegging. Særlige 

tiltak som er nødvendige for å framskynde eller oppnå faktisk likhet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, skal ikke anses som diskriminering etter CRPD. Den positive plikten til å «sikre» 

 
35 Ot.prp.nr.44 (2007–2008) kapittel 9.6.3.3 side 102. 
36 Se LDN sak nr. 7/2006 [LDN-2006-7] og 22/2006 [LDN-2006-22]. 
37 Se blant annet Ot.prp.nr.33 (2004–2005) kapittel 10.3.2.3 side 94-95 og Prop.88 L (2012–2013) 

kapittel 12.4.1.1 side 83. 
38 Prop. S 106 (2011-2012) 
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krever også at Norge skal foreta aktive handlinger for nettopp å sørge for lik tilgang til alle 

rettighetene.  

Artikkel 5 nr 3 gir anvisning på en generell plikt for statene til å planlegge og iverksette 

hensiktsmessige tiltak for å sikre rimelig tilrettelegging. Definisjonen er gjengitt innledningsvis 

under kapittel 1.4. 

Plikten etter norsk rett avgrenses mot det som er en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Hva 

som er uforholdsmessig eller utilbørlig byrde vurderes opp mot følgende konkrete forhold;  

a) effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse 

b) om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art 

c) kostnadene ved tilretteleggingen 

d) virksomhetens ressurser  

e) sikkerhetshensyn 

f) vernehensyn  

Dette er ikke kumulative vilkår og hvilke hensyn som skal veie tyngst er ikke tydeliggjort i 

lovverket. Det blir altså en konkret vurdering hvor alle relevante forhold tas med og totaliteten 

avgjør om plikten til universell utforming er overholdt eller ikke.  

Plikten til å sikre rimelig tilrettelegging er gjentatt i konvensjonens bestemmelser om 

utdanning (artikkel 24 nr. 2 bokstav c) og arbeid (artikkel 27 nr. 1 bokstav i). Plikten til å sikre 

rimelig tilrettelegging gjelder på alle samfunnsområder. At rimelig tilrettelegging er nevnt spesielt i 

artikkel 24 og artikkel 27 kan forstås som at det er særlig aktuelt og viktig med individuell 

tilrettelegging på disse områdene.  

Det gjøres individuelle tiltak som sikrer nettopp den enkeltes rett til å kunne mestre sine liv 

og delta i arbeid og fellesskapet i samfunnet. Å sikre at en elev hører og får med seg det som skjer 

i undervisningen burde være en selvfølge. Her er plikten nødvendige tiltak og tilrettelegging 

absolutt. Dersom det er nødvendig med spesialpedagog for å sikre at formålet med 

opplæringsloven er oppfylt, har eleven også rett på det. Her må en se hen til formålet etter 

Opplæringsloven, sammenholdt med § 1-3 om plikt til tilpasset opplæring. Opplæringslovens § 1-

3 er en «skal»-bestemmelse som betyr at det er en rett for den som har behov for tilrettelagt 

opplæring. Sett i sammenheng med formålet etter § 1-1, 5. ledd om at elever og lærlinger skal  

«utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta 

i arbeid og fellesskap i samfunnet», 

 må også skoleeier legge til rett for at det faktisk skjer gjennom reell og god tilgang til 

undervisning på linje med alle andre elever.  

Mange av HLFs medlemmer opplever at det er manglende vilje til å sørge for effektive tiltak 

gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdannelse. Det vises til den undersøkelsen 

som er gjengitt i kapittel 2. Mange av respondentene beskriver situasjoner med manglende 

bevisstgjøring hos skolene. Det kan være manglende eller uhensiktsmessige tiltak som kan settes 

inn. De fleste av respondentene viste til en manglende bevissthet rundt hørselshemmedes behov 
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for tiltak nettopp for å nyttiggjøre seg den vanlige undervisningen. I stedet blir mange barn med 

hørselshemming plassert i spesialklasser hvor de ikke får samme utbytte av undervisning og for 

mange er plassering i spesialklasse kontradiktorisk til selve formålet. Nemlig å sikre læring.  

Under behandling av artikkel 24 (om rett til utdannelse) gjennomgås plikt etter det norske 

regelverk sammenholdt med CRPD artikkel 24 og ØSK artikkel 13 ytterligere.  

4.3 CRPD - Artikkel 8 - Bevisstgjøring  

Etter artikkel 8 om bevisstgjøring skal partene treffe øyeblikkelige, effektive og 

hensiktsmessige tiltak for å øke bevissthet om og respekten for personer med nedsatt 

funksjonsevne, herunder fremme respekt for deres rettigheter, bekjempe stereotypier, fordommer 

og skadelig praksis.  

Denne bestemmelse er en såkalt «omsorgsforpliktelse». I det ligger det at det ikke kan stilles 

krav til faktisk bevisstgjøring i samfunnet om hva det vil si å være hørselshemmet, men at det skal 

treffes tiltak for å øke bevisstgjøringen. Bestemmelsen forplikter likevel staten å iverksette 

øyeblikkelige og effektive tiltak for å styrke informasjonen og for gjennom dette bekjempe 

utenforskapet som mange hørselshemmede opplever i det norske samfunnet. 

På generelt grunnlag er det vanskelig å utlede en rettighet for den enkelte etter CRPD artikkel 8. 

Selv om norske myndigheter ikke følger opp forpliktelsen, er det ikke opp til den enkelte å stevne 

norske myndigheter inn for domstolene med et rettskrav om bevisstgjøring. Den generelle 

utformingen etter artikkel 8 i seg selv vanskeliggjør et slikt krav, i tillegg til at dette er rettigheter 

av kollektiv art der bevisstgjøring skal komme alle til gode.  

Lovforarbeidene legger likevel til grunn at de forpliktelser som følger av CRPD artikkel 8 er 

etterlevd i norsk rett gjennom LDL § 1 (formålsbestemmelsen) om å fremme likestilling og likeverd. 

Sett i sammenheng med LDL § 24 første ledd, påligger det alle offentlige myndigheter en plikt til 

å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Et siktemål med 

aktivitetsplikten i LDL er å endre negative holdninger til personer med nedsatt funksjonsevne og 

å styrke bevisstheten om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Alle offentlige myndigheter har derfor en plikt etter loven til å fremme bevisstgjøring og 

respekt for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Etter Diskrimineringsombudsloven av 2017 § 5 skal LDO arbeide for å fremme reell 

likestilling uavhengig av funksjonsevne. Dette innebærer en plikt for ombudet til å være en aktiv 

pådriver for å sikre at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir gjennomført i praksis. Ombudet 

skal jobbe med holdnings- og adferdspåvirkning og drive utadrettet virksomhet for å sikre reell 

likestilling uavhengig av nedsatt funksjonsevne, blant annet ved å ta initiativ til, og ved delta i den 

offentlige debatten om likestilling, ha et kritisk blikk på virksomheten i offentlig og privat sektor, og 

å være en premissleverandør for utformingen av politikken på området. For å oppnå dette skal 

ombudet bruke media, drive seminarvirksomhet, foredragsvirksomhet, og publisere informasjon. 

Som påpekt innledningsvis er hørselshemmede en gruppe som er lite synlig i LDOs arbeid og her 

er det åpenbart rom for mange forbedringer. Det at få eller ingen av de offentlige organer med en 

særlig plikt til bevisstgjøring av hørselshemmedes behov synes å være opptatt av 

hørselshemmede, bør adresseres og rettes opp i.  
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4.4 CRPD - Artikkel 9 Tilgjengelighet  

Tilgjengelighet etter CRPD artikkel 9 pålegger konvensjonsparten å sikre ethvert menneske, 

uansett fungering, en tilgang til bygninger, transportmidler, infrastruktur, informasjon mv og som 

retter seg mot allmennheten. Det er tilgang som også sikrer utnyttelse og frihet til å kunne «få[r] 

et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder», og for å oppnå dette  

«skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til 

informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi og 

–systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både 

i byene og i distriktene.»39  

Universell utforming handler om å skape et inkluderende og tilgjengelig samfunn gjennom å ta 

hensyn til ulike individuelle forutsetninger og behov. Reglene skal sikre en lik tilgjengelighet for flest 

mulig der dette er avgjørende for deltagelse i samfunnslivet.  

Plikten etter CRPD artikkel 9 (1) er en «skal»-bestemmelse som pålegger staten en åpenbar plikt 

til å treffe hensiktsmessige tiltak. Det forutsettes at tiltaket har en konkret funksjon og at tiltaket 

som velges er egnet til å beskytte formålet. Tiltakene skal «blant annet» gjelde for «bygninger, 

veier, transport og andre innendørs og utendørs tilbud, herunder skoler, boliger, helsetjenestens 

lokaler og arbeidsplasser» (artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og for «informasjon, kommunikasjon og 

andre tjenester, herunder elektroniske tjenester og nødtjenester» (artikkel 9 nr. 1 bokstav b). 

Bestemmelsen pålegger altså statene en positiv plikt til å treffe hensiktsmessige tiltak slik at 

formålet etter CRPD artikkel 1 sikres og respekteres.  

CRPD-komiteen uttalte seg i 2014 om at det normative skillet mellom forpliktelsen til å sikre 

tilgang til nye produkter, bygninger og tjenester m.m., er en umiddelbar plikt, og forpliktelsen til å 

fjerne hindringer, som en fremtidig plikt. Det første er altså en plikt til å sikre at alle nye bygg, 

transportsystemer, IKT, mv skal være universelt utformet, mens det siste om plikt til aktivt fjerne 

barrierer, kan skje noe mer gradvis. 

Etter CRPD artikkel 9 (2) skal partene skal også treffe alle hensiktsmessige tiltak for å utvikle, 

fremme og overvåke gjennomføringen av minstestandarder og retningslinjer for 

tilgjengeligheten til anlegg og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten. Det samme 

gjelder for private foretak som tilbyr anlegg og tjenester til allmennheten.  

4.4.1 Tilgjengelighet etter CRPD art 9 og norsk rett 

Før konvensjonen ble ratifisert ble det ved gjennomgang av det norske lovverk antatt at 

det tilfredsstilte kravet som følger av konvensjonens artikkel 9. Det er vedtatt en rekke lover og 

forskrifter som skal sikre personer uavhengig av fysisk eller psykisk fungering, tilgang til det fysiske 

miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon og andre tilbud og tjenester som tilbys 

allmennheten. Bestemmelsene om plikt til universell utforming følger av LDL §§ 17 og 18. 

 
39 CRPD artikkel 9 nr 1.  



 

34 
 

Kjernen i plikten til universell utforming er at virksomhetene er ansvarlig for å tilrettelegge 

og tilpasse de fysiske omgivelsene slik at flest mulig brukerforutsetninger ivaretas uten 

særløsninger. Plikten til universell utforming vil et stykke på vei avhjelpe behovet for individuell 

tilrettelegging, og samtidig bedre tilgjengeligheten på viktige fellesskapsarenaer. Universell 

utforming er derfor viktig for å oppnå likeverd, deltakelse og fravær av diskriminering uavhengig 

av funksjonsevne. Målgruppen for universell utforming er, i tillegg til personer med nedsatt 

funksjonsevne, det store flertallet av brukerne av viktige fellesskapsarenaer. 

Plikten til universell utforming bortfaller ikke dersom hovedløsningen ikke kan tilrettelegges. 

I så fall må den beste av alternative løsninger velges, og i denne sammenhengen betyr dette den 

mest inkluderende og minst stigmatiserende alternative løsningen innenfor rammene av hva som 

er forholdsmessig. 

Plikten til universell utforming gjelder det fysiske miljøet. Det vil derfor være de 

menneskeskapte fysiske forholdene som er gjenstand for universell utforming, typisk bygg, 

anlegg, innretninger og visse uteområder der disse er bearbeidet og omformet av mennesker i 

særlig grad, for eksempel fortau, torg og parkanlegg. Visse produkter anses også som fysiske 

forhold dersom de er en del av virksomhetens fysiske innretning, for eksempel en minibank, 

datautstyr på en internettkafé mv. Loven skiller ikke mellom fastmonterte og løsrevne produkter. 

Varer som virksomheten selger faller utenfor plikten. Fysiske forhold som er en grunnleggende 

forutsetning for å ta i bruk en tjeneste omfattes, for eksempel en holdeplass eller en billettautomat, 

men ikke selve tjenesten. Det må derfor kunne legges til grunn at krav til lydoverføringsutstyr, 

herunder teleslynge og høyttaleranlegg vil være innenfor LDL § 17 og at det må være installert et 

lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg for at en skal kunne sies at plikten 

etter § 17 er oppfylt.  

Informasjon som deles via et fysisk forhold er også omfattet. Dette vil typisk være 

informasjon om stoppesteder under transport, manøverknapper i heiser og skilting av 

nødutganger. 

Bestemmelsen om universell utforming pålegger tilrettelegging på forhånd, før det oppstår 

et konkret og individuelt behov. Plikten til universell utforming vil forhindre at det oppstår 

diskriminering i form av manglende tilgjengelighet, og er et viktig verktøy for å bygge ned 

samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer40.  

Første ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til 

universell utforming. Vilkåret innebærer at virksomheten innenfor sin funksjon må være rettet mot 

enhver. Eksempler på offentlige virksomheter rettet mot allmennheten er offentlige kontorer der 

publikum kan henvende seg, idrettsanlegg, offentlig transport og kulturbygg. Private virksomheter 

rettet mot allmennheten er blant annet butikker, tjenestetilbydere og informasjons- og 

servicekontorer. 

Også virksomheter rettet mot mer spesifiserte målgrupper anses som rettet mot 

allmennheten dersom målgruppen er avgrenset av mer generelle forhold som geografisk 

tilhørighet eller alder, og et mer tilfeldig utvalg vil falle innenfor målgruppen. Slike virksomheter vil 

 
40 https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-81-l-201617/KAPITTEL_30-17 
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over tid oppleve variasjon blant de menneskene som skal benytte tilbudet. Eksempel på slike 

virksomheter er barnehager, skoler, sykehus og fritidsklubber. 

Det må avgrenses mot virksomheter som ikke retter tilbudet mot allmennheten, for 

eksempel borettslag, boligsameier og lignende. LDLs virkeområde er dessuten avgrenset mot 

familielivet og andre forhold av personlig karakter. Dette innebærer at helt private vennegrupper, 

lukkede foreninger og lignende, som ikke retter seg mot allmennheten, heller ikke vil være 

pliktsubjekt etter bestemmelsen. 

Virksomheten er ansvarlig for å tilrettelegge, og leietaker kan ikke legge ansvaret over på for 

eksempel utleier. Barnehager kommer imidlertid i en særstilling. Det er kommunen som er 

barnehagemyndighet etter barnehageloven, og dermed skal pliktsubjektet være kommunen, og 

ikke den enkelte barnehage. 

Det er virksomhetens alminnelige funksjon som skal tilrettelegges. Det vil si de områdene 

og fysiske forholdene som benyttes av og er tilgjengelig for allmenheten. Virksomhetene har ikke 

plikt etter denne bestemmelsen til å tilrettelegge områder og fysiske forhold som bare er 

tilgjengelige for eller benyttes av virksomhetens arbeidstakere. 

Reglene om universell utforming kan ikke benyttes som en begrunnelse for å kreve 

endringer i selve virksomhetens karakter eller funksjon. Uønsket eller ulovlig bruk eller utnyttelse 

faller videre utenfor den alminnelige funksjonen.  

Kravet om tilrettelegging for flest mulig innebærer en erkjennelse av at det vil ikke være mulig å 

ivareta alle brukerforutsetningene gjennom fysisk tilrettelegging. Etter hvert som den teknologiske 

utviklingen gjør det mulig, vil imidlertid plikten til universell utforming fange opp nye 

brukerforutsetninger. 

Plikten til universell utforming må vurderes konkret for den enkelte virksomhet. Ved den 

konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av 

tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen 

medfører. Kravene tilpasses den virksomheten det gjelder. En stor og økonomisk sterk virksomhet 

vil kunne pålegges mer vidtrekkende forpliktelser enn en liten virksomhet med svak økonomi. Når 

det gjelder nytteeffekt skal det både legges vekt på hvor mange som vil ha nytte av tiltaket 

(omfang), og hvor stor betydning tilgjengeligheten vil ha for å sikre likestilling og deltakelse for den 

enkelte (alvorlighet). 

Forhold som særlig skal vektlegges i vurderingen av om tiltaket medfører en 

uforholdsmessig byrde er tilretteleggingens effekt for å bygge ned eller fjerne funksjonshemmende 

barrierer, om virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, kostnadene ved 

tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. 

De faktiske kostnadene ved tiltaket og virksomhetens økonomiske situasjon står sentralt i 

uforholdsmessighetsvurderingen. Loven pålegger som utgangspunkt ikke en så vidtgående plikt 

til kostbare tilrettelegginger at pliktsubjektet må legge ned sin virksomhet. Terskelen ligger 

imidlertid ikke så lavt at rimelig tilrettelegging til nytte for en stor gruppe mennesker faller utenfor 

under henvisning til rene fortjenestehensyn. Ved vurderingen av tiltakets kostnader, skal 

kostnader som dekkes av offentlige støtteordninger ikke anses som en faktisk kostnad for 
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virksomheten. Konkrete rimelighetshensyn vil også få betydning ved 

uforholdsmessighetsvurderingen. En virksomhet kan ikke omgå lovens krav ved å unnlate å sikre 

universell utforming i en tidlig fase av bestilling, bygging, renovering mv., for så å hevde at 

etterfølgende tilrettelegging blir uforholdsmessig dyrt.  

LDL § 18 første ledd stiller krav til at IKT-løsninger skal være universelt utformet41. IKT skal 

være universelt utformet fra det tidspunktet som er fastsatt i § 41, det vil si at kravet først inntrer 

for nye løsninger, og for alle løsninger fra 2021.  

Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, 

omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør 

informasjon anvendbar42. Universell utforming av IKT innebærer for eksempel å forstørre tekst, 

lese tekst høyt, tekste lydfiler og videoer, gi gode kontraster i skjermbildet og lage en oversiktlig 

og logisk oppbygging. Universelt utformede IKT-løsninger skal også kunne virke sammen med 

IKT-hjelpemidler, som følbart tastatur og lignende.  

Kravet om universell utforming etter LDL § 18 gjelder for IKT som underbygger virksomhetens 

alminnelige funksjoner. Det vil si IKT-løsninger som har et brukergrensesnitt rettet mot 

allmennheten. Med brukergrensesnitt menes IKT-løsningens uttrykk og funksjoner slik de fremstår 

for brukeren, ikke bakenforliggende teknologi. For eksempel består brukergrensesnittet til en PC 

hovedsakelig av tastatur og skjermuttrykket. 

Som for fysiske forhold er det hovedløsningen som skal tilrettelegges. Kravet til universell 

utforming er ikke oppfylt dersom det etableres alternative nettløsninger eller plattformer for 

personer med funksjonsnedsettelser. Dersom virksomheten tilbyr flere likeverdige og tilsvarende 

hovedløsninger på ett sted, for eksempel flere minibanker i samme lokale, er det tilstrekkelig for å 

oppfylle lovens krav at en av disse er universelt utformet. Dersom virksomheten har flere IKT-

løsninger av ulik karakter, for eksempel både telefonapplikasjon og nettbank på PC må begge 

være universelt utformet. Digitale læremidler anses som hovedløsninger dersom de er knyttet til 

det sentrale innholdet i undervisningen. 

Plikten til universell utforming gjelder for IKT som er rettet mot allmennheten. Begrepet 

allmennheten skal forstås på samme måte som for § 17. Kravene gjelder derfor for IKT rettet mot 

elever, pasienter ved et sykehus eller IKT som brukes av fritidsklubber. 

Andre ledd angir en del av rammen for hva som omfattes av kravet om universell utforming. Og 

tredje ledd slår fast at plikten ikke omfatter selvstendige IKT-løsninger der utformingen reguleres i 

annen lov eller forskrift. Et eksempel er heiser. IKT-løsninger som er innbakt i bygninger, for 

eksempel heiser eller smarthusteknologi, reguleres av plan- og bygningsloven.  

Fordi universell utforming ikke løser ethvert behov i enkelttilfeller for personer med nedsatt 

funksjonsevne, har loven supplerende regler om rett til individuell tilrettelegging med et begrenset 

anvendelsesområde. Reglene om individuell tilrettelegging gjelder på de samfunnsområder som 

 
41 https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-81-l-201617/KAPITTEL_30-18 
42 Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, § 3 – 

definisjoner.  
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betraktes som særlig viktige, og der det er en varig relasjon, slik at god tilrettelegging vil ha 

betydning i lang tid. Rett til individuell tilrettelegging for de med funksjonsnedsettelse følger av LDL 

§§ 20, 21, 22 og 23. 

Formålet med tilretteleggingsplikten er altså ikke å gi særlige rettigheter eller å stille 

personer med funksjonsnedsettelse bedre enn andre, men å sikre like muligheter for alle. For å 

oppnå likebehandling kreves det at det iverksettes konkrete tiltak tilpasset den enkeltes behov43.  

Sektorlovgivningen har egne bestemmelser om plikten til individuell tilrettelegging. Her kan 

det vises til Arbeidsmiljøloven, Opplæringsloven, Universitets- og høyskolelov, Lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).  

Det fremgår uttrykkelig av LDL § 12 brudd på plikten til universell utforming og individuell 

tilrettelegging andre ledd at diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging er 

uttømmende regulert i §§ 17 til 23 for de rettssubjekter og på de områder som er omfattet av disse 

bestemmelsene. Det kan derfor ikke utledes ytterligere krav om universell utforming av fysiske 

forhold under hovedregelen om forbud mot diskriminering i § 6 for virksomheter rettet mot 

allmennheten. Tilsvarende gjelder for individuell tilrettelegging av fysiske forhold for personer med 

funksjonsnedsettelse innen arbeidsliv, skole- og utdanning, barnehage og andre kommunale 

tilbud som er omfattet av plikten i § 20.  

Hvorvidt det foreligger diskriminering eller ikke etter § 12 beror på om den aktuelle 

virksomheten har sikret universell utforming i tråd med bestemmelsene om universell utforming i 

§ 17 og § 18 og reglene for individuell tilrettelegging i §§ 20 til 23. Bestemmelsene om plikt til 

universell utforming (§§ 17 og 18) og rett til individuell tilrettelegging (§§ 20, 21, 22 og 23) anses 

dermed som en presisering av det generelle diskrimineringsvernet. Hvorvidt det foreligger 

diskriminering vil for det første bero på om den aktuelle virksomheten har sikret universell 

utforming så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde, eller oppfylt retten til individuell 

tilrettelegging. Videre må en konkret person være rammet av manglende tilrettelegging.  

Ved lovrevisjon ble det fra Justisdepartementet foreslått at plikten til universell utforming 

av fysiske forhold fortsatt avgrenses mot tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for 

virksomhetene. Den skjønnsmessige vurderingen av tiltakets effekt opp mot uforholdsmessig 

byrde skulle gradvis erstattes av mer konkrete, sektorbestemte krav. Departementet foreslo å 

videreføre regelen om at plikten til universell utforming er ansett oppfylt dersom virksomheten 

oppfyller krav til universell utforming som er fastsatt i lov eller forskrift og at denne plikten inntrer 

umiddelbart ved lovens ikrafttredelse, med unntak for universell utforming av IKT hvor sluttdato for 

gjennomføring var januar 2021. Hovedregelen fra 1. januar 2021 er dermed at plikten til universell 

utforming gjelder på alle samfunnsområder og for alle nettsteder og mobilapplikasjoner som er 

omfattet av regelverket. 

For hørselshemmede er det ofte slik at det ikke er sikret universell utforming etter LDL §§ 

17 og 18. Å sikre enhver tilgang til å høre det som skal formidles omfattes av både LDL § 17 om 

fysiske forhold og LDL § 18 om IKT. For sistnevnte vil et eksempel være universell utforming i 

dataprogrammer, apper osv, og da særlig der video- og videokonferanser er en integrert del av 

 
43 Se Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 

diskrimineringsloven) punkt 23.2.1 

https://www.regjeringen.no/contentassets/51354b713e3a4b17bf2c85f7dad51789/no/pdfs/prp201620170081000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/51354b713e3a4b17bf2c85f7dad51789/no/pdfs/prp201620170081000dddpdfs.pdf
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dataprogram eller appen. I slike tilfeller er det altså krav til teksting som er naturlig for å sikre at 

plikten etter LDL § 18 er oppfylt. Og selv om det i dag er mulig gjennom den teknologiske utvikling 

å tekste lyd simultant, er det likevel slik at en del programvare ikke har dette som en hovedløsning. 

Eksempler vil være Zoom, som har vært mye brukt til video-konferanser under pandemien. I 

Microsoft Teams er det en diktatfunksjon hvor lyd omsettes fortløpende til tekst. Men det er en 

løsning som fortrenger en del andre sentrale funksjoner i programmet, i tillegg til at det er en del 

plunder å få til funksjonen. Det er ikke en hovedløsning i programvaren, men en tilleggsfunksjon 

som går på bekostning av andre sentrale funksjoner i programmet. Her har Microsoft og Zoom 

altså ikke oppfylt plikten til universell utforming.  

I mangel på helt konkrete eksempler der Nemnda har vurdert omfang av plikten til 

tilrettelegging kan det heller vises til eksempler hvor det er sagt noe om nedre og øvre grense for 

plikten til tilrettelegging. Nemnd har vist til tilretteleggingens effekt på nedbyggingen av 

funksjonshemmende barrierer som et prinsipielt viktig moment i vurderingen og dette trekkes inn 

i flere. Nemnda kommer med en klar oppfordring til å se hen til den proaktive siden ved formålet.  

Tilretteleggingen er effektiv dersom det oppnås store forbedringer for relativt små 

kostnader. Etter praksis er det den sentrale effekten for potensielle brukere av virksomheten som 

legges til grunn og ikke hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne som faktisk har får 

tilgangen hindret. Eksempelvis kan vises til LDN avgjørelse fra 2010 44  (Flyplass) hvor den 

innklagede hevdet at det måtte få betydning for pliktens omfang at det var få passasjerer som ble 

forhindret (cirka to i kvartalet). Nemnda på sin side viste til det totale antallet passasjerer (1,5 

millioner) som avgjørende i vurderingen og innklagede ble derfor ikke hørt med sine 

motargumenter.  

Det foreligger i dag hverken rettspraksis eller saker for Nemnda hvor eller om tiltak for å 

sikre tilgjengelighet for hørselshemmede er ansett som en uforholdsmessig byrde for en 

virksomhet. Det er heller ikke praksis fra Nemnda etter den nye loven hvor rene økonomiske 

hensyn er blitt vektlagt i forholdsmessighetsvurderingen. Etter gammel lov ser en at 

uforholdsmessighetsvurderingen rommer en avveining av de nødvendige kostnadene ved 

tilretteleggingen opp mot virksomhetens ressurser. I praksis begrenses dette plikten mer for små 

virksomheter med dårlig lønnsomhet, og mindre for store bedrifter med høy lønnsomhet. I 2010 

(avgjørelse fra flyplass) ble et kostnadskrevende tiltak (innstallering av heis til 500 000 – 1000 000 

kroner) pålagt, med henvisning til at virksomheten var stor og ikke økonomisk utsatt. 

I 2016 ble Australia klaget inn for CRPD-komiteen fordi offentlige myndigheter ikke tilrettela 

for at en hørselshemmet person kunne utøve jurytjeneste ved at domstolen benyttet en stenograf. 

Fra Norge er det fast praksis ved norske domstoler at hørselshemmede ikke velges ut som 

meddommere i straffesaker. Mange rettssaler mangler teleslynger og rettssalene synes å være 

lite tilrettelagt for at hørselshemmede forklarer seg som vitner eller parter. Erfaringsmessig synes 

domstolene å ta det noe ad hoc og at et vitne eller en part med nedsatt hørsel får utlevert 

hodetelefoner når han/hun skal forklare seg. Så fremt rettssalen er utstyrt med 

lydoverføringsanlegg. Det skjer altså en systematisk diskriminering av hørselshemmede for 

domstolene i Norge.  

 
44 2010/29 [LDN-2010-29]. 
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Domstollovens § 85 om utvelgelse av meddommere begrenser ikke valg av meddommere 

til personer uten funksjonsnedsettelse, og prinsippet om likebehandling og likhet for loven tilsier at 

også enkeltindivider med nedsatt funksjonsevne skal kunne fungere som meddommere.  

I saken mot Australia nevnt helt innledningsvis anførte staten at bruk av stenograf ville ha “…… 

an impact on the complexity, cost and duration of trials».  

Altså at det ville bli kostbare og langvarige rettssaker dersom en skulle bruke stenograf. CRPD-

komiteen var ikke enig i det og fremholdt at bruk av stenograf ikke var en uforholdsmessig byrde 

og at det heller ikke «…is not a novelty and that some judges and attorneys with hearing 

impairments actually perform their daily work with that kind of adjustment».45  

Selv om staten der anførte uforholdsmessig byrde, ble dette ikke møtt med forståelse fra CRPD-

komiteen, som videre understreket betydningen av at utøvelse av jurytjeneste er å anse som en 

borgerplikt og som er en del av den enkeltes rett til full deltakelse i samfunnslivet. CRPD-komiteen 

uttalte i denne sammenheng at  

“…the Committee recalls that under that provision, States parties have the obligation to 

take appropriate measures to “enable persons with disabilities to live independently and 

participate fully in all aspects of life”. In that connection, the Committee notes that the 

performance of jury duty is an important aspect of civic life within the meaning of article 9 

(1), as it constitutes a manifestation of active citizenship.”  

Som gjengitt ovenfor er det ikke ansett som særlig byrdefullt å sørge for en stenograf i rettssaker 

etter CRPD art 9. Etter norsk praksis ville det mest hensiktsmessige være å bruke en skrivetolk 

og ikke stenograf. Men det er ikke et kostbart tiltak og det hindrer ingen av de øvrige aktørene i 

en rettssak å utøve sitt virke. Bruk av meddommere med nedsatt hørsel har heller ingen betydning 

for rettssikkerheten for tiltalte så lenge en forsikrer seg om at meddommer blir presentert sakens 

beviser på lik linje med øvrige meddommere. Sett opp mot CRPD-komiteens uttalelse om plikten 

til jurytjeneste som en borgerplikt, skal det mye til for å begrense denne retten for den enkelte. 

Norsk praksis er på dette området i konflikt med CRPD artikkel 9.  

Diskrimineringsnemnda behandler ikke klagesaker som involverer domstolene. 

Alternativet vil derfor måtte være enten å søke å kreve at Domstolsadministrasjonen endrer 

praksis, eller at spørsmålet må tas inn til prøving for de alminnelige domstoler og fremmes som et 

rettskrav til å ikke bli diskriminert.  Det er ikke et rettskrav å fungere som meddommer og sånn 

sett vil en mangle rettslig interesse dersom en fremmet et krav på et slikt grunnlag. Men man har 

et rettskrav til å ikke bli diskriminert på alle samfunnsområder. Også de som er innenfor 

domstolenes praksis ved utvelgelse av meddommere.  

I tillegg til saken gjengitt ovenfor, kan det ha en relevans å vise til en annen klagesak 

behandlet av CRPD-komiteen i 2015. Østerrike som statspart var innklaget av en blind person. I 

saken ble det anført at offentlige myndigheter var forpliktet til å sikre lydinformasjon på nye 

trikkeholdeplasser46. Det finnes tilsvarende praksis fra Diskrimineringsnemda hva gjelder blinde 

og svaksynte hvor det er konstatert brudd grunnet manglende informasjon på lyd og at dette 

 
 
46 https://juris.ohchr.org/Search/Details/2087 

https://juris.ohchr.org/Search/Details/2087
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hindrer tilgang til offentlig kommunikasjon. For hørselshemmede må det samme gjelde dersom det 

ikke finnes visuell informasjonsformidling og i så fall vil det være et brudd på LDL § 17 og § 18.  

Ved behandling av saken mot Østerrike, uttalte CRPD-komiteen følgende;  

“….. the Committee notes that the information available visually at the stops of line 3 is a 

complementary service aiming at facilitating the use of the tram line and that, as such, this 

information is an integral part of the transportation service provided. The question before 

the Committee is therefore to assess whether the State party has taken sufficient 

measures to ensure that the information regarding the transportation services provided to 

persons without disabilities is also provided, on an equal basis, to persons with visual 

impairments.  

 

“ ……. The non-installation of the audio system by the State party when extending the 

tram network therefore resulted into a denial of the access to information and 

communication technologies and to facilities and services open to the public on an equal 

basis with others, and therefore amounts to a violation of articles 5 (2); and 9 (1) and (2) 

(f) and (h) of the Convention.” 

Utformingen av artikkel 9 innebærer at statspartene har et ansvar til å skaffe tilgang til informasjon- 

og kommunikasjonsteknologi hvis det er slik at den vil lette for eksempel tilgangen til informasjonen 

for hørselshemmede i det offentlige rom47:  

«New technologies can be used to promote the full and equal participation of persons with 

disabilities in society, but only if they are designed and produced in a way that ensures 

their accessibility. New investments, research and production should contribute to 

eliminating inequality, not creating new barriers. “ 

Dette gjelder også for hørselshemmede, hvor plikten til installering av visuell informasjon er å sørge 

for «sufficient measures to ensure that the information regarding the transportation services 

provided to persons without disabilities is also provided, on an equal basis. » En kan ikke skille 

mellom hørselshemmede og blinde i denne sammenheng og komiteens uttalelse om staters plikt 

til å følge opp med å ha «taken sufficient measures to ensure that the information regarding the 

transportation services provided to persons without disabilities is also provided, on an equal basis 

…” må også omfatte hørselshemmede.  

Til slutt kan det vises til noe praksis fra Sverige om tilgang til universell utforming og 

installasjon av lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg. Det er ikke 

tilstrekkelig at lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg faktisk er installert, den 

må også fungere. Dersom lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg er ute av 

funksjon er det diskriminering av hørselshemmede48.  

 
47 Se punkt 22 General comment No. 2 (2014) 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&La

ng=en 
48 https://www.do.se/ 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
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4.4.2 Tilgjengelighetsdirektivet  

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/882 om tilgjengelighet av varer og tjenester 

for personer med funksjonsnedsettelse ble vedtatt 17. april 2019.  or sammenhengens skyld kan 

det være hensiktsmessig å ta med noe om Tilgjengelighetsdirektivet. Selv om det foreløpig ikke er 

inkorporert i norsk rett må det anses noe relevant.  

Formålet med direktivet er for det første å bedre flyten av produkter og tjenester i det indre 

marked. Direktivet skal også bidra til å gi mer forutsigbare rettigheter for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

Direktivet stiller overordnede og funksjonelle krav til hvordan statene skal sørge for 

tilgjengelighet av de nevnte varene og tjenestene. Dette gjøres ved å definere hvordan produktene 

og tjenestene skal være tilgjengelige. Direktivet lar det være opp til medlemsstatene selv å 

bestemme hvilke konkrete tekniske krav som skal stilles for å oppnå dette. Direktivet gjør det 

likevel lettere å opprette felles europeiske standarder for universell utforming blant 

medlemslandene. Produsenter, importører, distributører og serviceleverandører skal påse at 

produktene og tjenestene oppfyller direktivets krav.  

Nærmere om direktivets virkeområde og tilgjengelighetskravene til produktene finnes på: 

https://uu.Digdir.no/nyhet/2020/04/eus-tilgjengelighetsdirektiv-eaa 

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller ikke krav til tilgjengelighet av varer og tjenester. Norsk 

rett stiller per i dag heller ikke krav til flere av IKT-løsningene som direktivet viser til. Dette gjelder 

blant annet e-bøker, datamaskiner og operativsystem.  

Som eksempel på et tjenestetilbud der det ble stadfestet diskriminering av 

hørselshemmede, kan finnes i svensk rett. I tillegg til at Sverige er et fullverdig EU-medlem, og 

fordi nordisk rett er lik i utforming og oppbygging og bygger på felles internasjonale forpliktelser 

kan saken ha relevans også her.  

Saken fra Sverige gjaldt spørsmål om IF gjennom forsikringspolisen diskriminerte 

hørselshemmede ved å gi dårligere forsikringsvilkår. Dette er et praktisk eksempel fra Norge og 

hørselshemmede i Norge blir også diskriminert fordi IF gir hørselshemmede dårligere 

forsikringsvilkår (tjenester) fordi de er hørselshemmede.  

Saken fra Sverige har vært behandlet helt opp til lagmannsretten og det er har flere ganger 

slått fast at dette er en diskriminerende praksis fra IFs side og derfor ulovlig. En gjengivelse av 

saker fra Sverige under Vedlegg 1.  

At IF også forskjellsbehandler kunder på grunn av hørselshemming betyr at IF gjør en 

usaklig forskjellsbehandling av hørselshemmede. Selv om Norge ikke har inkorporert 

Tilgjengelighetsdirektivet, vil det hevdes at hørselshemmede i Norge kan klage inn IF for Nemnda 

i medhold av LDL §6, jfr § 8 og § 2. Altså skal det kunne forsøkes prøvet for Nemnda om IFs 

praksis er diskriminerende. Sett også hen til at det svenske diskrimineringslovverket i stor grad 

ligner ned det norske i innhold, bør det på mange måter kunne tolkes slik at også LDL må forstås 

slik svenske domstoler har gjort.  

https://uu.difi.no/nyhet/2020/04/eus-tilgjengelighetsdirektiv-eaa
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4.4.3 Implementering av EUs web-direktiv om universell utforming av nettsteder og 

mobilapplikasjoner (WAD) 

Norge tilsluttet seg EUs web-direktiv om universell utforming av nettsteder og 

mobilapplikasjoner (WAD) og som er blitt en del av norsk rett gjennom forskrift om universell 

utforming av informasjon- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger49. Forskriften gjelder 

nettløsninger, herunder digitale læremidler og automater.  

I forskriftens § 4 stilles det krav til utformingen av nettløsninger. WAD innebærer også krav 

til at norske nettløsninger som er omfattet av forskriften i fremtiden skal utformes i samsvar med 

Standarden WCAG 2.150. WCAG 2.1 overtar for WCAG 2.0. Offentlig sektor skal følge 14 nye krav 

fra og med 1. januar 202351. 

Standarden er basert på fire prinsipper for å gjøre nettsider tilgjengelig for flest mulig. For 

det første må informasjon og komponenter i brukergrensesnittet presenteres på en måte som er 

mulig å oppfatte. Bilder må for eksempel ha et tekstalternativ, slik at meningsinnholdet kan 

formidles gjennom skjermlesere. For det annet må nettsiden være mulig å betjene. Eksempler på 

dette, er at nettsiden må ha en logisk struktur, og antall lenker på en skjermside må være 

brukervennlig. For det tredje må det være mulig å forstå informasjonen på nettsiden. Eksempelvis 

må størrelsen på tekst i skjermbildet kunne endres av leseren. Det siste prinsippet gjelder 

robusthet. Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av programvare52. 

Kriteriene i standarden det gjøres unntak for, gjelder forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold og 

direktesendt innhold. Dette samsvarer med lovforarbeidenes avgrensning mot nett-TV. Inntil 

videre er typiske strømmetjenester unntatt krav til universell utforming. Altså er det unntatt for den 

tilpasning som vil være typisk for hørselshemmede, at lyd tekstes. I slike sammenhenger skjer det 

en forskjellsbehandling av hørselshemmede, og det er vanskelig å se hvorfor ikke teksting av 

direktesendt eller forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold ikke er omfattet av plikten til universell 

utforming og her skjer det altså en diskriminering av hørselshemmede.  

Etter gjeldende rett er det ingen lovpålagte rapporteringskrav for arbeidsgivere når det 

gjelder universell utforming av IKT. Offentlige myndigheters redegjørelsesplikt, som trådte i kraft 

1. januar 2020, pålegger myndighetsorganer å redegjøre for arbeidet for å fremme likestilling og 

hindre diskriminering på grunn av bl.a. funksjonsnedsettelse. Direktivets krav om å utarbeide en 

tilgjengelighetserklæring vil innebære en redegjørelsesplikt knyttet til universell utforming av IKT. 

Det ble derfor foreslått innført ny bestemmelse § 19 a i loven som pålegger offentlig og private 

virksomheter å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming av IKT. 

 

 
49 FOR-2013-06-21-732 Forskrift om universell utforming av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologiske IKT-løsninger.  
50 Nærmere om innholdet i disse nye kravene finnes på https://uu.Digdir.no/krav-og-

regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden. EUs webdirektiv stiller kun minimumskriterier. 
51 https://www.uutilsynet.no/fremtidig-regelverk/wcag-21-standarden/140.  
52 Lov&Data 2018 nr. 4 s. 6–10 (LoD-2018-136-6 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden
https://www.uutilsynet.no/fremtidig-regelverk/wcag-21-standarden/140
https://lovdata.no/pro/#reference/litteratur/lod-2018-136-6
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4.4.5 Sektorlovgivningen  

I det følgende vil gjennomgås sektorlovgivning for vurderingen av plikten etter CRPD artikkel 9 

og som antas relevant særlig for hørselshemmede.  

4.4.5.1 Plan- og bygningslovens krav til universell utforming  

Etter plan- og bygningsloven § 29-3 skal tiltak som er søknadspliktig etter loven innenfor sin 

funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet.  

I Byggteknisk forskrift (TEK17) følger krav til lyd og vibrasjoner av § 13-6, mens krav til lys følger 

av § 13-7. Ifølge § 13-6 (1) gjelder krav til lydforhold ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å 

tilfredsstille lydklasse C i norsk standard NS 8175 «Lydforhold i bygninger» Det er vedtatt en ny 

versjon, men som ikke er akseptert av regjeringen53.  

Selv om ordlyden i § 13-6 (1) presiserer at det skal gjøres en konkret vurdering av lydforhold utfra 

faktisk bruk i det enkelte tilfelle, kan det forstås slik at de fleste byggeprosjekter i dag legger til 

grunn lydklasse C i NS 8175.  

I HLFs innspill til LDO om erfaring med likestilling- og diskrimineringsloven, er det påpekt at TEK 

17 stiller krav om blant annet lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg. Videre 

påpeker HLF i dette innspillet at ved å kun stille krav om lydoverføringsutstyr får man ikke universelt 

utformet lydmiljø for hørselshemmede som ikke bruker høreapparat. Skal det bli universell 

utforming må det være både lydoverføringsutstyr, lydutjevningsanlegg og god akustikk. 

I TEK 17 § 13-6 (4) står det:  

"I byggverk for publikum og arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr, 

med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse, 

oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering."  

Det foreligger ingen rettspraksis som kan klargjøre hva som ligger i kravet i denne bestemmelsen. 

Ordlyden tilsier imidlertid at denne bestemmelsen ikke er begrenset til kun å omfatte 

lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg. Også NS 8175 henviser til bruk av 

taleoverføringsutstyr generelt og ikke bare lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og 

høyttaleranlegg. Det er derfor det grunn til å stille spørsmål ved en praksis hvor f. eks 

kulturinstitusjoner kun legger til rette for bruk av lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og 

høyttaleranlegg.  

Slik regelverket fremstår kan det synes som om praksisen med å tilrettelegge i byggverk for 

publikum med lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg baserer seg på 

tilgjengelig teknologi fra 70-tallet. Selv om noen utbyggere i dag har god brukermedvirkning og 

klarer å prosjektere og legge godt til rette for gode tekniske hjelpemidler for hørselshemmede i 

nybygg, er det mange som likevel følger den gamle praksisen med kun å legge til rette for 

lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg.  

 
53 Byggteknisk forskrift. Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS8175:2012 kan brukes til å dokumentere 

at lydkravene når det gjelder etterklangstid og støy i TEK10 er oppfylt. NS8175 gir grenseverdier for 

lydforhold i bygninger, inkludert barnehager og skolebygninger. 



 

44 
 

At det er forventet at nybygg skal ta høyde for nye tekniske hjelpemidler som i dag finnes på 

markedet og som gjør disse bygningene mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse, 

samsvarer med CRPD artikkel 9 om krav til tilgjengelighet.  

Men TEK 17 § 13-6 (4) går likevel ikke langt nok til at den pålegger utbygger å skaffe til veie det 

anlegget som gir det mest optimale resultat for hørselshemmede. Det avgjørende etter 

bestemmelsen er at den valgte løsningen kan oppnå god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler 

og mulighet for orientering for de hørselshemmede. Hva som nærmere ligger i «god» 

teleforståelse, mm må vurderes ut ifra blant annet hva som finnes av tilgjengelig teknologi som vil 

kunne være til nytte for flest mulig hørselshemmede. I totalvurderingen vil også prisen på tiltaket 

ha betydning.  

Ordlyden i både TEK 17 og NS 8175 kunne ha vært mer presis med hensyn til hvordan nybygg 

skal utformes. Det er likevel en utfordring at den tekniske utvikling går raskt og at det derfor vil 

være krevende å finne en ordlyd som vil ta høyde for denne utviklingen. Det kan derfor være grunn 

til å tro at det vil være nødvendig med presisering fra lovgiver sin side om ansvaret som ligger i 

bestemmelsen heller enn at det kommer inn presiseringer i lovverket om hva som kreves av 

tekniske løsninger, siden dette kan virke begrensede for den teknologiske utviklingen.  

Når det gjelder generelle krav til sikkerhet ved brann, er dette omtalt i TEK 17 kapittel 11. § 11-11 

nr (1) heter det at det i byggverk skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse ved 

prosjektering og utforming for utførelse av rask og sikker rømning og redning. Heller ikke her er 

det stilt spesifikke krav til hvordan dette skal gjøres i praksis. For hørselshemmede antas det at 

kravet til lyd i TEK 17 § 13-6 (4) vil være førende også med hensyn til sikkerhet siden ordlyden i 

denne bestemmelser også referer til oppfattelse av faresignaler. 

TEK 17 er ikke gitt tilbakevirkende kraft. For å sikre hensiktsmessig bruk av eksisterende byggverk 

og unngå urimelige kostnader, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som gjelder ved 

tiltak på eksisterende byggverk, se plan- og bygningsloven § 31-2. 5. ledd.  

Når det gjelder kravene til brann i eksisterende bygg, er dette regulert av brannforskriften. 

Spørsmålet om kravet til brannsikkerhet for hørselshemmede ble behandlet av LDO for noen år 

tilbake. Spørsmålet i saken var om en hørselshemmet kvinne sto i fare for ikke å bli evakuert ved 

brann i et hotell. Ombudet innhentet en vurdering fra brannvesenet som uttalte at de hadde 

godkjent brannsikkerheten ved hotellet som tilfredsstillende. Brannvesenet uttalte imidlertid også 

at det er opp til hver virksomhet å foreta en risikovurdering av brannsikkerheten og treffe tiltak 

deretter. Ombudet viste til brannvesenets vurdering og konkluderte med at nattevaktordningen, 

sammen med en rutine om å føre opp nedsatt hørsel i hotellets database, var tilfredsstillende og 

at det derfor ikke var diskriminering. Det kan stilles spørsmål ved LDOs saksbehandling og 

informasjonsinnhenting. Brannvesenet kan ha kompetanse til å uttale seg om brannsikkerhet, men 

ikke kostnadsspørsmålet som jo er relevant for forholdsmessighetsvurderingen.  

4.5 CRPD - Artikkel 21 Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang til informasjon 

Partene skal etter konvensjonens artikkel 21 treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at 

mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bruke retten til ytringsfrihet og meningsfrihet, 

herunder frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, på lik linje med 

andre, og ved alle former for kommunikasjon etter eget valg. Dette innebærer bl.a at man i 

samhandling med det offentlige kan bruke bl.a skrivetolk, tegnspråk, punktskrift og alternative og 
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supplerende kommunikasjonsformer. Massemediene og private virksomheter som yter tjenester 

til allmennheten, herunder via Internett, skal oppfordres til å bruke formater som er tilgjengelige 

og brukbare for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Diskriminerings- og likestillingsloven §§ 18 gjelder for medier og nettsider som henvender 

seg til allmennheten. Mediene har, etter disse bestemmelsene, en plikt til universell utforming av 

IKT (blant annet nettaviser) rettet mot allmennheten. 

På kringkastingsfeltet er det et krav at allmennkringkastere er underlagt krav om teksting av 

sine fjernsynsprogrammer. NRK-plakaten, som er innarbeidet i NRKs vedtekter, § 13 bokstav c 

lyder: «Ved utformingen av NRKs tilbud må det tas hensyn til funksjonshemmede, bl.a skal NRK 

ta sikte på at alle fjernsynsprogrammer blir tekstet». Etter Kringkastingslovens § 2-19 skal 

riksdekkende kommersielle fjernsynskanaler med en andel på mer enn fem prosent av de samlede 

seertallene for fjernsyn skal tilrettelegge programmer for personer med funksjonsnedsettelser 

gjennom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst eller andre teknikker. 

Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester har bestemmelser om teksting for 

NRKs programmer i § 2-5 og for kommersielle fjernsynskanaler i § 2-6. Disse bestemmelsene 

trådte i kraft i januar 2020. Selv om disse bestemmelsene var en forbedring med hensyn til teksting 

og dermed tilgjengeligheten til TV- og audiovisuelle bestillingstjenester for hørselshemmede, 

inneholder forskriften fremdeles begrensninger for hva både NRK og kommersielle 

fjernsynskanaler er forpliktet til å tekste av tv-sendinger.  

Bestemmelser om teksting ble tatt inn i kringkastingsloven i 2013, som ledd i 

gjennomføringen av AMT-direktivet (2010/13/EU). AMT-Direktivets artikkel 7 har etter de siste 

endringene også krav til at medlemstatene uten unødvendig forsinkelser skal sikre at tilbydere av 

audiovisuelle tjenester løpende og gradvis skal gjøres mer tilgengelig for personer med nedsatt 

funksjonsevne.  

Selv om krigskastingslovverket gradvis har stilt strengere krav til blant annet teksting av 

tilbyderne av audiovisuelle tjenester, er det en svakhet at departementet ikke har vedtatt noen 

handlingsplan om når alle audiovisuelle tjenester skal ha krav om teksting. Ifølge AMT-direktivet 

skal medlemsstatene rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av Direktivet senest den 

19. desember 2022 og deretter hvert tredje år. De siste endringene i AMT-direktivet er ennå ikke 

implementert i Norge. De anses imidlertid som EØS-relevante. Det er derfor grunn til å etterspørre 

en tydeligere gjennomføringsplan fra regjeringen om kravet til audiovisuelle tjenester skal gjøres 

mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. At Norge på sikt skal gjøre audiovisuelle 

tjenester mer tilgjengelig for hørselshemmede, følger også av CRPD artikkel 9. 

Alminnelige forvaltningsrettslige regler pålegger offentlige virksomheter å godta og legge 

til rette for at kommunikasjonen med mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne skje ved 

bruk av tegnspråk, punktskrift, alternativ og supplerende kommunikasjon etc. Dette følger av en 

generell plikt til å veilede og gi bistand til publikum. Når det gjelder de særlige behov til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, vil en plikt til veiledning og bistand følge av LDL § 24 om offentlige 

myndigheters plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering. 

Visse plikter følger også av diskrimineringsforbudet i § 6. 
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4.5.1 Krav til tilgjengelige offentlige organers nettsider  

EU vedtok 26. oktober 2016 et direktiv om tilgjengelighet til offentlig organers nettsider og 

mobilapplikasjoner gjennom Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of The 

Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public 

sector bodies.  

Direktivet trådte i kraft 22. desember 2016. Direktivet er bindende for Norge gjennom EØS-

avtalen. I tillegg til direktivet er det vedtatt tre gjennomføringsbeslutninger i henhold til direktivets 

bestemmelser høsten og vinteren 2018: 

1. Gjennomføringsbeslutning om tilgjengelighetserklæringer 

2. Gjennomføringsbeslutning om kontrollmetode og rapportering 

3. Gjennomføringsbeslutning om harmonisert standard 

Formålet med direktivet er todelt: 

1. For det første er direktivet et ledd i EUs digitale agenda, og skal bygge ned hindringer mot 

et felles digitalt marked i EU ved å etablere standarder for nettsider og mobilapplikasjoner; 

og  

2. For det andre skal direktivet bidra til at EU og EU-landene oppfyller sine forpliktelser etter 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 9, om 

å sikre tilgjengelighet til IKT for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Direktivet pålegger medlemslandene en plikt til å sikre at offentlig organers internettsider og 

mobilapplikasjoner gjøres tilgjengelige. Direktivet gjelder nettsider og applikasjoner som er utviklet 

av, eller på vegne av, offentlig sektor. Ikke alle offentlige virksomheter er omfattet av direktivets 

virkeområde. Blant annet er det opp til statene å bestemme om skoler og barnehager skal 

omfattes. Direktivet gjelder heller ikke for allmennkringkasting.  

Direktivet er et minimumsdirektiv. Det vil si at statene står fritt til å vedta regler som stiller 

strengere krav til universell utforming enn det direktivet legger opp til. I Norge er dette gjort ved at 

likestilling- og diskrimineringsloven omfatter alle offentlige og private virksomheter, mens direktivet 

kun gjelder for offentlige virksomheter. På andre områder går likevel direktivet lengre enn det som 

følger av norsk lov i dag. Departementet har derfor foreslått flere endringer i norsk rett. De mest 

sentrale forslag til endringene er: 

- Nye krav til virksomheters nettsteder og mobilapplikasjoner54; 

- Krav til universell utforming av intranett og ekstranett, som innebærer en delvis regulering 

av arbeidslivet. Etter likestilling- og diskrimineringsloven stilles det i dag ikke krav til 

universell utforming av IKT-løsninger i arbeidslivet; 

- For å tilfredsstille direktivets plikt til å ha en tilgjengelighetserklæring om hvordan 

nettsteder og mobilapplikasjoner etterlever direktivets krav til universell utforming, har 

departementet foreslått å innføre bestemmelser om aktivitet- og redegjørelsesplikt for å 

fremme universell utforming av IKT. Digdir skal føre tilsyn med denne plikten; og  

- Diskrimineringsnemnda skal kunne behandle klagesaker både når det gjelder manglende 

universell utforming og brudd på aktivitets- og redegjørelsesplikten for universell utforming 

av IKT.  

 
54 https://uu.Digdir.no/krav-og-regelverk/eus-webdirektiv-wad. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e335da4afa5f4190a3c38e7968078173/vedlegg-2---uoffisiell-oversettelse-tilgjengelighetserklaring-32018d1523.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0761154028f54aed8af1130fd9937972/vedlegg-3---uoffisiell-oversettelse-kontroll-rapportering-32018d1524.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3c18d4382522432193c5b4f8188869e1/vedlegg-4---uoffisiell-oversettelse-harmonisert-standard-32018d2048.pdf
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/eus-webdirektiv-wad
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4.6 CRPD - Artikkel 24 Utdanning  

Etter artikkel 24 forplikter partene å sikre et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer 

samt livslang læring for personer med nedsatt funksjonsevne. Partene skal foreta rimelig 

tilrettelegging ut fra den enkeltes behov og sikre nødvendig støtte innenfor det allmenne 

utdanningssystemet. Partene skal gjøre det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å 

lære praktiske og sosiale ferdigheter for å lette deres fulle deltakelse i undervisningen og i 

samfunnet. Det skal bl.a legges til rette for innlæring av punktskrift, alternative og supplerende 

kommunikasjonsformer og tegnspråk. 

Fra norsk hold har man tatt utgangspunkt i at rettighetene i artikkel 24 er gjennomført i 

norsk rett gjennom ulike bestemmelser i bl.a opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven, 

fagskoleloven samt LDL og plan- og bygningsloven. Og for utdanningssektoren må det kunne 

legges til grunn at plikten er enda større fordi utdannelse er en helt sentral rettighet for å sikre lik 

tilgang til arbeid, deltakelse i samfunnslivet osv.  

Bestemmelsen må ses i sammenheng med Opplæringslovens § 1-3 som sikrer at 

«Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, 

praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.» Skolen har altså en plikt til tilrettelegging for at den 

enkelte elev skal få opplæring etter lovens formål nedfelt i lovens § 1-1 som er å  

«opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt 

og forankring.» 

Og  

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre 

liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde 

skaparglede, engasjement og utforskartrong.»  

Selv om det fra offentlig hold legges til grunn at norsk rett samsvarer med CRPD art 24 viser 

brukerundersøkelsen gjengitt i kapittel 2 og annen forskning på området, at det er store forskjeller 

mellom teori og praksis. 

I en rapport utarbeidet av Patrick Kermit fra 2018 fremheves at  

«Hørselshemmede barn og unge befinner seg i en nærmest rettsløs tilstand når de som er satt til 

å oppfylle deres rett til opplæring i en inkluderende setting også samtidig er de som får definere 

når inkludering finner sted. «55 

Da har lovbestemmelsene i seg selv liten reell betydning selv om retten til grunn- og videregående 

opplæring stadfestes opplæringsloven § 2-1 og § 3-1 og bestemmelsene skal sikre alle, inkludert 

hørselshemmede. Det følger videre av opplæringsloven § 1-3 at opplæringens skal tilpasses den 

enkeltes evner og forutsetninger. Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av 

 
55 https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf side 9. 

https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf
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den ordinære tilpassede opplæringen, har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-

1. 

Funnene som gjengis i rapporten til Kermit underbygger at nordiske skoler og barnehager i liten 

grad lykkes når det gjelder å etablere inkluderende praksiser der man har hørselshemmede barn 

og unge sammen med hørende jevnaldrende. Hørselshemmede barn og unge oppnår som gruppe 

dårligere resultater på skolen sammenlignet med typisk hørende jevnaldrende, de har større 

psykososiale utfordringer, er mer ensomme og sliter med å oppnå den opplevelsen av 

medlemskap i jevnaldrendefellesskapet som mange andre tar for gitt.  

Rapporten viser også at det er lite som tyder på at de blir tatt med på råd hverken når 

utdanningsopplegget deres utformes eller underveis i utdanningsløpet. Hørselshemmede elever 

må forholde seg til at undervisningen gis på premissene til typisk hørende elever og den 

hørselshemmede eleven må tilpasse seg dette så godt han eller hun kan. Forskningen bidrar i liten 

grad til å opplyse spørsmålet om hvordan inkluderende praksiser ser ut i virkeligheten.  

En rekke tiltak foreslås gjennomført. Ikke alle forslagene gjengis her. Men når det gjelder 

retten til utdannelse er det kanskje hensiktsmessig å vise til at det må sikres ressurser til rådighet 

for å gi lik mulighet til kompetanseoppbygging og kunnskapsoverføring. At en må fjerne 

administrative barrierer som står i veien for inkludering og å tilrettelegge det fysiske miljøet. 

Individuell tilpasning må ikke føre til at elever segregeres, det være seg fysisk eller gjennom negativ 

sosial merking som «annerledes». Videre må det skje en holdningsendring og hvor det må helt 

klart forutsettes at inkludering betyr at det ikke tillates å skille mellom den hørselshemmede eleven 

og de andre. 

Hørselshemmede barn og unge må få tilgang til å utvikle språk i samhandling med jevnaldrende, 

det være seg talt språk, tegnspråk eller en kombinasjon. Der man nytter tolk må denne være villig 

til å inngå som en del av voksengruppen og etablere et godt gjensidig samarbeid med skolens 

øvrige aktører. Mikrofonanlegg og individuelle tekniske hørselshjelpemidler er viktige for 

hørselshemmede barn og unge, men de gir ikke av seg selv noen garanti for suksess. 

Hensiktsmessig bruk av hjelpemidler krever bevisst innsats og kompetanse. Hørselshemmede 

barn og unge utmattes av støy og kan oppleve støy som fysisk smertefullt. Viktigheten av effektiv 

støydemping kan derfor ikke understrekes nok. Redusert gruppestørrelse er ett virkemiddel for å 

oppnå dette. Støyreduksjon handler ikke bare om teknisk og administrativ tilpasning, men krever 

også en bevisst, kontinuerlig og felles innsats av alle aktører, medelever inkludert. ‐ 

Hørselshemmede elever har betydelige utfordringer knyttet til å oppnå sosial deltakelse og 

likestilling i vanlige barnehager og skoler. Det er et massivt fravær av studier som dokumenterer 

praksisendringer for å fremme sosial inkludering. 

Mange opplever avmakt og at de ikke er i en posisjon hvor de kan gjøre noe annet enn å 

tilpasse seg som best de kan. Voksne med manglende kompetanse utøver betydelig makt over 

barnas kommunikasjonsmuligheter, samtidig som de bidrar til å konstruere barnet som 

annerledes.  

Eleven og foreldrene til eleven kan kreve at skolen gjør de undersøkelser som er 

nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hva eleven trenger. 

Avgjørelse om spesialundervisning er et enkeltvedtak som kan påklages etter regler om klage i lov 
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10. februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven). Rett til tilpasset 

opplæring og spesialundervisning, 

sammen med rettighetene til 

punktskrift og tegnspråkopplæring 

(opplæringsloven §§ 2-6, 2-14, 3-9 

og 3-10) gir elevene rettigheter som 

omfatter og til dels går utover de 

rettigheter som gis gjennom artikkel 

24 i konvensjonen.  

I universitets- og høyskoleloven § 4-3 

og fagskoleloven § 4 a står det at 

utdanningsinstitusjonene og 

fagskoletilbyder, så langt det er mulig 

og rimelig, skal legge 

studiesituasjonen til rette for 

studenter med særskilte behov.  

Men som også rapporten til Kermit 

viser, har det liten effekt når det er 

skolene selv som har ansvaret for å 

følge plikten. Foreldre kan klage en 

skole inn til Statsforvalter, som fører 

tilsyn med at «kommunane og 

fylkeskommunane oppfyller 

kommunepliktene som følgjer av 

denne lova eller forskrift med heimel i 

lova, og plikta til å ha internkontroll 

etter kommuneloven § 25-1.  

Reglene i kommuneloven kapittel 30 

gjeld for tilsynsverksemda», jfr § 14-

1. Det er med andre ord ikke så mye 

Statsforvalter i realiteten har å stille 

opp med dersom en kommune 

forsømmer sin plikt etter 

opplæringsloven §1-1.  

Tilbakemelding gjennom 

undersøkelsen gjennomført av HLF 

gjenspeiler også at rettighetene etter 

CPRD art 24 langt på vei ikke kan 

anses gjennomført. Foreldre 

opplever det som en langvarig og 

krevende kamp for å få riktig 

tilrettelegging for barna, selv om det 

 

UDIR har utformet retningslinjer for universelt utformede 

skoler og barnehager tilpasset hørselshemmede barn.  

****** 

Barnehage- eller skoleeier har ansvaret for å sørge for at 

lokalene er tilrettelagt.  

Både rammeplanen for barnehagen og i opplæringsloven 

viser til tilrettelegging av det fysiske miljø for barn og 

elever. Lyd- og lysforhold i omgivelsene påvirker i stor 

grad kommunikasjonsmulighetene når man har nedsatt 

hørsel.  

Personer med nedsatt hørselstap bruker synet aktivt for 

aktivt ved å kommunisere og innhente informasjon. Det 

kan også være nødvendig med bygningsmessige 

endringer for at barnet eller eleven skal ha et 

tilfredsstillende lyttemiljø. 

Statped og NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr informasjon 

og veiledning til barnehage- og skoleeiere som skal 

foreta utbedringer. 

Barn og unge med nedsatt hørsel konsentrerer seg 

bedre og deltar mer aktivt i diskusjoner når de er skjermet 

for visuell støy. Det er derfor viktig å redusere visuell støy, 

det vil si visuelt forstyrrende elementer som hindrer 

bruken av synet som informasjonskanal.   

All lyd som forstyrrer eller hindrer at en hørselshemmet 

kan oppfatte tale, regnes som støy. Derfor er det viktig 

for hørselshemmede at slike lyder reduseres til et 

minimum. Støydempende tiltak kan være bruk av 

gummiknotter eller liknende under bord- og stolbein, og 

myke overflater på bord og tepper der barn leker. 

Dersom hørselshemmede barn skal få tilfredsstillende 

lyd- og lytteforhold, må målinger og eventuelle 

utbedringer være utført i god tid før barnet begynner i 

barnehagen eller på skolen. Den enkelte barnehage eller 

skole må selv sørge for å måle akustikk og etterklangstid. 

Kilde; UDIR  
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kanskje skulle være universelle løsninger på plass i skole og barnehager allerede. UDIR har 

utformet en veileder som kommunene skal følge, men det har vært umulig å finne tall som viser 

hvor mange skoler eller barnehager som pr i dag er universelt utformede. Men basert på de 

undersøkelser som er gjort er det mye som tyder på at manglende er store og at alt for mange 

hørselshemmede barn opplever diskriminering.  

Fra Rapporten 56  «En av flokken? Inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og 

begrensninger» (Kermit et al. 2014) tas med et funn fra undersøkelser som også underbygger de 

funn foreldre beskriver i spørreundersøkelsen fra HLF (kapittel 2) 

«Det synes å være forskjell på hva slags rettighetsoppfyllelser og hva slags tilbud barnet får, 

avhengig av hva slags ressurser barnets foreldre har når det gjelder å påta seg sakførerrollen for 

barnet. Generelt vitner resultatene om at det ofte er for lav kompetanse om (her:) hørselshemming 

i de lokale kommunene, men der man lykkes forutsetter dette både kompetanseheving, samarbeid 

og vilje.» side 50 og 51. 

4.6.1. Utdannelse og fritid  

Barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og universiteter er som nevnt også omfattet av plikten til 

universell utforming i LDL § 17.  

Særlig barn og unge på skoler og i fritidsaktiviteter opplever belastning fordi 

hørselsnedsettelse ikke er synlig på samme måte som mange andre funksjonsnedsettelser og 

derfor ikke oppfattes av omgivelsene på samme måte som andre funksjonsnedsettelser57.  

Selv om LDL § 17 også omfatter tilrettelegging for psykososiale forhold, er det en forutsetning for 

at det skal omfattes av bestemmelsen at det mulig, ved en fysisk tilrettelegging av omgivelsene, å 

imøtekomme de aktuelle brukerforutsetningene. Om dette ikke er mulig, vil problemstillingene ikke 

fanges opp av reglene om universell utforming.  

Også her holder det å vise til rapporten utarbeidet av Kermit som viser at alt for mange barn med 

hørselshemming ikke har samme mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter. Hørselshemmede 

ungdom «må arbeide knallhardt for å henge med. Inkludering forblir dermed noe som den 

hørselshemmede eleven selv må legge størst innsats i og ofte ta mest ansvar for. De kvalitative 

dataene dokumenterer at denne innsatsen er svært kognitivt og følelsesmessig slitsom og 

resulterer i så stor fysisk utmattelse at mange av ungdommene er fullstendig utkjørt når de kommer 

fra skolen.»58 

  

 
56 https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf, side 50 og 51.  
57 https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf 
58 https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf, side 51. 

https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf
https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf
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4.7 CRPD - Artikkel 27 Rett til arbeid  

I CRPD artikkel 27 erkjenner partene at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til 

arbeid på lik linje med andre. Det skal omfatte muligheten til å tjene til livets opphold ved et arbeid 

som man selv fritt velger eller påtar seg i et arbeidsmarked og arbeidsmiljø som er åpent, 

inkluderende og tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partene skal treffe 

hensiktsmessige tiltak for å virkeliggjøre retten til arbeid, også for dem som får nedsatt 

funksjonsevne mens de er i arbeid. 

Norske myndigheter har etter Grunnloven § 110 plikt til å legge forholdene til rette for at 

ethvert arbeidsdyktig menneske kan forsørge seg selv ved eget arbeid. 

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 26 har arbeidstakere og arbeidssøkere med 

nedsatt funksjonsevne rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver 

for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling 

samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. 

Arbeidsmiljøloven59 (2005) har bl.a som formål å bidra til et inkluderende arbeidsliv og å 

legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger 

og livssituasjon (for eksempel arbeidsmiljøloven § 4-6). Loven gjelder for virksomhet som 

sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven, jfr aml § 1-2 og med 

arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste, jfr aml. § 

1-8. Plikt til tilrettelegging og tilpasning arbeidstakerens behov påhviler altså arbeidsgiver.  

Etter arbeidsmiljølovens § 4-1 stilles det krav til at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig 

ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og 

psykiske helse og velferd. Det skal legges vekt på å forebygge sykdommer.  

Etter aml. § 4-2, sammenholdt med § 4-1 (2) skal arbeidsgiver legge til rette for at den 

enkelte arbeidstaker skal gis mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid og at 

arbeid organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne og 

øvrige forutsetninger. Og etter aml. § 4-4 (1) skal det tas hensyn til helse.  

Mange hørselshemmede beskriver en rekke situasjoner og forhold der de blir diskriminert 

på arbeidsplassen. En ting er manglende tilrettelegging i arbeidsmiljøet som kan føre til 

omplasseringer eller endring av arbeidsoppgaver. Andre forteller at de blir uføre grunnet 

helseplager som følge av manglende tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet.  

Hørselshemmede bør naturlig ha rett til et støyfritt arbeidsmiljø og at det legges til rette for 

å redusere romklang eller andre forhold som påvirker den enkeltes evne til å gjennomføre sitt 

arbeid og forhold som påvirker den enkeltes helse. Støy gjør mange hørselshemmede syke og for 

mange er dette en av hovedårsaken til at det er vanskelig å stå i en fulltidsstilling over tid dersom 

vedkommende eksponeres for daglig støy. I tillegg må det tilrettelegges for at hørselshemmede 

skal kunne delta i arbeidsoppgaver eller aktiviteter på arbeidsplassen og i arbeidstiden. Slik at 

arbeidsgiver må tilrettelegge for bruk av skrivetolk ved behov for den hørselshemmede. Behovet 

 
59 LOV-2005-06-17-62. 
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må ses i sammenheng med lovens formål og den enkeltes rett til å kunne utføre sitt arbeid, jfr aml. 

§ 4-2. Men det er ingen absolutt rett som gjelder uansett. Også her er det avgrenset opp mot det 

som uforholdsmessig byrde, jfr. LDL § 22, annet ledd. Vurderingen av om det foreligger 

uforholdsmessig byrde vil bero på en konkret vurdering av;  

a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse 

b) kostnadene ved tilretteleggingen 

c) virksomhetens ressurser. 

Krav rettet til en arbeidsgiver kan ofte være vanskelige å fremme fordi det gjerne skaper 

konflikter mellom den enkeltes berettigede forventning etter arbeidsmiljøloven og det arbeidsgiver 

kan eller vil tilpasse på arbeidsplassen. Enkelte arbeidsgivere vil synes det kostnadsmessige er 

vanskelig å bære og henviser ansatte til å søke bistand fra hjelpemiddelsentraler. Det kan derfor 

være vanskelig for den enkelte hørselshemmede å fremme krav de har rett til. Igjen blir mange 

overlatt til seg selv og opplever helst at det er den hørselshemmede som må tilpasse seg 

arbeidsgiver og arbeidsplassen. Konflikter mellom arbeidstakeres behov kan også stilles opp mot 

hverandre og gjøre en full realisering av rettighetene vanskelig. Mange hørselshemmede opplever 

også at de isoleres på jobb og ikke tas med i sosiale begivenheter hvis det medfører at andre 

ansatte må tilpasse seg deres behov.  

Dersom en arbeidstaker mener seg diskriminert på dette grunnlaget er en klage til Nemnda en 

mulig vei å gå. Men igjen er det vanskelig å stå i en slik konflikt med arbeidsgiver hvis en fortsatt 

ønsker å stå i stillingen sin. Her mangler det et system som er bygget opp og rundt arbeidstaker 

slik at det ikke er arbeidstaker som blir stående i konflikt med sin arbeidsgiver.  

Arbeidsplasser med mer enn 10 ansatte har en plikt til å ha et verneombud, jfr aml. § 6-1. 

Verneombudets oppgaver er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljø, 

jfr aml. § 62 (1). Det er altså verneombudet som fører et slags tilsyn med arbeidsmiljøet på 

arbeidsplassen. Utover plikt til å gjøre seg «kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og 

tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle 

feil og mangler som er påvist» har ikke verneombudet en plikt til å sette seg inn spesielle behov 

eller tilpasninger som den enkelte har. Så det blir også den hørselshemmede som må fremme krav 

til tilrettelegging og tilpasning.  

Under rapportering fra Norge til FNs komite for Økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter (ØSK-komiteen), ble Norge kritisert for manglende integrering av funksjonshemmede i 

arbeidslivet. ØSK-komiteen anbefaler at det innføres en (rapporterings)plikt for arbeidsgivere med 

mindre enn 50 ansatte. I dag er ikke disse omfattet av denne plikten. Arbeidsplasser med mindre 

enn 50 stykker utgjør mer enn 97% av de private arbeidsgivere. Komiteen anbefaler derfor at 

Norge innfører tiltak som medfører at rapporteringsplikten også omfatter alle private og offentlige 

arbeidsgivere. Det anbefales også at det innføres sanksjonssystemer der rapportering ikke blir 

gjennomført.  

Fra ØSK-komiteens side er det trukket frem som et problem det store antall 

funksjonshemmede som fortsatt står utenfor det norske arbeidsmarked. Blant annet anbefales en 

plikt til universell utforming og inkorporering av IKT i et universelt design på arbeidsplassen, 

herunder dataprogramvare; 
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“The Committee also recommends that the State party revise section 17 of the Equality 

and Anti-Discrimination Act with a view to extending to the workplace the duty to have 

universal design and incorporating information and communication technologies in 

universal design in the workplace, including software programs. “ 

Dette tolkes slik at universell utforming skal være hovedregelen og ikke tolkes bare som et krav til 

individuell tilrettelegging først etter en behovsvurdering for den enkelte. Her har Norge en plikt til 

å følge ØSK-komiteens merknader. 

Arbeidsgiver kan ikke diskriminere ved ansettelse ut fra en vurdering av den 

hørselshemmedes fungering. I arbeidsforhold er forskjellsbehandling på grunn av for eksempel 

funksjonsnedsettelse «bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen 

av arbeidet eller yrket, og vilkårene i første ledd er oppfylt», jf. § 9 annet ledd. 

Dette kan illustreres ved eksempel fra Nemnda i en sak fra september 2021 60  der en 

hørselshemmet kvinne ble først tilbudt en stilling som vaktmester, men hvor arbeidsgiver senere 

trakk tilbudet med begrunnelse i at den som innehadde stillingen måtte kunne snakke i telefonen.  

Fra Nemndas behandling gjengis i korthet vurderingen fra Nemnda følgende;  

«B har anført at det er nødvendig for stillingen å kunne snakke i telefon, og for å 

kommunisere med beboerne, samt at A heller ikke oppfylte språkkravet for stillingen. B 

viser også til at beboerne kan gi informasjon som raskt må videreformidles til 

helsepersonell. Etter nemndas syn er dette som utgangspunkt saklige grunner for å stille 

krav til hørsel og språk. A ble likevel vurdert som egnet for stillingen på tross av sin 

hørselsnedsettelse. Det svekker Bs argumentasjon om at det må stilles krav til 

kommunikasjon og språk som A ikke oppfyller. B har også selv vist til at det foreligger 

alternative hjelpemidler for kommunikasjon utover å bruke telefon.  

Nemndas vurdering er derfor at det foreligger tilstrekkelige alternativer for kommunikasjon 

som ikke gjør det nødvendig å forskjellsbehandle A på grunn av hennes 

funksjonsnedsettelse. Vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er følgelig ikke oppfylt. 

Her ble arbeidsgiver egentlig ikke trodd på at det var bruk av telefon som var den avgjørende 

grunnen til at kvinnen likevel ikke ble tilbudt jobben. Nemnda viser også til at det finnes alternativer 

til kommunikasjon som ikke gjør det nødvendig å forskjellsbehandle.  

4.7.1 Relevante EU direktiver 

Direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om likebehandling i arbeidslivet 

(EUs rammedirektiv) pålegger medlemslandene å innføre vern mot diskriminering på grunn av 

seksuell orientering, religion, tro, funksjonsnedsettelse og alder. Direktivet er ikke en del av EØS-

avtalen. Norge har likevel valgt å gjennomføre direktivet i norsk rett og direktivet er inkorporert61 i 

diskrimineringslovgivningen.  

 
60 https://www.diskrimineringsnemnda.no/showcase/2021000023 
61 NOU 2003: 2 Skjerpet krav mot diskriminering i arbeidslivet  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-2/id118232/?ch=4
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Tolkningen av omfanget medlemsstatenes forpliktelser etter direktivet er behandlet i flere 

avgjørelser fra EU-domstolen. En gjennomgang av EUs rettskildedatabaser synes å vise at 

foreløpig finnes det kun et forslag 62  til en avgjørelse, men ingen dommer, der klager er 

hørselshemmet.  

Saken gjaldt en fengselsbetjent som ble oppsagt fordi hans hørsel var under de krav som fulgte 

av nasjonale bestemmelser for ansatte i fengsel. Spørsmålet til behandling for EU-domstolen var 

om EUs rammedirektiv er til hinder for at nasjonal lovgivning kan stiller absolutte krav til hørsel for 

fengselsbetjenter.  

I forslaget til EU-domstolens avgjørelse gjøres en konkret og helhetlig vurdering av relevante 

forhold hvor hensynet til egnethet og fysikk ved utøvelsen av yrket veies opp mot hensynet til den 

hørselshemmede. Domstolen foretar en konkret avveining av hvilke hensyn som i dette tilfellet 

veier tyngst. I dette ligger en rettslig forholdsmessighetsvurdering der hensyn til enkeltindividets 

rett til å stå i en stilling vurderes opp mot hvor omfattende tiltak eller kostnader tilpasninger eller 

tilrettelegging har for en arbeidsgiver.  

Innledningsvis vurderer domstolen klagers egnethet for utføring av yrket.  

93.      Den omstændighed, at en fængselstjenestemand såsom sagsøgeren i hovedsagen 

har kunnet udføre de overvågningsopgaver, som han var betroet, til sine lederes 

tilfredshed (59), viser, at det er muligt at tilknytte ham en anden tjeneste. 

94.      Jeg vil fremhæve, at såfremt den handicappede person er i stand til at varetage 

sine opgaver, efter at der, efter omstændighederne, er foretaget tilpasninger i rimeligt 

omfang som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2000/78, går afskedigelsen af denne person 

alene med den begrundelse, at vedkommende ikke lever op til en norm for høreevnen, 

videre, end hvad der er nødvendigt for at underbygge målet om at sikre tjenestens 

operationelle karakter, og svarer til at afskedige vedkommende alene på grund af sit 

handicap i strid med dette direktiv (60). 

Deretter vurderer domstolen arbeidsgivers plikt til å gjennomføre materielle tilpasninger, i denne 

saken ville et høreapparat gjøre det mulig for klager å oppfylle kravene fra arbeidsgiver.   

95.      Ud over organisatoriske tilpasninger kunne der i en situation som den i hovedsagen 

omhandlede overvejes materielle tilpasninger. 

96.      Det er i den forbindelse blevet foreslået under proceduren for de nationale retter, 

at en fængselstjenestemand, der lider af et hørehandicap, kunne bære et apparat, som 

ville gøre det muligt for vedkommende at leve op til det niveau, der kræves i 

bekendtgørelse nr. 12. 

97.      En tilladelse til at anvende et sådant apparat kan således efter min opfattelse anses 

for en rimelig tilpasning som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2000/78. 

 
62 C-795/19 datert 25. november 2020  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=h%25C3%25B8reh%25C3%25A6mmede&docid=234339&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15518289#Footnote59
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=h%25C3%25B8reh%25C3%25A6mmede&docid=234339&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15518289#Footnote60
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=h%25C3%25B8reh%25C3%25A6mmede&docid=234339&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15518289#Footnote2
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På bakgrunn av denne avveiningen ble det forslått følgende avgjørelse (se premiss 103): 

«Artikel 2, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 

rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 

sammenholdt med dette direktivs artikel 4, stk. 1, og artikel 5, skal fortolkes således, at 

denne bestemmelse er til hinder for en national bestemmelse, der fastsætter, at det er 

absolut umuligt, at en fængselstjenestemand fortsat kan være beskæftiget, alene med den 

begrundelse, at vedkommendes høreevne ligger under den foreskrevne norm, uden at 

arbejdsgiveren undersøger, om denne person er i stand til at udføre de opgaver, der følger 

af vedkommendes beskæftigelse, efter at der, efter omstændighederne, er blevet foretaget 

tilpasninger i rimeligt omfang som omhandlet i denne artikel 5, såsom tilknytning til en særlig 

tjeneste eller tilladelse til at bære et høreapparat.» 

Det konkluderes altså med at så lenge den hørselshemmede kan utøve sitt yrke fullt ut ved hjelp 

av tekniske hjelpemidler, kan en ikke på generelt grunnlag ha som krav til en viss fysisk egenskap 

så lenge en funksjonsnedsettelse kan avhjelpes på annen måte og utøvelsen av de oppgaver som 

tilligger stillingen fortsatt kan utføres. At det i forslaget til avgjørelse konkluderes med at 

arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge viser den konkrete vurderingen domstolen har gjort ved 

i første rekke si at en skal være forsiktig med å sette absolutte krav til egnethet uten å foreta 

konkrete individuelle vurderinger for utførelsen av arbeidsoppgaver som likevel kan gjennomføres 

på en forsvarlig måte med tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse.  

En annen avgjørelse som kan anføres som relevant for denne utredning er EU-Domstolens 

dom av 11. september 2019 i sag C-397/18 63om en spansk arbeidsgiver, som hadde sagt opp ti 

arbeidstakere. De ti arbeidstakere ble valgt ut på bakgrunn av fire objektive grunner: Tilknytning 

til en bestemt avdeling i virksomheten, produktivitet på mindre enn 95 %, mindre fleksibilitet og 

høy fraværsprosent. Blant de ti oppsagte arbeidstakere var en kvinne, som hadde en 

funksjonsnedsettelse omfattet av Rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om 

generelle rammebestemmelser om likebehandling i arbeidslivet .  

Kvinnen oppfylte de fire utvelgelseskriterier, idet hun var tilknyttet den aktuelle avdeling, hun hadde 

en vektet gjennomsnittlig produktivitet på 59,82% og en meget begrenset fleksibilitet for så vidt 

angikk de grunnleggende funksjoner i hennes stilling og en fraværsprosent på 69,55%. EU-

Domstolen fastslo at utvelgelseskriterier etter fraværsprosent, produktivitet og fleksibilitet kan 

medføre en indirekte forskjellsbehandling av funksjonshemmede. Oppsigelse av en arbeidstaker 

med funksjonsnedsettelse begrunnet i at arbeidstakeren ikke oppfyller objektive 

utvelgelseskriterier om fraværsprosent, produktivitet og fleksibilitet utgjør derfor en indirekte 

forskjellbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse med mindre arbeidsgiver før oppsigelsen 

har gjennomført tilrettelegging i et rimelig omfang i forhold til arbeidstaker i den hensikt å sikre at 

prinsippet om likebehandling av personer med funksjonsnedsettelse er blitt overholdt.  

 
63https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=da&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3608910 
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4.8 CRPD - Artikkel 29 Deltakelse i det politiske og offentlige liv 

Etter CRPD artikkel 29 skal partene garantere mennesker med nedsatt funksjonsevne 

politiske rettigheter og mulighet til å nyte dem på lik linje med andre, herunder rett til deltakelse i 

valg. 

Muligheten for å stemme ved valg for personer med nedsatt funksjonsevne er sikret 

gjennom bestemmelser i bl.a valgloven, valgforskriften, lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) samt likestillings- og diskrimineringsloven. Krav 

til tilgjengelige valglokaler fremgår av valgforskriften §§ 26 og 30. Men en har ingen lover som 

sikrer tilgang til å være politisk aktiv eller til å sikres tilgang til det offentlige liv.  

Lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. skal sørge for at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne får innflytelse over og sikres medvirkning i politiske saker som er særlig 

viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Her har en altså begrenset det til å gjelde temaer 

som anses særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. En må anta at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne burde vært sikret tilgang alle saker de interesserer seg for, nettopp for å 

sikre seg en bredde og et mangfold som faktisk representerer alle i samfunnet. Og selv om denne 

henvisningen er ment positivt, kan en ikke se at den tar inn over seg helheten i CRPD artikkel 29.  

Personer med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i kommunestyrene i forhold til 

deres andel av befolkningen generelt. Myndighetene har uttalt at de vil følge utviklingen på dette 

området. Deltasenteret i BUFDIR 64  har laget en veileder for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne om deltakelse i politisk arbeid. Reglene om universell utforming i diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven § 9 gjelder for partikontorer og kommunale lokaler som er rettet mot 

allmennheten. 

Det er for Nemnda 65 behandlet en sak om manglende tilgang for hørselshemmede til et 

møte i regi av et fylkesråd. Nemnda konkluderte med at med at fylkeskommunen handlet i strid 

med plikten til å sikre universell utforming siden møtene avholdes av et offentlig organ og da var 

det nemndas oppfatning at fylkeskommunen hadde en klar aktivitetsplikt med hensyn til 

tilrettelegging både for medlemmer av rådet og også eventuelle hørselshemmede tilhørere. Fra 

Nemndas side ble det blant annet i denne vurderingen lagt vekt på at fylkeskommunen som selv 

hadde opplyst at en lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg skulle være 

tilgjengelig under eksterne møter vil ha en skjerpet plikt til tilrettelegging under offentlige møter. 

Det er derfor fylkesrådets ansvar å ha lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg 

tilgjengelig for slike møter.  

Og i en annen sak kommer Nemnda til at flere politiske partier diskriminerte på grunn av 

manglende universell utforming av sine nettsider66 fordi nettsidene til de politiske partiene på 

Stortinget ikke oppfylte forskriftsmessige krav til universell utforming av IKT. Det er i 

 
64 https://www.bufdir.no/uu/ 
65 DIN-18/62 
66 DIN-18/13 til 18. 

https://www.diskrimineringsnemnda.no/media/1871/sak-62-2018-anonymisert-vedtak.pdf
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saksfremstillingen lagt til grunn av Nemnda at slike nettsider retter seg mot allmennheten og derfor 

omfattes av LDL § 17 flg. 

4.8.1 Digitale møter i regi av offentlige eller private aktører 

I direktiv (2016/2102) av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet til offentlige virksomheters 

nettsider og mobilapplikasjoner som Norge er bundet av stilles det imidlertid krav til universell 

utforming av intranett og ekstranett, som innebærer en delvis regulering av det private arbeidsliv. 

Departementet har derfor foreslått67 at universell utforming av IKT i § 18 gjøres til en selvstendig 

bestemmelse, som ikke utledes av den generelle bestemmelsen i § 17. Disse endringene er 

foreløpig ikke tredd i kraft, men det er ventet at endringene vil oversendes Stortinget tidlig i 202168. 

Spørsmålet er om disse plattformene er omfattes av begrepet fysisk forhold i LDL § 17? 

Problemstillingen er drøftet og behandlet i forarbeidene til loven, men det har ikke blitt konkret 

fastlagt innholdet av omfang av slikt ansvar gjennom saker for Nemnda eller i rettsapparatet.  

Rent språklig er det vanskelig å si at virksomheter som kun er tilgengelig via digitale kanaler 

omfattes av begrepet «fysiske forhold». Sett hen til formålet med reglene om universell utforming 

er det likevel grunn til å hevde at slike virksomheter faller inn under lovens bestemmelser. Siden 

plikten til universell utforming er en rettslig standard ment å skulle utvikle seg i takt med 

samfunnsutviklingen, teknologiske nyvinninger, må det også kunne innfortolkes at også digitale 

virksomheter er å anse som omfattet. Men her som ellers gjelder forholdsmessighetsvurderingen 

som setter rammene for omfanget av forpliktelsene.  

4.9 CRPD - Artikkel 30 Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett 

I artikkel 30 erkjenner partene at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta 

i kulturlivet, fritids-, fornøyelses- og idrettsaktiviteter på lik linje med andre. 

Retten for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å delta i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser 

og idrett støttes i Norge både av den alminnelige lovgivning mot diskriminering og for 

tilgjengelighet og av ulike spesielle politiske tiltak. Se også under 4.2.9 om tilgang til informasjon. 

Bestemmelsene om universell utforming i LDL § 17 gjelder for idrettslag og andre 

fritidsvirksomheter som er åpne for allmennheten. Reglene skal også sikre tilgjengelighet til 

kulturbygg, museer og andre severdigheter. Et spørsmål kan være om tilrettelegging for 

hørselshemmede omfattes av de fysiske forholdene i LDL § 17 eller om dette også er omfattet av 

de særlige reglene for IKT i LDL § 18.  

For hørselshemmede er tilgangen på gode lysforhold-, lyd- og taleoverføring viktig for å 

kunne benytte seg av tjenesten til virksomheten. For å sikre god lyd vil man i virksomhetens lokaler 

 
67 Se forslag til gjennomføring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsteder og mobilapplikasjoner i 

norsk lov med tilhørende gjennomføringsbeslutninger punkt 14.1.2.  
68Se 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a0d4144bfb5f41af969a556a8f7b0419/no/pdfs/uu_hoeringsnot

at.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a0d4144bfb5f41af969a556a8f7b0419/no/pdfs/uu_hoeringsnotat.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a0d4144bfb5f41af969a556a8f7b0419/no/pdfs/uu_hoeringsnotat.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a0d4144bfb5f41af969a556a8f7b0419/no/pdfs/uu_hoeringsnotat.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a0d4144bfb5f41af969a556a8f7b0419/no/pdfs/uu_hoeringsnotat.pdf
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for det første være avhengig av blant annet god lydisolasjon og romakustikk. I tillegg vil 

hørselshemmede være avhengig av lyd- og taleoverføringsutstyr samt varslingsanlegg. For å sikre 

god taleforståelse ved taleoverføring i større rom kan det også være bruk for høyttaleranlegg 

tilkoblet lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg eller tilsvarende trådløst 

lydoverføringsutstyr.  

Etter norsk rett mangler vi relevant retts- eller nemndspraksis som sier noe om hvor langt 

plikten for tilrettelegging eller universell utforming går også på dette feltet. Her kan det være 

relevant å vise til svensk nemndspraksis gjengitt under Appendix 1, om nordisk rett.  

I sak for den svenske nemnda var en dyrehage klaget inn fordi det på dagen for et besøk viste seg 

at lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegget ikke fungerte. Dyrehagen hadde 

reklamert med at de hadde lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og høyttaleranlegg. På 

dagen for besøket viste det seg at den ikke fungerte. At det var installert lydoverføringsutstyr, 

herunder teleslynge og høyttaleranlegg er ikke nok, den må også fungere. Når den var ute av 

funksjon, er det diskriminering av den hørselshemmede.  
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5. Håndhevelse av diskrimineringsvernet for hørselshemmede i Norge 

5.1. Innledning  

Diskrimineringslovverket inneholder flere tiltak som i dag som har til formål å hindre diskriminering. 

Dette er både bestemmelser som pålegger de enkelte pliktsubjekter et ansvar for aktivt å hindre 

diskriminering gjennom en aktivitets- og redegjørelsesplikt. I lov om Likestilling- og 

diskrimineringsombudet (LDO) og Diskrimineringsnemnda (Nemnda) 

(diskrimineringsombudsloven) er LDO gitt i oppgave å både arbeide for å hindre diskriminering i 

Norge og i å veilede enkeltpersoner i saker om mulig diskriminering. Nemnda har i mandat å 

avgjøre enkeltsaker om diskriminering.  

 

Etter diskrimineringsombudslovens § 7 er Nemndas ansvarsområdet å håndheve  

• likestillings- og diskrimineringsloven, hvis ikke annet fremgår av loven,  

• arbeidsmiljøloven kapittel 13, med unntak av § 13-1 tredje ledd,  

• eierseksjonsloven § 6,  

• husleieloven § 1-8,  

• bustadbyggjelagslova § 1-4,  

• burettslagslova § 1-5, 

• skipsarbeidsloven kapittel 10, med unntak av § 10-1.  

Ombudets virksomhet omfatter også rapporteringen om arbeidet med likestilling og ikke-

diskriminering etter regnskapsloven § 3-3 c 

Følgende er unntatt fra Nemndas ansvarsområde, jfr § 7.  

• § 18 om universell utforming av IKT, § 24 om offentlige myndigheters aktivitets- og 

redegjørelsesplikt,  

• § 25 om arbeidslivets organisasjoners plikt til å arbeide for likestilling,  

• § 26 om arbeidsgivers aktivitetsplikt,  

• § 26 b om arbeidsgivers opplysningsplikt om likestillingsarbeid, § 28 om kjønnsbalanse i 

offentlige utvalg mv.,  

• § 32 annet ledd om behandling av lønnsopplysninger,  

• § 39 om straff for grov overtredelse av diskrimineringsforbudet som er begått av flere i 

fellesskap.  

Diskrimineringsnemnda skal ikke håndheve forbudet mot diskriminering i familieliv og andre rent 

personlige forhold etter likestillings- og diskrimineringsloven. 

Digitaliseringsdirektoratet skal føre tilsyn med at kravene i § 18 om universell utforming av IKT 

overholdes. Disse forskjellige mekanismene som finnes for å hindre diskriminering vil bli 

redegjort for nærmere i dette kapittelet.  
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5.2. Plikt til å arbeide aktivt for å hindre diskriminering 

Likestilling- og diskrimineringsloven inneholder både generelle bestemmelser om aktivitets- og 

redegjørelsesplikt for de ulike pliktsubjektene69 og arbeidslivets organisasjoner. I tillegg er det en 

regel om aktivitetsplikt for å fremme universell utforming. 

5.2.1 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt for å hindre diskriminering 

LDL § 24 første ledd har bestemmelser om offentlige myndigheters plikt til å arbeide aktivt 

for å hindre diskriminering i all sin virksomhet. Offentlige myndigheter omfatter både statlige, 

kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer som utøver offentlig myndighet.  

Med «aktivt» arbeid menes at offentlige myndigheter ikke bare selv har en plikt til ikke å 

diskriminere. Offentlige myndigheter må også påse at diskrimineringshensyn integreres i all 

virksomhet, både når det gjelder myndighetsutøvelse og tjenesteyting. At arbeidet skal være 

«målrettet», innebærer at virksomheten må sette mål for arbeidet med å fremme likestilling, og 

det må være klart hvor ansvaret ligger. I kravet til at arbeidet skal være «planmessig» ligger det 

at det må utarbeides en plan for arbeidet. 

Det er ikke en plikt til å iverksette bestemte tiltak. Offentlige myndigheter må selv ut fra en 

analyse av situasjonen vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige. Plikten innebærer for 

eksempel å ta initiativ til å endre regelverk som strider mot likestillings- og diskrimineringsloven, 

og påse at nye regler er i overensstemmelse med denne. Plikten innebærer også å arbeide aktivt 

for å sikre likeverdig tjenesteyting. Det kan dreie seg om tilrettelegging av informasjon, gjøre 

individuelle tilpasninger eller skaffe til veie eller tilrettelegge for bruk av tolk. 

Etter andre ledd har offentlige myndigheter en redegjørelsesplikt i årsrapport, årsberetning eller 

annet offentlig tilgjengelig dokument om hvordan de har oppfylt ansvaret i første ledd.  

5.2.2 Arbeidslivets organisasjoners plikt til å hindre diskriminering  

Etter LDL § 25 har arbeidslivets organisasjoners plikt til å arbeide aktivt for hindre 

diskriminering. Med arbeidslivets organisasjoner menes både arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjoner. Plikten omfatter både organisasjonenes rolle som part i tariffavtaler 

og som interesseorganisasjon for medlemmene.  

Organisasjonene har samme plikt som offentlige myndigheter til å arbeide aktivt, målrettet og 

planmessig for å fremme lovens formål innenfor sine virkefelt. Plikten medfører ikke at 

organisasjonene må gjennomføre bestemte tiltak. Det er opp til organisasjonene selv å vurdere 

hvilke tiltak som er aktuelle og hensiktsmessige. Med «aktivt» menes at organisasjonene må 

iverksette konkrete tiltak innenfor sine virkefelt. Med «målrettet» menes at organisasjonene må 

definere målet for arbeidet. I kravet til at arbeidet må være «planmessig» ligger det at 

organisasjonene må ha en plan for arbeidet og utpeke en ansvarlig. Aktivitetsplikten 

innebærer ikke en plikt til å overvåke at medlemmene oppfyller aktivitetsplikten sin. Det er for 

arbeidslivets organisasjoner ikke innført en redegjørelsesplikt.  

 
69 Med pliktsubjekt menes den som etter loven har plikt til å gjøre noe for å sikre rettighetene etter 
loven. Rettighetssubjekter er den eller de som kan kreve en rett.  
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5.2.3 Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt for å hindre diskriminering  

Ifølge LDL § 26 første ledd har alle arbeidsgivere en aktivitetsplikt til å hindre diskriminering 

når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet 

og kjønnsuttrykk. Andre ledd i bestemmelsen konkretiserer aktivitetsplikten for alle offentlige 

arbeidsgivere, og private arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere. 

Aktivitetsplikten medfører ikke at arbeidsgiver må innføre bestemte tiltak i sin virksomhet, men er 

i form av en arbeidsmetode i fire trinn. 

Andre ledd bokstav a beskriver arbeidets første trinn om at arbeidsgiver må kartlegge risiko for 

diskriminering eller hindre for likestilling i egen virksomhet. Med hindre menes både konkrete og 

mer usynlige hindre i form av holdninger, fordommer og strukturer. Undersøkelsen bør skje i form 

av en gjennomgang av rutiner, samtaler med de ansatte, medarbeiderundersøkelser mv.  

Andre ledd bokstav b beskriver arbeidets andre trinn om at arbeidsgiver må analysere årsakene 

til de risikoene for diskriminering eller hindrene for likestilling som er identifisert. Dette kan for 

eksempel gjelde barrierer for at arbeidstakere med funksjonsnedsettelser kan ta jobb i 

virksomheten.  

I andre ledd bokstav c beskrives tredje trinn i arbeidet om at arbeidsgiver må iverksette egnede 

og relevante tiltak for å motvirke diskriminering. Tiltakene må være egnet til å avhjelpe de 

utfordringer som er avdekket. Det er ikke krav om å gjennomføre uforholdsmessig kostbare tiltak.  

Andre ledd bokstav d inneholder krav om å evaluere resultatet av arbeidet, som representerer 

arbeidets fjerde trinn.  

5.2.4 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming 

Likestilling og diskrimineringsloven § 19, første ledd første setning oppstiller et krav til alle 

offentlige virksomheter om å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 

virksomheten. Første ledd andre setning fastsetter en tilsvarende plikt for private virksomheter 

rettet mot allmennheten. Om virksomheten er rettet mot allmennheten, skal vurderes på samme 

måte som under § 17 (se kapittel 3). Bestemmelsen supplerer de generelle bestemmelsene om 

aktivitetsplikt i lovens kapittel 4 (§§ 24 til 28). 

I praksis innebærer plikten at virksomhetene må kartlegge status når det gjelder de fysiske forhold 

innenfor virksomheten med tanke på tilgjengelighet, og iverksette konkrete tiltak for å sikre best 

mulig tilgjengelighet for alle uavhengig av funksjonsevne. Virksomhetene bør innarbeide konkrete 

mål om universell utforming i langsiktige planer for utbedring eller oppgradering av fysiske forhold 

i virksomheten. 

Aktivitetsplikten omfatter ikke en plikt til å etablere formelle og/eller skriftlige rutiner. Det er likevel 

klart at det ofte vil være hensiktsmessig og nødvendig for virksomhetene å etablere slike rutiner 

for å oppfylle lovens krav.  

5.2.5 Pådriver- og veiledningsrollen til Likestilling- og diskrimineringsombudet  

Ifølge diskrimineringsombudsloven § 5 skal LDO være en pådriver for likestilling og mot 

diskriminering. Dette innebærer blant annet et ansvar for å arbeide mot diskriminering på 

strukturelt nivå, herunder ha et ansvar for å identifisere diskriminerende barrierer av rettslig og 
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faktisk art. Lovgrunnlaget regulerer ikke hvordan pådriverfunksjonen skal utøves. Ombudet står 

derfor fritt til selv å bestemme hvordan de vil utøve sin pådriverfunksjon.  

Ombudet skal også bistå partene i forkant av en eventuell klagesak med rettighetsveiledning. De 

skal gi råd til enkeltpersoner og virksomheter om hvilke rettigheter de har i henhold til regelverket. 

Ombudets veiledning i enkeltsaker omfatter informasjon og veiledning om de muligheter loven gir 

og de sanksjoner som kan være aktuelle. 

Ombudets har ifølge § 5 også konvensjonstilsyn med nasjonal gjennomføring av FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW), FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) og FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

Diskrimineringsombudsloven § 5 har også fått et nytt fjerde ledd som fastslår at LDO, i tillegg til 

veiledning, også skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten etter LDL som er redegjort for 

over i tillegg til rapporteringsplikten om likestilling og ikke-diskriminering etter regnskapsloven§ 3-

3 c som store regnskapspliktige foretak er pålagt å oppfylle.  

5.3. Bevisbyrde, reaksjoner og håndheving  

5.3.1 Bevisbyrde 

Likestilling- og diskrimineringsloven § 37 gir regler om bevisbyrde i saker om diskriminering 

etter loven. Første ledd fastslår at dersom det foreligger opplysninger som gir grunn til å tro at det 

har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har 

funnet sted, skal det anses å ha funnet sted diskriminering. 

Med omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd menes at det må være 

holdepunkter for eller indikasjoner på at diskriminering har skjedd. Sannsynlighetsovervekt kreves 

ikke. Det er ikke et krav om at omstendighetene som gir grunn til å tro at det har skjedd 

diskriminering, må ha kommet fra klager. 

At bevisbyrden snus, har betydning for hvem tvilen skal gå utover. Den som påstås å 

diskriminere har tvilsrisikoen der det etter avsluttet bevisførsel fortsatt er tvil om det har skjedd 

diskriminering. Beviskravet er det samme som ellers – alminnelig sannsynlighetsovervekt. 

Bevisbedømmelsen er heller ikke annerledes enn i andre saker. Det alminnelige prinsippet om fri 

bevisbedømmelse og utgangspunktet om at det mest sannsynlige faktum skal legges til grunn for 

en avgjørelse endres ikke gjennom regelen om bevisbyrde. Det vil imidlertid generelt ha liten 

bevisverdi at den som er påstått å diskriminere forsikrer at vedkommende ikke har diskriminert. 

Av andre ledd fremgår det at regelen om delt bevisbyrde skal gjelde påståtte brudd på blant annet 

forbudet mot diskriminering (§ 6), reglene om universell utforming i §§ 17 og 18, reglene om 

tilrettelegging i §§ 20 til 23 og bestemmelsen om diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold (§ 29). 

5.3.2 Oppreisning og erstatning 

LDL § 38 gir bestemmelser om oppreisning og erstatning. Bestemmelsen omfatter både 

kapittel 2 og reglene om individuell tilrettelegging i §§ 20 til 23. § 38 begrenser ikke retten til å 

kreve oppreisning og erstatning etter alminnelige erstatningsregler. 
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Etter § 12 diskrimineringsombudsloven kan Nemnda enstemmig treffe vedtak om erstatning 

dersom innklagede ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsevne eller andre åpenbart 

uholdbare innsigelser. 

5.3.3 Håndheving  

Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 35 har Diskrimineringsnemnda kompetanse til 

å håndheve loven slik det følger av diskrimineringsombudsloven. Etter 

diskrimineringsombudsloven § 7 kan diskrimineringsnemnda håndheve bestemmelser i 

likestillingsstillings- og diskrimineringsloven. Brudd på bestemmelsen i § 18 om universell 

utforming av IKT er likevel unntatt. Det er også bestemmelsene i §§ 24 til 26 om aktivitets- og 

redegjørelsesplikten samt enkelte andre bestemmelser i LDL som ikke er gjennomgått i denne 

utredningen.  

Videre har diskrimineringsnemda heller ikke kompetanse til å håndheve brudd på hverken 

plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming eller kringkastingsloven. Når det 

gjelder etterlevelse av plan- og bygningsloven, er det plan- og bygningsmyndighetene som skal 

kontrollere dette. Dette skjer i hovedsak gjennom ansvarlig prosjekterende og utførende, se 

kapittel 24 i plan- og bygningsloven for mer utfyllende informasjon her.  

Til forskjell fra svenske Diskrimineringsombudsmannen, har ikke Likestillingsombudet adgang til å 

bringe en sak inn for de alminnelige domstoler.  

5.3.4 Håndhevelse av plikt til universell utforming av IKT 

Likestilling og diskrimineringsloven § 36 første ledd fastslår at Digdir skal føre tilsyn med at 

kravene i § 18 om universell utforming av IKT overholdes innenfor de frister som fremgår av lovens 

§ 41. Kravene i § 18 er presisert i forskrift til bestemmelsen. 

Andre ledd gir Digdir fullmakt til å pålegge retting og ilegge tvangsmulkt dersom plikten til universell 

utforming av IKT ikke etterleves. Pålegg om retting må dreie seg om å slå fast hva som må til for 

at virksomhetene oppfyller kravene etter § 18. Det bør normalt settes en frist for å etterkomme 

pålegget. 

Vedtak om tvangsmulkt kan treffes for å sikre gjennomføring av pålegg dersom fristen for 

å etterkomme pålegget er oversittet. Den skal normalt løpe frem til pålegget er oppfylt. Ilagt mulkt 

kan settes ned eller frafalles når særlige grunner taler for det. Generelt bør tvangsmulkt kun 

fastsettes når det anses nødvendig for at pålegget skal bli oppfylt innen rimelig tid. 

Tredje ledd gir Digdir rett til opplysninger som er nødvendige for å håndheve reglene om 

universell utforming av IKT og rett til tilgang til aktuelle IKT-løsninger. Opplysningsplikten omfatter 

både offentlige og private virksomheter. Siden temaet for tilsynet er IKT rettet mot allmennheten 

anses det ikke nødvendig å gjøre unntak fra offentlige organers taushetsplikt. 

Fjerde ledd fastsetter at klageadgangen må være utnyttet før gyldigheten av 

førsteinstansens og klageinstansens vedtak kan reises for domstolene. Søksmål kan likevel i alle 

tilfeller reises dersom det er gått seks måneder fra klage første gang ble fremsatt, og det ikke 
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skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, jf. 

forvaltningsloven § 27 b andre setning. 

Femte ledd gir hjemmel for at departementet kan fastsette nærmere regler om utmåling 

av tvangsmulkt, og hvordan vedtaket om tvangsmulkt skal gjennomføres. Ordlyden er noe endret, 

men dette innebærer ingen realitetsendring fra tidligere § 29 femte ledd. 
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6. Konklusjoner og anbefalinger  

6.1. Oppsummert  

Gjennomgangen av regelverk, praksis og erfaringer, viser at diskriminering av 

hørselshemmede er relativt systematisk på alle livsområder Det synes å være tilfeldig der 

rettighetene for hørselshemmede er sikret og respektert. Kunnskap om behov og manglende 

ressurser svekker åpenbart gjennomføringen av de grunnleggende rettigheter.  

Plikten til å sikre rettighetene må synliggjøres og lovverket burde styrkes slik at det er lettere å 

forstå og se den hele sammenheng. Når det er så krevende å klart utlede rettigheter, taler det for 

en stor svakhet i regelverk slik det er utformet i dag. En åpenbar forbedring vil være å inkorporere 

CRPD i menneskerettsloven og tydeliggjøre rettighetene. Lovverket i dag er for fragmentert og 

uoversiktlig at det i seg selv gjør det vanskelig for enkeltindivider å følge opp. Når det også ikke er 

fri rettshjelp eller fri sakførsel uten behovsprøving for denne type tvister eller saker blir det en høy 

terskel for mange å få tilgang til de rettighetene de har rett til.  

Et annet åpenbart problem er at for mange vil det være for sent når retten først kreves eller 

blir oppfylt. Det er for sent hvis barn ikke får en fullgod grunnutdannelse. Det er for sent for en 

arbeidstaker hvis en må saksøke en arbeidsgiver for manglende tilrettelegging. Det er for sent for 

en student som etter mange måneder i studiet ikke har fått tilgang til undervisning på grunn av 

manglende teksting av digitale forelesninger. Det er også for sent for en elev eller student hvor 

bygningsmasse ikke er universelt utformet og man blir syk av belastningen det er. En konsekvens 

for mange blir jo da nettopp at de ikke får fulgt undervisning og får ikke prestert etter evne. At 

mange hørselshemmede underpresterer burde være en åpenbar bekymring for skoleeiere over 

hele landet og her burde man klart ha satt inn alle nødvendige tiltak og det snarest.  

Alle skoleeiere bør pålegges en årlig plikt til å rapportere hvor langt de har kommet i 

prosessen med å sikre universell utforming av alle skolebygg. Plikten må tydeliggjøres. Det skal 

ikke være slik at foreldre må kjempe i år for å få nødvendig og riktig tilrettelegging. For ethvert 

barn som starter et utdanningsløp skal skole, skolefritid og fritidsordninger allerede være 

tilrettelagt ved skolestart. Barnehagene må allerede ha dannet et godt grunnlag for videre læring 

og sosiale relasjoner gjennom bevissthet om hørselshemmede barns behov og om deres 

rettigheter.  

Når det gjelder arbeidsplassen må plikten for arbeidsgivere tydeliggjøres. At så mange 

hørselshemmede står utenfor arbeidslivet skulle vært unødvendig. Det er enorme besparelser for 

samfunnet hvis man sørger for at hørselshemmede kan stå i jobb. I tillegg må arbeidsgivere bli 

bevisste på utfordringer det er for hørselshemmede å delta på konferanser, sosiale arrangementer 

ol om det ikke tas hensyn til hørselshemmingen.  

Arbeidsgivere med mindre enn 50 arbeidstakere må pålegges en plikt til å rapportere om 

tiltak om universell utforming av arbeidsplass og IKT. Slik systemet er lagt opp til er det for mange 

konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som ender med at den ansatte må gi opp og slutte. 

Å stå i denne type konflikter et sted man skal ha en langvarig relasjon til medansatte og ledere, er 

krevende for både den ansatte og arbeidsgiver. Erfaringer viser at mange arbeidskonflikter 

sjeldent medfører at den ansatte blir i jobben etter en slik konflikt.  
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Og – domstolsadministrasjonen må bli oppmerksomme på at praksisen deres er 

diskriminerende og i strid med CRPD. Domstolene må som et minimum installeres med 

lydoverføringsanlegg i flere rettssaler og det må sørges for skrivetolker også i domstolene.  

Ytrings- og informasjonsfriheten må sikres enhver. Allmennkringkastere må pålegges 

teksting av alle programmer, også det som er direktesendt. Her står ytrings- og informasjonsfrihet 

sterkere enn åndsverksloven og teksting av programmer, serier eller filmer, er ikke et inngrep i 

den kunstneriske frihet som sådan.  

6.2. Manglende bruk av lovverket 

Det burde være en åpenbar bekymring for lovgiver når så mange hørselshemmede som beskriver 

at de blir diskriminert samtidig oppgir at de ikke benytter seg at de håndhevingsmekanismer som 

finnes.  

I saker behandlet av Nemnda, er plikter som følger av CRPD artikkel 9 ikke blitt tatt med i 

Nemndas vurdering. Dette er en svakhet ved Nemndas saksbehandling. Det må derfor ved 

saksgangen i klagesaker som gjelder manglende tilrettelegging for hørselshemmede henvises til 

CRPD og om økonomiske hensyn kan påberopes av pliktsubjektene. Det vises i denne forbindelse 

til at kravet om uforholdsmessighet er en er dynamisk, rettslig standard hvor innholdet i standarden 

kan endre seg over tid i takt med endring i rettsoppfatningen og samfunnsutviklingen i ulike 

sektorer. Den tekniske utviklingen med hensyn til hva som finnes i dag av tekniske hjelpemidler vil 

her kunne spille en vesentlig rolle i de vurderinger som Nemnda gjør med hensyn til hvilke tiltak 

man er forpliktet til å innføre for å sikre god tale- og lydoverføring for hørselshemmede. Det kan 

derfor grunn til å vurdere nærmere å klage inn flere av de samfunnsområder som er omtalt i 

undersøkelsene i kapittel 2 for Nemnda pga manglende universell utforming.  

Krav til universell utforming gjelder når digitale kanaler brukes til gjennomføring av møter i 

virksomheter som retter seg mot allmennheten. Denne plikten må tydeliggjøres. For 

hørselshemmede vil det innebære at det skal legges til rette for bruk av skrivetolk eller teknologi 

som gjør at møtene kan tekstes. Spørsmålet er om disse tiltakene vil være et uforholdsmessig 

tiltak for pliktsubjektene.  

Kulturarrangementer, overnattinger, politiske møter, sykehus og legekontorer mv 

representerer virksomheter og samfunnsområder er omfattet av reglene om universell utforming i 

LDL. Dette innebærer at det også skal legges til rette for at deres virksomhet i sin helhet er 

tilgjengelige for hørselshemmede. Dersom regelverket er uklart på dette området, bør det 

forankres en tydelig plikt til universell utforming for disse virksomheter og samfunnsområder. Det 

må tydeliggjøres at plikten også er gjeldende eksisterende bygningsmasse, selv om staten her har 

en mer en progressiv plikt til å sikre universell utforming. Forholdsmessighetsvurderingen må 

praktiseres i tråd med de rettigheter som beskyttes. Jo mer sentral rett, jo mer begrenset adgang 

til å hevde at universell utforming utgjør en uforholdsmessig byrde. I denne sammenheng må en 

også se hen til menneskerettighetene som ikke blir sikret ved manglende oppfylling av plikten til 

universell utforming. Tiltak og tilrettelegging i tråd med universell utforming for hørselshemmede 

krever sjeldent endring av eksisterende bygningsmasse, i tillegg til at det som regel er relativt lite 

kostnadskrevende og mange effektive tiltak kan bedre hverdagen for svært mange mennesker. 
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Det synes som en svært effektiv og nyttig investering som gagner mange og hvor den positive 

effekten for storsamfunnet kan bli betydelig over årene.  

Det er et krav i TEK 17 at i byggverk for publikum og arbeidsbygning skal det være lyd- og 

taleoverføringsutstyr, med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god 

taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering. Selv om dette kravet i praksis 

er blitt ansett oppfylt når det er lagt til rette for lydoverføringsutstyr, herunder teleslynge og 

høyttaleranlegg på eksempelvis museum, biblioteker med mer, er det ikke nødvendigvis slik at det 

er tilstrekkelig etter bestemmelsene i TEK 17. Her må det også vurderes om det finnes teknologi 

som kan sikre at byggverk for publikum og arbeidsbygninger gjøres mer tilgjengelig for 

hørselshemmede. Det er derfor grunn til å se nærmere på hvordan tilgjengelig teknologi som 

finnes i dag vil kunne bedre lyd- og taleoverføringen for hørselshemmede i nye bygninger. 

Håndhevingen av plan- og bygningsloven skjer i dag av bygningsmyndighetene i 

kommunene som i hovedsak er overlatt dette til prosjekterende og utførende. Det bør derfor tas 

initiativ overfor byggebransjen om hvordan krav i TEK 17 om lyd- og taleoverføring bedre kan 

ivaretas. Selv om Nemnda ikke har kompetansen til å håndheve plan- og bygningsloven, har de 

likevel mulighet til å uttale seg om bygninger tilfredsstiller reglene i LDL. 

Manglende tilrettelegging for hørselshemmede på arbeidsplasser er god grunn til å følge opp 

gjennom både reglene i plan- og bygningsloven og de generelle diskrimineringsreglene.  

6.3. Mangler i lovverket 

6.3.1 Manglende etterlevelse av CRPD  

Selv om CRPD kan være direkte relevant i norsk rett ved tolkning av LDL, vil derimot ikke 

CRPD tillegges vekt hvis det følger rettigheter av denne konvensjonen som ikke er inkorporert i 

norsk lov. I tillegg er det verdt å merke seg at CRPD sine forpliktelser er ment implementert over 

tid. I dette påhviler det ansvaret for statene å sette en frist for når Norge skal være universelt 

utformet. I tillegg til de to punktene som er nevnt under er det derfor grunn til å etterspørre også 

frister på andre områder som i dag ikke er universelt utformet. Regjeringens handlingsplan for 

universell utforming 2021-2025 ble lansert 16. august. Handlingsplanen inneholder 65 tiltak om 

universell utforming på sentrale samfunnsområder 7071 . Handlingsplanen har satt opp en del 

prioriterte områder som transport, samfunns- og arealplanlegging, bygg og boliger, digitalisering, 

utdanning, arbeid, design og innovasjon, språk og demokratisk infrastruktur. Handlingsplanen for 

universell utforming skal løfte fram kvaliteter i tråd med nasjonale mål og politikk og internasjonale 

forpliktelser fram til 2025. 

Av tiltak som Handlingsplanen som er relevant for hørselshemmede er det fremholdt av 

det skal sørges for tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til at døve og 

hørselshemmede kan få tolketjenester når de trenger det, herunder utenom kontortid. Innenfor 

 
70 https://www.universell.no/forsidenyheter/ny-handlingsplan-fra-regjeringen-om-universell-utforming/ 
71 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barekraft-og-like-muligheter-et-universelt-utformet-

norge/id2867676/ 
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transportsektoren skal det gjennomføres tiltak for flyplasser med blant annet lydoverføringsutstyr, 

herunder teleslynge og høyttaleranlegg og at det skal være et prioritert tiltak.  

Handlingsplanen rommer ikke mange tiltak rettet mot hørselshemmede. Eksempelvis 

burde det vært et klart mål at alle kulturhus oppfyller kravene til universell utforming, herunder krav 

til støyreduksjon og lydoverføringsutstyr. Det burde vært en selvfølge at alle 

utdanningsinstitusjoner har gjennomført nødvendige tiltak for at hørselshemmede skal få full 

uttelling av undervisningen. I en tid der mye av undervisning har skjedd på digitale plattformer er 

det mange hørselshemmede som har mistet mye og viktig undervisning. Bruk av skrivetolker må 

inn som en hovedregel ved alle utdanningsinstitusjoner der det brukes digital undervisning. Etter 

pandemien ser en at det i mye større grad enn før pandemien er lagt opp til mye undervisning på 

digitale plattformer. Også i et slikt fora må det legges til rette for at hørselshemmede får med seg 

undervisningen.  

Handlingsplanen burde også inneholdt en klar forpliktelse for Norge til å etterleve 

forpliktelsene om universell utforming etter CRPD og at denne plikten får en klar tidsramme. Å 

løfte frem kvaliteter i tråd med nasjonale mål og politikk og internasjonale forpliktelser frem til 2025 

virker ganske omtrentlig og lite forpliktende i resultat72.  

6.3.1.1 Universell utforming av varer og tjenester 

Da Norge ratifiserte CRPD, ble det lagt til grunn at norsk lov var i samsvar med 

konvensjonen. Flere av høringsinstansene mente at den norske loven enten ikke var i samsvar 

med kravet om tilgjengelighet i artikkel 9 eller stilte spørsmål ved dette73.  

Om kravet til tilrettelagt tilgang til varer og tjenester i CRPD, skrev departementet at74:  

«Det må legges til grunn at statene har en viss skjønnsmargin når det gjelder å 

gjennomføre forpliktelsene etter konvensjonen. Konvensjonen vil derfor ikke innebære at 

regler om tilgjengelighet må utformes som et rettskrav på tilrettelagt tilgang til varer og 

tjenester. I norsk sammenheng sikres tilgangen til varer og tjenester i dag ved regler om 

generell og individuell tilgjengelighet, hjelpemidler og velferdsordninger» 

I svar til forslag 6 i Innst.47 S (2020-2021) hvor Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 

endring av diskrimineringslovgivningen slik at retten til informasjon, varer og tjenester for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes, svarer Kulturdepartementet v/ statsråd Abid 

Q. Raja følgende:  

«Likestillings- og diskrimineringslovens forbud mot indirekte forskjellsbehandling på grunn 

av funksjonsnedsettelse (§ 6) innebærer blant annet at tilbydere av varer og tjenester vil 

 
72 

https://www.regjeringen.no/contentassets/51369fe60a0240e4bbd554c54310048d/no/pdfs/handlingsplan

-for-universell-utforming.pdf 
73 Prop. 106 S 13 (2011–2012) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om 

rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne punkt 4.2.3.1 
74 Prop. 106 S 13 (2011–2012) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om 

rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne side 14.  
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ha en viss plikt til å tilrettelegge praksis, regler og rutiner med tanke på kunder og andre, 

jf. Prop.81 L (2016–2017) kapittel 12.2.3.3 side 101» 

Videre heter det i svaret fra statsråden: 

«Informasjon vil også være omfattet i en viss grad fordi en stor del informasjon deles via et 

fysisk forhold. Informasjon rettet mot allmennheten som gis via internett, på automater, 

eller fysiske eller digitale informasjonstavler i det offentlige rom skal være universelt 

utformet. 

Departementene jobber for tiden med gjennomføring av to EU-direktiver som stiller 

skjerpede krav: 

• Web Accessibility Directive stiller nye krav om bl.a. universell utforming av 

forhåndsinnspilt multimediainnhold (video), utarbeidelse av tilgjengelighetserklæring og 

tilbakemeldingsfunksjonalitet, og universell utforming av nye intranett og ekstranett. 

• The European Accessibility Act stiller tilgjengelighetskrav til visse sentrale produkter og 

tjenester. 

Gjennomføring av nye krav vil innebære en vesentlig forbedring når det gjelder tilgang til 

informasjon, varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser.» 

Det kan neppe oppstilles en generell plikt om tilgjengelighet til varer og tjenester i 

likestilling- og diskrimineringsloven. Selv om tilgjengeligheten til varer og tjenester, samt 

informasjon vil styrkes gjennom de EU-direktivene som nevnes i statsrådens svar vil ikke dette 

direktivet oppfylle det generelle kravet om tilgjengelighet for varer og tjenester som følger av CRPD 

artikkel 9. The European Accessibility Act er et minimumsdirektiv. Det er ikke tatt stilling til hvordan 

dette skal implementeres i norsk rett.  

Når de aktuelle lovendringer sendes på høring er det grunn til å kreve at Norge som et 

minimum setter en frist for når Norge skal oppfylle kravet som fremgår av CRPD artikkel 9 om 

universell utforming av tilgang til alle varer og tjenester som følger av konvensjonen.  

6.3.1.2 Teksting av audiovisuelle tjenester   

Endringene i AMT-direktivet stiller et tydeligere krav til både gjennomføring og rapportering 

for å gjøre alle audiovisuelle tjenester tilgjengelig for alle handikappende (se direktivet artikkel 7). 

Når direktivet skal gjennomføres i norsk rett, er det grunn til å etterspørre en tydeligere plan for 

hvordan denne forpliktelsen skal følges opp i norsk rett. En slik plan vil også være i tråd med CRPD 

sine krav i artikkel 9. 

6.3 Manglende bruk av LDOs lavterskeltilbud og Nemnda  

Tall fra LDO viser at de har hatt få rådgivende uttalelser om diskriminering knyttet til hørsel. 

Vi skal være forsiktig med å trekke konklusjoner om bakgrunnen for dette. Dybdeintervjuene som 

ble gjort i forbindelse med denne utredningen viser imidlertid en manglende kunnskap om rollen 

til LDO og Nemnda hos hørselshemmede. HLF har også i sin tilbakemelding om erfaring med LDL 

understreket at de opplever at kommunikasjonen med LDO fungerer dårlig.  
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Som det er blitt redegjort for i kapittel 5 har LDO et bredt mandat ifølge ombudsloven. De skal 

spre informasjon om LDL. I tillegg skal LDO veilede personer i enkeltsaker hvor personer har blitt 

utsatt for diskriminering. LDO har også myndighet til både å klage inn saker om diskriminering til 

Nemnda og de kan opptre som partsrepresentanter og rettens venn. I tillegg skal LDO følge opp 

aktivitets- og redegjørelsesplikten etter LDL. LDO har dermed et bredt spekter av virkemidler som 

kan brukes for å bistå enkeltindivider og organisasjoner i saker om diskriminering på grunn av 

nedsatt hørsel.  

Inntrykket er at LDO er forsiktig med å bruke flere av disse virkemidlene. Noe av grunnen 

til dette kan være mangel på ressurser. Det vises i denne forbindelse til høringsuttalelsen fra LDO 

til både ny diskrimineringsombudslov og den utvidede aktivitets- og redegjørelsesplikt i LDL.  

Det kan være et potensial for tettere samarbeid mellom HLF og LDO i å fronte saker om 

diskriminering gjennom f.eks klager til Nemnda. Det faller utenfor denne utredningen å gjøre en 

grundig vurdering av de forskningsrapporter som HLF har gjort av undervisningstilbudet til 

hørselshemmede barn. Det er imidlertid et område hvor LDO kunne ha innklaget mangler ved 

undervisningen inn for Nemnda i samarbeid med HLF og eventuelt Barneombudet. 

Også for Nemnda har det vært få saker som gjelder diskriminering på grunn av nedsatt 

hørsel. En kan heller ikke se at HLF har klaget inn egne saker til Nemnda. Det følger av 

diskrimineringsombudsloven § 8 at Nemnda behandler de saker som bringes inn for den også av 

personer med rettslig klageinteresse. Ifølge forarbeidene kan foreninger og stiftelser reise saker i 

«eget navn» om «forhold som ligger innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å 

ivareta». Det er dermed mulighet for HLF til å klage inn saker om diskriminering av 

hørselshemmede inn for Nemnda.   

Sett hen til det som avdekkes gjennom dybdeintervjuene gjennomført i forkant av denne 

betenkningen og som viser at arbeidslivet er et område hvor hørselshemmede utsettes for 

diskriminering kan tyde på at nasjonal beskyttelse på dette området er for dårlig. Utfordringene 

er åpenbart at det er vanskelig å sannsynliggjøre at det faktisk er funksjonsnedsettelsen som 

gjorde at vedkommende ikke fikk jobben. Og selv om disse utfordringene delvis kan avhjelpes 

gjennom en større bevisstgjøring av arbeidsgivere etter artikkel 8, er det en klar utfordring å 

kunne bevise at diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse skjer i selve 

ansettelsesprosessen da det er vanskelig å få tilgang til objektiv informasjon om de vurderinger 

som legges til grunn i utvelgelsen i ansettelsesprosessen.  

Bevisstgjøring av barrierer og utfordringer for hørselshemmede handler ofte mer om 

manglende kunnskap enn vond vilje til å håndtere problemene. Måter å adresse dette på kan 

eksempelvis være at HLF samarbeider tettere med LDO for å se på hvordan dette kan følges opp 

gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten til både kommunene og arbeidsgiverne i forhold til 

blant annet skoler, barnehager og arbeidsplasser. 

En full gjennomføring av CRPD for alle hørselshemmede i Norge burde vært et klart uttalt 

mål for myndighetene. Når dette potensielt kan berøre så mange som 250.000-300.000 

mennesker er det kanskje særlig viktig å få en oversikt over hvordan gruppen som helhet kan 

sikres og gis full tilgang på alle samfunnsområder.  
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Vedlegg 1.  

Annen nordisk lovgivning  

Diskrimineringslovgivningen i andre nordiske land  

1 Sverige  

1.1 Diskrimineringsforbud  

Den svenske Diskrimineringslagen (2008:567) gir vern mot diskriminering på grunn av kjønn, 

kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisitet, religion eller annen trosoppfatning, 

funksjonsnedsettelse, seksuell legning og alder.  

Tidligere var det kun på arbeids- og utdanningsområdet at det gjaldt et diskrimineringsforbud mot 

manglende tilgjengelighet og tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse. Ved lov 

2014:958 (i kraft 1. januar 2015) ble manglende tilgjengelighet for personer med 

funksjonsnedsettelse innført som en ny form for diskriminering i diskrimineringsloven. 

Bestemmelsen slår fast at manglende tilgjengelighet regnes som diskriminering dersom en person 

med funksjonsnedsettelse blir vanskeligstilt fordi det ikke er iverksatt rimelige tiltak for å sikre at 

personen blir satt i en sammenlignbar situasjon som personer uten funksjonsnedsettelse. Hvilke 

tiltak som er rimelige, vurderes ut fra tilgjengelighetskrav i lover og forskrifter og med hensyn til de 

økonomiske og praktiske forhold, varigheten og omfanget av hindringen eller tilknytningen mellom 

den enkelte virksomhetsutøveren og personen, i tillegg til andre omstendigheter av betydning. Det 

nye diskrimineringsforbudet gjelder innen alle samfunnsområder der diskrimineringslovens regler 

gjelder i dag, med unntak av bosteder og for privatpersoner. 

Diskrimineringsforbudet er særskilt regulert på det enkelte samfunnsområde; arbeid, utdanning, 

arbeidsmarkedstiltak, start og drift av næringsvirksomhet, medlemskap i arbeidslivets 

organisasjoner, varer og tjenester, bolig, helse, omsorg og sosiale tjenester, folketrygd og 

studiestøtte, verneplikt og siviltjeneste og offentlig ansettelse.  

Diskrimineringsforbudet omfatter direkte og indirekte diskriminering, manglende tilgjengelighet, 

trakassering, seksuell trakassering og instruks om å diskriminere.  

1.2. Plikt til aktive tiltak  

1.2.1 Utdanningsinstitusjoner  

Utdanningsinstitusjoner har plikt til å arbeide aktivt og målrettet for å fremme like rettigheter og 

muligheter uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, 

funksjonsnedsettelse eller seksuell orientering. Utdanningsinstitusjoner har plikt til å forebygge 

trakassering på grunn av de nevnte grunnlagene. I tillegg har utdanningsinstitusjoner plikt til å 

utarbeide likebehandlingsplaner med oversikt over påkrevde tiltak for å fremme like rettigheter.  
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1.2.2 Opplysningsplikt for arbeidsgiver og 

utdanningsinstitusjoner  

En arbeidssøker som ikke er blitt ansatt eller innkalt til intervju, 

og en arbeidstaker som ikke er blitt forfremmet, kan kreve at 

arbeidsgiver skriftlig redegjør for kvalifikasjonene til den som 

ble ansatt. Utdanningsinstitusjoner har en tilsvarende 

opplysningsplikt overfor studenter som ikke har fått 

studieplass.  

1.2.3 Bevisbyrde og sanksjoner  

I saker om diskriminering og gjengjeldelse i strid med loven, 

gjelder prinsippet om delt bevisbyrde. Den som diskriminerer i 

strid med loven kan pålegges å betale en såkalt 

diskrimineringserstatning. Med dette menes oppreisning for 

ikke-økonomisk skade.  

1.2.3 Håndheving  

Diskrimineringsloven håndheves av 

Diskrimineringsombudsmannen (DO)75. 

Diskrimineringsombudsmannens tilsyn med 

diskrimineringsloven er regulert i diskrimineringsloven. i tillegg 

er Diskrimineringsombudsmannens mandat regulert i egen lov 

om Diskrimineringsombudsmannen. 

Diskrimineringsombudsmannen skal på alle samfunnsområder 

motvirke diskriminering på grunn av kjønn, 

kjønnsoverskridende identitet etter uttrykk, etnisitet, religion 

eller annen trosoppfatning, funksjonsnedsettelse, seksuell 

orientering og alder.  

Diskrimineringsombudsmannen fører tilsyn med at 

diskrimineringsloven etterleves, og fremmer forslag til tiltak og 

lovendringer som kan motvirke diskriminering. 

Ombudsmannen skal gjennom veiledning og på annen måte 

medvirke til at den som utsettes for diskriminering skal kunne 

ivareta sine rettigheter.  

Ombudsmannen skal også søke å oppnå frivillige ordninger 

mellom partene. Ombudsmannen tar imot klager om 

diskriminering, men avgjør selv hvilke saker den ønsker å 

forfølge. Diskrimineringsombudsmannen har myndighet til å 

opptre overfor domstolene for personer som mener de har blitt 

 
75 https://www.do.se/ 

Forsikringsselskaper som 

nekter å forsikre enten voksne 

eller barn med 

hørselsnedsettelse 

diskriminerer.  

DO kom frem til at helseforetak 

som ikke hadde fungerende 

teksttelefon diskriminerte 

hørselshemmede.  

Dyrepark var erstatningspliktig 

overfor en familie som gjennom 

manglede lydoverføringsutstyr, 

herunder teleslynge og 

høyttaleranlegg i dyreparkens 

delfinavdeling hadde en 

dårligere opplevelse av 

delfinshowet enn øvrige 

tilskuere, grunnet mangler ved 

lydoverføringsutstyr, herunder 

teleslynge og 

høyttaleranleggsystemet. Det 

ble vektlagt at dyreparken i 

forkant av familiens besøk 

hadde annonsert med 

lydoverføringsutstyr, herunder 

teleslynge og høyttaleranlegg 

og de hadde i tillegg stått i en 

egen kø for å få tilgang til 

delfinavdelingen og for å 

overvære showet. Når den 

annonserte 

lydoverføringsutstyr, herunder 

teleslynge og høyttaleranlegg 

likevel ikke fungerte er det 

vurdert slik at familien derfor 

ble diskriminert. 

Praksis fra Sverige  
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diskriminert, men har ikke kompetanse til å fatte vedtak eller gi uttalelser der det vurderes om en 

person har blitt utsatt for diskriminering.  

2 Finland  

2.1 Diskrimineringslovgivningen  

Diskrimineringslovgivningen består av en generell diskrimineringslov som omfatter en rekke 

diskrimineringsgrunnlag, inkludert en samlekategori. Forbud mot kjønnsdiskriminering reguleres 

av jämställdhetslagen.  

Den finske diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av alder, etnisk eller nasjonal 

opprinnelse, nasjonalitet, språk, religion, overbevisning, meninger, politisk virksomhet, 

fagforeningsvirksomhet, helsetilstand, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller 

samlekategorien «någon annen orsak som gäller den enskilde som person». Diskriminering er 

forbudt uavhengig av om den har sin begrunnelse på et faktum eller en antagelse om personen 

eller noen annen. Diskriminering regnes som direkte og indirekte diskriminering, manglende 

rimelig tilrettelegging, samt trakassering og instruks om å diskriminere.  

Etter diskrimineringsloven er offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og 

tilbydere av varer og tjenester forpliktet til å sørge for egnede og rimelige tilpasninger som gjør det 

mulig for personer med funksjonsnedsettelser å utføre ærender hos myndigheter, ta utdanning, 

arbeid, utføre sine arbeidsoppgaver og avansere i arbeidet, samt få tilgang til varer og tjenester 

som tilbys allmennheten på like vilkår som andre. Loven presiserer at det ved 

rimelighetsvurderingen skal tas hensyn til kostnader ved tilretteleggingen, virksomhetens 

økonomiske stilling, samt muligheten til å få offentlig eller annen støtte til tilretteleggingen. Brudd 

på tilretteleggingsplikten regnes som diskriminering.  

Den som har blitt utsatt for diskriminering eller represalier, har rett til godtgjørelse (oppreisning) 

av den myndighet, arbeidsgiver, utdanningsinstitusjon eller tilbyder av varer og tjenester som har 

utsatt vedkommende for diskrimineringen eller represaliene. Dette gjelder uavhengig av hvilket 

diskrimineringsgrunnlag det er snakk om.  

Bestemmelsen innebærer at det kan gis oppreisning uavhengig av skyld på grunnlag av en 

omvendt bevisbyrde også ved diskriminering som gjelder samlekategorien «någon annen orsak 

som gäller den enskilde som person».  

2.2 Håndheving  

Diskrimineringsombudsmannen, Diskriminerings- og jämställdhetsnämnden og 

Arbetarskyddsmyndigheterna skal føre tilsyn med at diskrimineringsloven etterleves 

Diskrimineringsombudsmannen kan i klagesaker som faller innunder lovens anvendelsesområde 

bistå dem som mener seg utsatt for diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan også bistå 

myndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere med planlegging av deres aktivitetsplikter 

og gi generelle anbefalinger om hvordan diskriminering forebygges og likebehandling fremmes, 

samt bidra til å oppnå forlik i saker som gjelder brudd på loven.  
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Diskriminerings- og jämställdhetsnämnden skal forsøke å oppnå forlik mellom partene i saker som 

gjelder diskriminering eller represalier, forutsatt at forliket ikke strider mot lov, ikke er åpenbart 

usaklig og ikke krenker andres rettigheter. Et forlik som er godtatt av nemnden har rettsvirkning 

som en dom. Nemndas myndighet til å godkjenne forlik og fatte vedtak omfatter ikke arbeidslivets 

område. Dette ligger til Arbetarskyddsmyndigheterna.  

3. Danmark  

3.1 Forskjellsbehandlingsloven  

3.1.1 Diskrimineringsforbud og virkeområde  

Forbud mot direkte og indirekte diskriminering i arbeidsforhold på grunn av «race, hudfarve, 

religion eller tro, politisk anskuelse, seksuell orientering, alder, handicap eller national, social eller 

etnisk oprindelse» er nedfelt i forskjellsbehandlingsloven. Loven definerer direkte og indirekte 

diskriminering. Loven har også regler om trakassering, instruks og gjengjeldelse.  

3.1.2 Unntak  

Forbudet mot indirekte diskriminering gjelder ikke hvis «den pågældende bestemmelse, 

betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er 

hensigtsmæssige og nødvendige». Det gjelder unntak for opprettholdelse av gjeldende 

aldersgrenser i tariffavtaler samt individuelle avtaler og tariffavtaler om fratreden ved fylte 70 år. 

Videre gjelder det unntak for aldersgrenser med hensyn til adgang til yrkesmessige 

pensjonsordninger eller anvendelse av alderskriteriet i aktuarberegninger innenfor rammene av 

slike ordninger.  

Det gjelder særlig ett unntak fra forbudet mot diskriminering på grunn av politisk oppfatning, 

religion eller tro for arbeidsgivere som har som sitt uttalte formål å fremme et bestemt politisk eller 

religiøst standpunkt eller en bestemt trosretning. Loven gir hjemmel til å fastsette forskrifter som 

gjør unntak fra diskrimineringsforbudet for visse former for yrkesutøvelse og utdannelser der en 

persons rase, hudfarge, religion, tro, politiske oppfatning, seksuelle orientering, alder, 

funksjonsnedsettelse eller nasjonale, sosiale eller etniske opprinnelse har avgjørende betydning.  

3.2 Innhenting av opplysninger i arbeidsforhold  

Det er lovfestet et forbud mot innhenting av opplysninger om rase, hudfarge, religion, tro, politisk 

oppfatning, seksuell orientering eller nasjonal, sosial eller etnisk opprinnelse, det vil si alle lovens 

diskrimineringsgrunnlag med unntak av alder og funksjonsnedsettelse.  

3.3 Tilretteleggingsplikt  

Arbeidsgivere har plikt til tilrettelegging overfor personer med funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver 

skal sette i verk de tiltak som er hensiktsmessige ut fra de konkrete behov en person har for å 

kunne få arbeid eller beholde arbeid. Det samme gjelder adgang til utdanning. Dette gjelder 

imidlertid ikke hvis dette innebærer en uforholdsmessig byrde for arbeidsgiver. Lettes denne 
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byrden i tilstrekkelig grad gjennom offentlige tiltak, skal ikke byrden anses for å være 

uforholdsmessig stor.  

3.4 Bevisbyrde og reaksjoner ved brudd på diskrimineringsforbudet  

Delt bevisbyrde er lovfestet i forskjellsbehandlingsloven. Avtaler, reglementer og vedtekter i strid 

med diskrimineringsforbudet er ugyldige. 

Personer som er utsatt for ulovlig diskriminering kan tilkjennes en godtgjørelse for ikke-økonomisk 

skade (oppreisning).  

3.5 Håndheving  

Diskrimineringslovene håndheves av Ligebehandlingsnævnet 76  Dette er en felles 

likebehandlingsnemnd for alle diskrimineringsgrunnlag som er gitt et vern i dansk lovgivning, med 

unntak av forbudene mot diskriminering på grunn av deltidsansettelse eller midlertidig ansettelse. 

Nemnda har kompetanse til å behandle klager om diskriminering i og utenfor arbeidsmarkedet. 

Nemnda kan treffe avgjørelser og fastsette godtgjørelse (oppreisning) hvis diskrimineringsforbudet 

er overtrådt. En avgjørelse som godtgjørelse fra nemnda kan ikke tvangsgjennomføres uten 

domstolenes hjelp.  

Dersom et vedtak av nemnda om godtgjørelse ikke etterleves av den diskriminerende parten, kan 

klageren anmode nemnda om å bringe saken inn for domstolene. Nemnda kan ikke føre saker for 

domstolene på eget initiativ.  

Institutt for menneskerettigheter har til oppgave å fremme likebehandling av alle uavhengig av 

rase eller etnisk opprinnelse, å bistå ofre for forskjellsbehandling, å innlede uavhengige 

undersøkelser og offentliggjøre rapporter om forskjellsbehandling og å fremsette henstillinger om 

spørsmål vedrørende forskjellsbehandling. 

 
76 https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet 
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