Skal ikke være usaklig forskjellsbehandling

Kommunal Rapport 17.01.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen

Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle
medlemmene er likeverdige?
SPØRSMÅL: Kan et kommunestyre ha som premiss for å gi kulturstøtte at den bare kan gis
til lag og organisasjoner som regner alle medlemmer/deltakere som likeverdige når det
gjelder å kunne velges til styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell
orientering, kjønn eller etnisitet?
Vil en slik begrensning være i strid med andre lovregler?
SVAR: Det er et alminnelig prinsipp i offentlig forvaltning at det ikke skal finne sted usaklig
forskjellsbehandling. Det gjelder også når kommunen foretar tildeling av økonomisk støtte til
lag og organisasjoner.
Her vil kommunen ha et vidt spillerom for skjønn når det gjelder hva slags aktiviteter den vil
støtte og hvilke krav den vil stille til hvordan virksomheten er organisert, men kriteriene som
brukes, må være saklige og ikke uttrykk for at man trekker inn og legger vekt på hensyn som
må anses som utenforliggende på det aktuelle saksområdet.
Spørsmålet blir da hva som skal anses som usaklig eller utenforliggende i denne
sammenhengen, om det er usaklig forskjellsbehandling å utelukke lag og organisasjoner
som ikke oppfyller de kravene vi i andre sammenhenger stiller om ikke-diskriminering.
I likestillings- og diskrimineringsloven § 6 er det et forbud mot diskriminering på grunn av
blant annet kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, religion, livssyn og seksuell
orientering. Bestemmelser som avskjærer medlemskap eller valg til tillitsverv m.m. i et lag
eller en organisasjon på dette grunnlag, vil dermed som utgangspunkt være ulovlige. Dette
må klart nok være grunnlag for å nekte støtte til denne, på samme måte som det som gjelder
for statstilskudd etter tros- og livssynssamfunnloven § 6 ved brudd på lovbestemte
diskrimineringsforbud.
Spørsmålet blir da hvor langt forbudet i § 6 rekker. I likestillings- og diskrimineringsloven §
9 er det en bestemmelse om at forskjellsbehandling som ellers ville være i strid med denne
bestemmelsen, kan være lovlig hvis den
a) har et saklig formål
b) er nødvendig for å oppnå formålet og
c) ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.
I arbeidsforhold er imidlertid slik direkte forskjellsbehandling uansett bare tillatt hvis denne
egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.
Spørsmålet om hva som er saklig grunnlag for å nekte statstilskudd omtales i merknadene
i Prop. 130 L 2018–2019 til bestemmelsen i tros- og livssynssamfunnsloven § 6. Her
fremholdes at det bare kan aksepteres unntak fra forbudet i likestillings- og
diskrimineringsloven hvis forskjellsbehandlingen er begrunnet i «samfunnets grunnleggende
verdisyn eller lære», ut fra «en overbevisning som etter vanlig teologisk oppfatning anses å
være såkalte lærespørsmål». «Slike lærespørsmål kan for eksempel innebære at kvinner
ikke har adgang til å lede seremonier eller bønn, eller at samfunnet ikke kan tilby likekjønnet
vigselsseremoni. Med en slik begrunnelse har et samfunn har «dessuten på visse vilkår
adgang til å forskjellsbehandle ved tilsetting av personer som skal ha arbeidsoppgaver
knyttet til selve religionsutøvelsen.»

Dette er synspunkter som vi må anta gjelder tilsvarende ved forvaltningen av andre
tilskuddsordninger. De innebærer at spørsmålet om det foreligger ulovlig diskriminering, må
avgjøres ut fra en helt konkret vurdering av hva slags verv eller stilling det er tale om. Hvis et
lag eller en organisasjon har bestemmelser om begrensninger i strid med hovedregelen i
likestillings- og diskrimineringsloven § 6 som går ut over denne rammen, vil en slik
utelukkelse fra verv og posisjoner være ulovlig.
Styreverv, tillitsverv og tilsettingsforhold som ikke er knyttet til selve forkynnelsen vil dermed
etter alt å dømme være i strid med loven. Kommunen vil da ha både rett og plikt til å nekte
tilskudd til virksomheten.
Akkurat hvordan grensen for denne unntaksregelen skal trekkes mer konkret, kan nok noen
ganger være usikkert. Men kommunen må kunne kreve en dokumentert redegjørelse fra
laget om verv og posisjoner der man praktiserer slik forskjellsbehandling og hvordan man
begrunner dette, og må så foreta en selvstendig vurdering for den enkelte søker av om dette
er i strid med diskrimineringsforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

