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Nemndleders avgjørelse – Vedtak om avvisning  

Vi viser til klage av 22. april 2021 og Diskrimineringsnemndas forhåndsvarsel om 

mulig avvisning av 21. mai 2021. Du har ikke benyttet anledningen til å 

kommentere forhåndsvarselet. 

 

Saken gjelder spørsmål om diskriminering på grunn av kjønn, i forbindelse med 

at Byrådet i Bergen kommune har besluttet å ikke navnsette nye gater, plasser 

eller kommunale anlegg etter menn, inntil kjønnsbalansen i navnsatte gater, 

plasser og kommunale anlegg er betydelig bedret.  

 

Klagen er rettet mot privatpersonen Katrine Berg Nødtvedt. Nødtvedt er byråd 

for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune. Hun var en av dem som 

utad formidlet det aktuelle forslaget i media.  

 

Nemndlederens kompetanse til å avvise saker 

Det følger av diskrimineringsombudsloven § 10 første, andre og fjerde ledd at 

nemndlederen alene kan avvise saker uten at de blir behandlet av hele nemnda: 

 

«Nemnda skal avvise en sak: 

a) som er avgjort av en domstol eller brakt inn for en domstol til 

avgjørelse 

b) dersom vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt 

c) som er under etterforskning av påtalemyndigheten 

d) dersom fornærmede i saken er anmeldt for uriktig forklaring. 

 

Nemnda kan avvise en sak hvis saksforholdet ligger mer enn tre år tilbake i 

tid. 

(…) 

Vedtak og beslutning etter første og andre ledd kan fattes av nemndleder.» 
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Begrunnelse for avvisningen 

Slik nemndlederen oppfatter saken, anfører du at Byrådets beslutning om å ikke 

navnsette nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn inntil 

kjønnsbalansen er betydelig bedret, utgjør et brudd på forbudet mot 

diskriminering på grunn av kjønn. Du mener at beslutningen vil ramme både 

menn, kvinner og personer med en annen kjønnsidentitet.  

 

I brev av 26. april 2021 presiserer du at klagen er rettet mot Katrine Berg 

Nødtvedt «som ansatt i Bergen kommune, og frontfigur for dette tåpelige og 

diskriminerende forslag/vedtak».  

 

Nemndlederen har besluttet å avvise saken fordi vilkårene for å behandle saken 

ikke er oppfylt.  Et vilkår for at nemnda skal kunne behandle saken, er at klager 

er part eller har «rettslig klageinteresse», jf. diskrimineringsombudsloven § 8. 

Med rettslig klageinteresse menes at klageren må ha et reelt behov for å få 

kravet avgjort. Dette beror på en samlet vurdering av kravets aktualitet og 

partenes tilknytning til det. Slik nemndlederen vurderer saken, har du ikke 

rettslig interesse i å få denne saken behandlet. Du opplyser å ikke bli direkte 

berørt av den påstått diskriminerende beslutningen angående navnsetting av 

gater i Bergen kommune. Du har heller ikke vist til noen annen aktuell interesse i 

å få klagesaken behandlet.  

 

På bakgrunn av dette har nemndlederen kommet til at saken skal avvises. 

 

Nemndleder bemerker for øvrig at det kan stilles spørsmålstegn ved om Katrine 

Berg Nødtvedt er rett innklaget i denne saken. Det er imidlertid ikke nødvendig å 

gå nærmere inn i denne vurderingen, da vilkårene for å behandle saken uansett 

ikke er oppfylt. 

 

Vedtak om avvisning 

Med hjemmel i diskrimineringsombudsloven § 10 har nemndlederen besluttet at:  

 

Sak nr. 21/209 mellom A og Katrine Berg Nødtvedt avvises. 

 

Klagemuligheter 

Vedtaket er endelig og kan dermed ikke påklages, jf. 

diskrimineringsombudsloven § 2. Vedtaket kan imidlertid bringes inn for 

Sivilombudsmannen. Videre kan nemnda på visse vilkår gjenåpne et rettskraftig 

vedtak, jf. diskrimineringsombudsloven § 20. Vedtaket kan også bringes inn for 

domstolene. Stevning må sendes innen tre måneder fra tidspunktet dette 

vedtaket er mottatt av parten som går til søksmål, jf. 

diskrimineringsombudsloven § 16 første ledd. Reises ikke søksmål innen fristen, 

har vedtaket virkning som en rettskraftig dom.  
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Søksmål om gyldigheten av nemndas vedtak skal rettes mot Staten ved 

Diskrimineringsnemnda og anlegges for Oslo tingrett, jf. tvisteloven § 4-4 (4) 

første punktum.  

 

Uavhengig av nemndas vedtak om avvisning står klager fritt til å reise søksmål 

mot innklagede for domstolene med påstand om diskriminering, dersom klager 

mener det er grunnlag for et slikt krav.  

 

Publisering av offentlig versjon av vedtaket 

Saken er nå ferdigbehandlet av Diskrimineringsnemnda. Diskrimineringsnemnda 

vil utarbeide en anonymisert versjon av vedtaket. Den offentlige versjonen av 

vedtaket vil bli publisert på nemndas nettside samt oversendt til www.lovdata.no 

og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) innen kort tid. 

 

 
 

 

 

Ivar Danielsen  

nemndleder  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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