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Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet

Vibeke Blaker Strand, professor (Ph.D.), Norge

I hvilken grad kan bør eller må arbeidsgiveres styringsrett begrenses i møte med individer som på 

grunn av sin religion ønsker unntak fra bestemte arbeidsoppgaver eller vanlige rutiner. Det trekkes 

opp en skala der det på den ene side diskuteres om individer kan ha et rettslig krav på at 

arbeidsgivere legger til rette for religiøst begrunnede reservasjoner. På den annen side stilles det 

spørsmål ved om religiøst begrunnede reservasjoner kan stride mot andre individers rettigheter på 

en slik måte at det er forbudt å legge til rette for reservasjonene. Underveis trekkes relevante 

menneskerettslige normer og håndhevingspraksis inn, særlig retten til religionsfrihet og vernet mot 

diskriminering. Den norske offentlige utredningen NOU 2016:13 «Samvittighetsfrihet i 

arbeidslivet» gjøres til gjenstand for kritiske vurderinger.

1. Innledning

Som utgangspunkt har arbeidsgivere stor grad av frihet til å ta beslutninger som gjelder 

arbeidsplassen. Dette omtales som arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers styringsrett defineres 

tradisjonelt som retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå 

arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.1 Arbeidsgivers styringsrett begrenses imidlertid av 

bestemmelser som skal sikre individvern. Denne teksten har som hensikt å problematisere i hvilken 

grad styringsretten kan, bør eller må begrenses i møte med individer som på grunn av sin religion 

ønsker unntak fra bestemte arbeidsoppgaver eller vanlige rutiner. Retten til religionsfrihet og retten 

til ikke å bli diskriminert er menneskerettigheter som har betydning for denne problematikken. 

Spørsmålet om styringsrettens rekkevidde i møte med retten til religionsfrihet og retten til ikke å bli 

diskriminert kan oppstå på to ulike måter. De to variantene kan forstås slik at de befinner seg i hvert 

sitt ytterpunkt av en skala.

                                                
1 Se Henning Jakhelln «Oversikt over arbeidsretten», Damm 2004 s. 41.
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Det ene ytterpunktet handler om hvor langt religionsfriheten og vernet mot diskriminering rekker 

for et individ som påberoper seg religiøst begrunnede reservasjoner i arbeidslivet, i møte med en 

arbeidsgiver som ikke ønsker å legge til rette for slike særordninger. Kan individet ha et rettslig 

krav på at arbeidsgiver tilrettelegger for religiøst begrunnede reservasjoner?  

Det andre ytterpunktet omhandler tilfeller der arbeidsgiver i utgangspunktet aksepterer å legge til 

rette for religiøst begrunnede reservasjoner slik at individet kan utøve sin religion. Aksept for 

religiøst begrunnede reservasjoner vil imidlertid i større eller mindre grad kunne berøre interessene 

til andre individer. I situasjoner der noen grupper (slik som kvinner og seksuelle minoriteter) 

berøres særskilt av at arbeidsgiver legger til rette for religiøse reservasjoner må følgende spørsmål 

stilles: Kan tilrettelegging for religiøse reservasjoner likevel være forbudt fordi det krenker andre 

individers rettigheter?

I praksis har oppmerksomheten til nå først og fremst vært rettet mot det første av disse to 

ytterpunktene, det vil si spørsmålet om individer har et krav på at det tilrettelegges for religiøst 

begrunnede reservasjoner i arbeidslivet. Det andre ytterpunktet – spørsmålet om reservasjoner kan 

krenke rettighetene til andre individer – bør imidlertid også inkluderes i en bred diskusjon av dette 

problemfeltet. 

Hoveddrøftelsen i denne teksten er strukturert rundt fire relativt bredt formulerte teser som har 

betydning for tematikken. For hver tese søker jeg å trekke inn relevant menneskerettslig 

rettskildemateriale. I tillegg vil jeg underveis trekke inn synspunkter fremsatt i en norsk offentlig 

utredning fra høsten 2016 med tittel «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet». Utredningen inneholder 

inngående vurderinger av om det bør legges til rette for religiøst begrunnede reservasjoner og går 

relativt langt i å besvare spørsmålet bekreftende. Utvalgets forslag vil underveis holdes opp mot det 

relevante menneskerettslige materialet.

Jeg gir en presentasjon av bakgrunnen for og hovedinnholdet i den norske utredningen i punkt 2. I 

punkt 3 gir jeg en oversikt over relevante menneskerettslige bestemmelser, mens jeg i punkt 4 

presenterer relevant håndhevingspraksis. Mine fire teser fremsettes og diskuteres løpende under 

punkt 5. 
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2. Et norsk forslag – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

6. september 2016 la Samvittighetsutvalget frem sin rapport NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i 

arbeidslivet. Utvalget var nedsatt av den norske regjering. I mandatet het det blant annet at utvalget 

skulle:

«utrede forhold rundt arbeidstakeres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. 

Det kan i enkelte situasjoner oppstå konflikt mellom den enkeltes samvittighet og de 

oppgaver som han/hun pålegges som arbeidstaker. Det er i denne sammenheng snakk om 

arbeidsoppgaver som pålegges innenfor arbeidsavtalens/oppdragets ramme. 

Problemstillingen har vært særlig aktuell i forbindelse med debatten om hvilken adgang 

fastleger skal ha til å reservere seg mot henvisning til abort, men spørsmål knyttet til 

samvittighetsfrihet er ikke begrenset til helsesektoren. Utvalget som nå settes ned skal se på 

temaet i forhold til arbeidslivet generelt.»2

Utvalget fremhevet selv at: «Målsettingen har vært å vurdere om, og i hvilken utstrekning, 

yrkesutøvere kan eller bør kunne påberope seg samvittighetsfrihet ved utøvelse av arbeidsoppgaver. 

Disse oppgavene har juridiske så vel som etiske og politiske sider.»3 Utredningen inneholder 

inngående vurderinger av om det bør legges til rette for religiøst begrunnede reservasjoner. Den 

generelle konklusjonen er at det bør «utvises fleksibilitet og legges til rette for at arbeidstakere kan 

unngå oppgaver som er i strid med deres samvittighet.»4

Med henvisning til en rekke etiske forhold knyttet til samvittighetsfrihet, presenterer utvalget en 

modell for vurderinger av om det skal innvilges samvittighetsbaserte fritak i arbeidslivet. Tre 

spørsmål står sentralt:5

i. Bygger arbeidstakers ønske om reservasjon mot å utføre bestemte arbeidsoppgaver 

på en dyp og viktig samvittighetsoverbevisning? 

ii. Kan reservasjon finne sted uten at det er inngripende for tredjepart? 

                                                
2 NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet s. 13. Utredningen er i sin helhet tilgjengelig på følgende nettside: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-13/id2510437/.  
3 Ibid s. 11.
4 Ibid s. 144.
5 Ibid s. 142.
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iii. Er reservasjon gjennomførbart i praksis uten for store ulemper for arbeidsgiver og 

kollegaer? 

Utvalget mener at det første spørsmålet alltid må være oppfylt for at det skal gi mening å vurdere 

samvittighetsbasert reservasjon.6 Det presiseres dessuten at: «Kravet om reservasjon står sterkere 

dersom flere kriterier er oppfylt. Dersom alle de tre kriteriene er oppfylt mener utvalget det bør 

legges til rette for reservasjon.»7

Hvilket innhold utvalget legger i sine tre punkter, har stor betydning for hvor de mener at terskelen 

for religiøst begrunnede reservasjoner skal ligge. Utvalgets beskrivelse av modellens innhold er i 

relativt stor grad løsrevet fra menneskerettslige normer og eksisterende håndhevingspraksis. Dette 

gjelder særlig modellens punkt i., ii. og måten modellen foreslås gjennomført på 

(forhandlingsmodellen). Jeg belyser disse forholdene nedenfor i punkt 5, i tese 2, 3 og 4. 

Samvittighetsutvalgets forslag har sitt utgangspunkt i «etisk relevante momenter»8. Dermed 

foreligger det, som vi vil se, en spenning mellom det menneskerettslige rammeverket og utvalgets 

forslag.

3. Relevante menneskerettslige bestemmelser

Arbeidsgivers styringsrett i møte med religiøst begrunnede tilretteleggingskrav, støter an mot flere 

ulike menneskerettslige normer.

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å tilrettelegge, kan det oppstå spørsmål om det foreligger en 

krenkelse av retten til religionsfrihet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 

9 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 18. I tillegg vil det kunne 

oppstå spørsmål om diskriminering på grunn av religion blant annet etter EMK artikkel 14 sett i 

sammenheng med artikkel 9, etter SP artikkel 26 og etter nasjonalt utformede regelverk om 

diskriminering. Verken religionsfriheten eller vernet mot diskriminering er imidlertid absolutte 

størrelser. Det kan gjøres inngrep i begge rettighetene på nærmere definerte vilkår. Noen eksempler 

i saker som omhandler religiøse tilretteleggingskrav vil gis nedenfor. 

                                                
6 Ibid s. 144.
7 Ibid.
8 Ibid. s. 125.
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Det kan også reises spørsmål ved om arbeidsgivere, i tilfeller der det tilrettelegges for religiøse 

krav, kan komme til å bryte menneskerettighetene til andre individer. Det er flere rettigheter som 

vil kunne være aktuelle. EMD har tolket retten til privatliv i EMK artikkel 8 vidt.9 Rettigheten 

inkluderer blant annet en rett til å utvikle forhold til andre mennesker. Kilkelly har beskrevet 

rekkevidden av retten til privatliv slik:

“Private life thus guarantees a sphere within which a person can establish relations of 

different kinds, including sexual ones and thus the choice of affirming and assuming one’s 

sexual identity comes within the protection of Article 8.”10

Statene har etter artikkel 8 en positiv forpliktelse til å beskytte individer mot inngrep i deres fysiske 

og psykiske integritet.11 Dermed kan det oppstå spørsmål ved om religiøst begrunnede reservasjoner 

for noen individer bryter med andre individers rett til privatliv etter EMK artikkel 8, enten alene 

eller sett i sammenheng med diskrimineringsforbudet i konvensjonens artikkel 14.

Dersom vi beveger oss til helsevesenet, vil det kunne oppstå spørsmål om religiøst begrunnede 

reservasjoner kan føre til brudd på FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) artikkel 12 nr. 1 

der det heter at: 

«Konvensjonspartene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å avskaffe diskriminering 

av kvinner på helseområdet, for å sikre tilgang til helsetjenester, herunder hjelp til 

familieplanlegging, på grunnlag av likestilling mellom menn og kvinner.» 

Det vil også kunne oppstå spørsmål om brudd på ØSK artikkel 12 om retten til helse, sett i 

sammenheng med diskrimineringsforbudet i konvensjonens artikkel 2 samt artikkel 3 der 

konvensjonspartene «forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon.» 

Dessuten inneholder KDK ulike positivt definerte forpliktelser som kan ha betydning i tilfeller der 

religiøst begrunnede reservasjoner i praksis rammer kvinner. Etter artikkel 2 d) har staten en plikt til 

                                                
9 Ursula Kilkelly, The right to respect for private and family life. A guide to the implementation of Article 8 of the 
European Convention on Human Rights, Council of Europe 2001 s. 11, tilgjengelig på følgende nettside: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007ff47
10 Ibid s. 11.
11 Ibid s. 42.
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«å avstå fra alle handlinger og all praksis som diskriminerer kvinner, og å sørge for at offentlige 

myndigheter og offentlige institusjoner handler i tråd med denne forpliktelse». Etter artikkel 2 e) 

skal staten «treffe alle tiltak som er nødvendige for å hindre at personer, organisasjoner eller foretak 

diskriminerer kvinner». Etter artikkel 5 a) skal staten ta skritt for å avskaffe praksiser som bygger 

på forestillingen om at et av kjønnene er det andre underlegent eller overlegent. 

I Norge er både EMK, KDK og ØSK inkorporert i nasjonal rett og dermed gjort til del av norsk lov. 

Ved motstrid skal bestemmelser i de inkorporerte konvensjonene gå foran bestemmelser i annen 

lovgivning.12

4. Relevant håndhevingspraksis

Det finnes ulike sakstyper fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) som kan være egnet 

til å kaste lys over spørsmålet om arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for individers religiøst 

begrunnede krav. 

En sakstype handler om forbud mot bruk av religiøse hodeplagg. EMD har behandlet en rekke saker 

som har omhandlet spørsmålet om det strider mot EMK å innføre forbud mot at elever/studenter og 

lærere bruker religiøse hodeplagg i offentlige utdanningsinstitusjoner.13 En annen sakstype handler 

om foreldres rett til å reservere seg mot at deres barn deltar i deler av den obligatoriske 

undervisningen i skolen med henvisning til religion.14 Felles for disse to sakstyper er at EMD i 

spørsmål som angår forholdet mellom stat og religion har valgt å tildele statene en relativt stor 

skjønnsmargin. Det kan imidlertid diskuteres hvor stor overføringsverdi særlig sakene om forbud 

mot bruk av religiøse hodeplagg har til en nordisk kontekst, fordi forholdet mellom stat og religion 

                                                
12 Se lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) § 3, som 
lyder: «Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i 
annen lovgivning.»
13 Sentrale saker som er behandlet av Den europeiske menneskerettighetskommisjon og Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen (EMD) er Ahmet Arslan m.fl. mot Tyrkia (Application no. 41135/98, 23. februar 2010), 
Dahlab mot Sveits (Application no. 42393/98 (avgjørelse om avvisning) 15. februar 2001), Kurtulmuş mot Tyrkia 
(Application no. 65500/01) (avgjørelse om avvisning) 24. januar 2006), Leyla Şahin mot Tyrkia (Storkammer)
(Application no. 44774/98, 10. november 2005), Köse og 93 andre mot Tyrkia (Application no. 26625/02 (avgjørelse 
om avvisning) 24. januar 2006), Dogru mot Frankrike (Application no. 27058/05, 4. desember 2008) og Ebrahimian 
mot Frankrike (Application no. 64846/11, 26. november 2015).
14 Den nyeste saken som omhandler denne type problematikk er Osmanoǧlu og Kocabaş mot Sveits (Application no. 
29086/12, 10. januar 2017).
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er regulert på en annen måte i de nordiske landene enn i Frankrike, Tyrkia og Sveits, som 

hodeplaggsakene har omhandlet.15

Det finnes også en tredje sakstype som mer direkte omhandler arbeidstakeres mulighet til å 

reservere seg mot bestemte arbeidsoppgaver med henvisning til religion. Disse vil jeg nedenfor vie 

særlig oppmerksomhet.

Avvisningskjennelsen Pichon og Sajous mot Frankrike16 omhandlet to apotekeiere (heretter omtalt 

som «klagerne») som nektet å selge prevensjonsmidler til kvinner som oppsøkte deres apotek med 

gyldige resepter. Klagerne mente at retten til religionsfrihet i EMK artikkel 9 inkluderte en rett til 

ikke å føre prevensjonsmidler som stred mot deres religiøse overbevisning. Nasjonale domstoler 

hadde konkludert med at klagerne hadde brutt det nasjonale regelverket, og klagerne hevdet at de 

nasjonale domstolene ved dette hadde krenket deres rettigheter etter EMK artikkel 9. EMD avviste 

saken som «åpenbart grunnløs» etter EMK artikkel 35 nr. 3. I begrunnelsen het det blant annet: 

“Article 9 of the Convention does not always guarantee the right to behave in public in a 

manner governed by that belief. The word “practice” used in Article 9 § 1 does not denote 

each and every act or form of behaviour motivated or inspired by a religion or a belief. …

It considers that, as long as the sale of contraceptives is legal and occurs on medical 

prescription nowhere other than in a pharmacy, the applicants cannot give precedence to 

their religious beliefs and impose them on others as justification for their refusal to sell such 

products, since they can manifest those beliefs in many ways outside the professional 

sphere.”

At salg av prevensjonsmidler var lovregulert samt at kvinnenes resepter kun kunne brukes på 

apotek, førte til at EMD mente at klagerne ikke kunne tvinge sine religiøse synspunkter på andre 

individer. Deres religionsutøvelse kunne komme til uttrykk i andre sammenhenger. Saken ble ansett 

å falle utenfor EMK artikkel 9. Dermed ble det heller ikke foretatt noen konkret vurdering med 

utgangspunkt i unntakshjemmelen i artikkel 9 nr. 2.

                                                
15 Se Vibeke Blaker Strand Prohibitions against Religious Clothing and Symbols in Public Schools and Universities: 
Narrowing the Scope by Introducing the Principle of Equal Treatment of Religious Manifestations s. 160 – 190 i 
Religion and Human Rights. An International Journal 2015 nr. 2.
16 EMD, Pichon og Sajous mot Frankrike, Application No. 49853/99, 2.10.2001.



8

På lignende måte har EMD17 i flere tidligere saker hatt som utgangspunkt at «the possibility of 

resigning from the job and changing employment meant that there was no interference with the 

employee’s religious freedom».18 Utgangspunktet om at religionsfriheten ikke er berørt fordi et 

individ står fritt til å skifte jobb, ble forlatt i 2013 i saken Eweida m. fl. mot Storbritannia. Her 

uttalte EMD at: 

“Given the importance in a democratic society of freedom of religion, the Court considers 

that, where an individual complains of a restriction on freedom of religion in the workplace, 

rather than holding that the possibility of changing job would negate any interference with 

the right, the better approach would be to weigh that possibility in the overall balance when 

considering whether or not the restriction was proportionate.”19

Med dette ble det slått fast at spørsmål om berettigelsen til religiøst begrunnede reservasjoner i 

arbeidslivet som utgangspunkt anses å falle innenfor konvensjonens materielle rammer. Dermed må 

det i hver enkelt sak tas stilling til om begrunnelsen for å gjøre inngrep i retten til religionsfrihet 

og/eller forbudet mot diskriminering tilfredsstiller kravene til lovhjemmel, saklig begrunnelse og 

forholdsmessighet.

Eweida-saken omhandlet fire ulike problemstillinger. To av dem er særlig relevante for 

reservasjonstematikken. Saken om Mr McFarlane omhandlet en konservativ kristen som arbeidet 

som seksualrådgiver i en privat organisasjon. Spørsmålet var om han kunne nekte å rådgi homofile 

par med henvisning til religionsfriheten i EMK artikkel 9, samt diskrimineringsforbudet i artikkel 

14 sett i sammenheng med artikkel 9. Arbeidstakerne i organisasjonen hadde i utgangspunktet 

forpliktet seg til å rådgi både heterofile og homofile par på lik linje. Mr McFarlanes nektelse av å 

rådgi homofile par ledet til at han mistet jobben. EMD erkjente at Mr McFarlanes standpunkt var 

begrunnet i hans religion og dermed handlet om religionsutøvelse. Saken ble vurdert som et 

spørsmål om staten hadde tatt tilstrekkelige skritt for å «sikre» Mr McFarlanes rett til 

religionsutøvelse.20 For å ta stilling til dette måtte det vurderes om det forelå «a fair balance … 

between the competing interests at stake».21 I forholdsmessighetsvurderingen la EMD særlig vekt 

                                                
17 Herunder Den europeiske menneskerettighetskommisjon.
18 EMD, Eweida m. fl. mot Storbritannia, Application Nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 og 36516/10, 15.1.2013 
punkt 83.
19 Ibid.
20 Ibid punkt 107.
21 Ibid.
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på at «the employer’s action was intended to secure the implementation of its policy of providing a 

service without discrimination.»22 At det dreide seg om en situasjon der en persons 

religionsutøvelse kom i konflikt med arbeidsgivers målsetting om å ivareta vernet mot 

diskriminering for en annen gruppe, gjorde at EMD tilkjente Storbritannia en vid skjønnsmargin. 

Det ble konkludert med at det verken forelå brudd på artikkel 9 eller artikkel 14 sett i sammenheng 

med artikkel 9. 

Eweida-saken omhandlet også situasjonen til Ms Ladele. I likhet med Mr McFarlane var Ms Ladele 

konservativt kristen og mente at ekteskap må inngås mellom mann og kvinne samt at homofilt 

samliv er i strid med Guds vilje. Hun var offentlig ansatt registrar og hadde som arbeidsoppgave å 

registrere fødsler, dødsfall og ekteskap ved London Borough of Islington. Islington har en 

formalisert “Dignity for All”-politikk om likebehandling og mangfold. I 2004 ble det i Storbritannia 

tillatt for homofile å inngå sivilt partnerskap. I 2005 ble det bestemt at arbeidsoppgavene til 

registrarene på Islington ble utvidet til også å omfatte registrering av partnerskap, samt at de skulle 

delta i partnerskapsseremoniene. Ms Ladele ønsket ikke å bistå ved partnerskapsinngåelser og i 

begynnelsen ble det på uformell måte byttet om på arbeidsoppgaver slik at hun ikke trengte å delta 

ved slike seremonier. Etter hvert førte imidlertid hennes syn til uro på arbeidsplassen. Noen anså 

hennes motstand mot partnerskapsinngåelser for å være diskriminerende og trakasserende. Ms 

Ladele mistet til slutt jobben. Hun mente at hun var hadde blitt diskriminert på grunn religion etter 

EMK artikkel 14, sett i sammenheng med artikkel 9 om religionsfrihet. Etter hennes oppfatning 

hadde nasjonale myndigheter ved ikke å ta tilstrekkelig hensyn til relevante forskjeller utsatt henne 

for indirekte diskriminering.23 I sin behandling av saken tok EMD utgangspunkt i en 

diskrimineringstilnærming. EMD la til grunn at Ms Ladele var utsatt for forskjellsbehandling 

sammenlignet med registrarer som ikke har religiøst begrunnede motforestillinger mot 

partnerskap.24 Spørsmålet var om forskjellsbehandlingen bygget på en legitim og forholdsmessig 

begrunnelse. EMD anså det som «evident» at arbeidsgivers formål om å sikre at ansatte handlet på 

en måte som ikke diskriminerte andre, var legitimt.25 EMD presiserte at statene vanligvis ble tildelt 

                                                
22 Ibid.
23 Ibid punkt 70.
24 Ibid punkt 104.
25 Ibid punkt 105.
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“a wide margin of appreciation when it comes to striking a balance between competing Convension 

rights”.26 Det ble ikke ansett å foreligge brudd på artikkel 14 sett i sammenheng med artikkel 9.

I februar 2017 ble EMDs tilnærming i saken om Ms Ladele tillagt stor vekt da Aust-Telemark 

tingrett i Norge konkluderte med at det ikke var i strid med EMK å si opp en fastlege som ikke 

ønsket å sette inn spiral på kvinnelige pasienter.27

5. Teser

Jeg vil i det følgende fremsette fire teser som jeg vil kaste lys over blant annet ved å trekke inn 

Samvittighetsutvalgets utredning, samt forholdet til de gjennomgåtte konvensjonsbestemmelsene og 

håndhevingspraksisen.

5.1. Tese 1

Dess mer et rettssystem tilrettelegger for at arbeidstakere gis unntak fra arbeidsoppgaver og 

rutiner med henvisning til religion, dess mer vil det akseptere negative konsekvenser av 

reservasjonene overfor kvinner og seksuelle minoriteter. 

Koblingen religion, kjønn og seksualitet skaper ofte kontroverser i religiøse sammenhenger. 

Kontroversene kommer ofte til overflaten i spørsmål om ekteskap, prevensjon og seksualitet.28 Med 

hensyn til kvinners og menns stilling, er det på det rene at en rekke religioner bygger på en 

patriarkalsk kjønnsrollestruktur der kvinner og menn anses å ha ulike oppgaver og der mannen ofte 

anses å være overordnet kvinnen. Dessuten har annen seksualitet enn heterofili opp gjennom 

historien ofte vært sett på som å stride mot religionen. Grovt sagt er heterofile menn den gruppen 

som kommer best ut når ulike religiøse grunnlag tolkes. 

Religiøst begrunnede reservasjonskrav vil i mange tilfeller i hovedsak omhandle forholdet mellom 

arbeids-/oppdragsgiveren og det enkelte individ som ønsker tilrettelegging på grunn av religion. 

Dette er for eksempel tilfelle der en muslimsk barnehagelærer ikke selv ønsker å spise sammen med 

barnehagebarna under Ramadan. Barnehagelæreren vil i et slikt tilfelle kunne være til stede og 

                                                
26 Ibid punkt 106.
27 Saksnummer 16-109909TVI-AUTE avsagt 9.2.2017 i Aust-Telemark tingrett.
28 Se Stina Hansteen Solhøy, Vibeke Blaker Strand og Jorunn Økland: ”Rettferdighetens grenser – religion, kjønn og 
homofili” s.103-125 i Beatrice Halsaas og Anne Hellum ”Rettferdighet” Universitetsforlaget 2010.
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hjelpe barna selv om vedkommende ikke spiser selv. Konsekvensene for barna må anses å være 

små. Det er imidlertid på det rene at en god del reservasjonsønsker, enten direkte eller indirekte, 

særlig viser seg å ramme kvinner eller seksuelle minoritetsgrupper. Eksemplene fra EMD viser 

dette med all tydelighet. Når en apoteker ikke ønsker å selge prevensjonsmidler på resept, er det 

kvinnene som rammes, jf. saken Pichon og Sajous mot Frankrike. Og begge eksempler fra Eweida-

saken – både saken om Mr McFarlane og om Ms Ladele – handlet om forskjellsbehandling av 

homofile. 

De ulike religionenes interne «tolkningskamper» i spørsmål om likebehandling, kjønn og 

seksualitet, har som konsekvens at dess mer et rettssystem generelt legger til rette for at 

arbeidstakere gis unntak fra arbeidsoppgaver og rutiner med henvisning til religion, dess mer vil det 

akseptere de negative konsekvenser reservasjonene har overfor kvinner og seksuelle minoriteter.

5.2. Tese 2

Det er en viss terskel før et reservasjonskrav faller innenfor menneskerettslige normer om 

religionsfrihet og diskrimineringsvern.

Samvittighetsutvalgets utgangspunkt er at arbeidstakers ønske om reservasjon må bygge på «en dyp 

og viktig samvittighetsoverbevisning». Etter utvalgets syn kan en slik dyp overbevisning være 

forankret i «et religiøst eller ikke-religiøst livssyn», og utvalget er av den oppfatning at 

arbeidstakeres reservasjonsønsker må «likebehandles uavhengig av om kilden til reservasjonsønsket 

er religiøs eller ikke».29 Utvalget mener at det skal relativt lite til for at overbevisningen skal anses 

som dyp og viktig. Det er et minstekrav at begrunnelsen for et reservasjonsønske er «forståelig» for 

andre borgere.30 Begrunnelsen bør heller ikke bygge på «påviselige faktafeil eller 

selvmotsigelser».31 Samtidig bør arbeidsgivere – eller andre som skal ta stilling til reservasjonskrav 

– utvise «innlevelse og velvilje».32 Det er personens «egen oppfatning av viktighet» som skal være 

avgjørende.33 Utvalget konkluderer på dette punkt på følgende måte:

                                                
29 NOU 2016:13 s. 126 og 128.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid s. 127.
33 Ibid.
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«I sum mener utvalget at et reservasjonsønske må vurderes som sterkt når det er rimelig, 

dypt og viktig tolket i lys av personens etiske holdning og livsanskuelse.»34

Etter min oppfatning stiller utvalget færre krav til hva som skal kunne gi grunnlag for et 

reservasjonakrav enn det som følger av EMDs praksis. I Eweida-saken problematiserte EMD hva 

som skal til for at et spørsmål skal anses å falle innenfor artikkel 9. I sin gjennomgang av de 

generelle prinsippene i artikkel 9 sa EMD:

"The right to freedom of thought, conscience and religion denotes views that attain a certain 

level of cogency, seriousness, cohesion and importance …

Even where the belief in question attains the required level of cogency and importance, it 

cannot be said that every act which is in some way inspired, motivated or influenced by it 

constitutes a “manifestation” of the belief. [...] In order to count as a “manifestation” 

within the meaning of Article 9, the act in question must be intimately linked to the religion 

or belief. An example would be an act of worship or devotion which forms part of the 

practice of a religion or belief in a generally recognised form. However, the manifestation 

of religion or belief is not limited to such acts; the existence of a sufficiently close and direct 

nexus between the act and the underlying belief must be determined on the facts of each 

case. In particular, there is no requirement on the applicant to establish that he or she acted 

in fulfilment of a duty mandated by the religion in question [...].”35

Vi ser her at artikkel 9 inkluderer ulike religiøse tolkninger, ved at praksiser som ikke anses som 

obligatoriske innen en religion, også omfattes av artikkel 9. EMD oppstiller imidlertid unektelig en 

terskel for hvilke individuelle begrunnelser som kvalifiserer til å være omfattet av artikkel 9. EMK 

artikkel 14 inneholder også en terskel ved at forskjellsbehandling som utgangspunkt må settes i 

sammenheng med «religion».  

Det menneskrettslige utgangspunktet i dag er dermed at det eksisterer en viss terskel før et 

reservasjonakrav faller innenfor bestemmelser om retten til religionsfrihet og vernet mot 

                                                
34 Ibid s. 127-128.
35 Ibid. para. 81-82.
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diskriminering. En rekke reservasjonsønsker som har sammenheng med spesielle individuelle syn, 

vil derfor i utgangspunktet kunne falle utenfor konvensjonsvernet.

5.3. Tese 3

Muligheten for at arbeidsgivere velger å legge til rette for religiøst begrunnede reservasjonskrav 

bør rekke lengst der slik tilrettelegging rammer alle kunder/pasienter likt. Adgangen til å reservere 

seg mot arbeidsoppgaver og rutiner som kun rammer noen grupper (slik som kvinner og seksuelle 

minoriteter), bør være meget snever. 

a) Hva som skal til for å si at noen grupper «rammes» av en reservasjon, bør tolkes snevert 

slik at også signaleffekten av å akseptere reservasjonskrav inkluderes.

b) Dersom reservasjoner fører til at noen grupper i praksis får vanskeliggjort tilgangen til 

visse tjenester, vil innvilgelse av reservasjon kunne innebære en menneskerettskrenkelse av 

andre individers rettigheter.

Konsekvensene det har for tredjeparter at det innvilges adgang til religiøst begrunnede 

reservasjoner, må alltid kartlegges og inkluderes i de konkrete avveiningene. Konsekvenser handler 

både om a) hvilken signaleffekt det har at det gis adgang til religiøst begrunnede reservasjoner, og 

b) de direkte praktiske konsekvenser for berørte enkeltindivider. 

Til a)

Med hensyn til spørsmålet om signaleffekt sa Samvittighetsutvalget at det «ikke [er] nok å henvise 

til en krenkende symboleffekt for å avvise reservasjon».36 Dette er utdypet på følgende måte:

«Utvalget vil framheve at ved innvilgelse av reservasjonsadgang aksepterer man implisitt at 

oppfatningen til den som ønsker å reservere seg er plausibel, dyp og viktig. En innvilgelse 

av reservasjon er en anerkjennelse av at oppfatningen er et syn som forekommer i vårt 

pluralistiske samfunn, og videre at oppfatningen er en holdning som det er akseptabelt å ha i 

vårt liberale demokrati. Innvilgelse av reservasjon signaliserer ikke tilslutning til den 

moraloppfatningen som reservasjonen uttrykker. Etter utvalgets oppfatning ligger det ikke 

noe mer i toleranse for reservasjon enn en anerkjennelse av at holdningen finnes i 

samfunnet, og en aksept av at noen har denne holdningen. Dette innebærer derfor ikke 

                                                
36 Nou 2016:13 s. 132.
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nødvendigvis noen moralsk problematisk «godkjenning» av den oppfatningen som ligger til 

grunn for reservasjonsønsket. Det ligger i sakens natur at reservasjonsønsker, som jo typisk 

er minoritetsoppfatninger, for en tredjepart kan framstå ikke bare som fremmedartede og 

søkte, men til og med som støtende. Hvis vi som liberalt demokrati mener alvor med 

samvittighetsfriheten som vern også av minoriteters moralske integritet, må borgerne tåle et 

visst monn av ubehag i møte med visse reservasjonsønsker.»37

Jeg tolker derfor utvalget slik at arbeidsgivere i hvert enkelt tilfelle – som utgangspunkt – skal 

forsøke å legge til rette for religiøst begrunnede reservasjoner, også dersom reservasjonene har 

særlige negative konsekvenser for kvinner og seksuelle minoriteter og dermed kan bidra til å bygge 

opp under diskriminerende fordommer og strukturer. Konkret tar utvalget for eksempel til orde for 

at det bør legges til rette for at fastleger kan reservere seg mot innsetting av spiral.38 Det utelukkes i 

prinsippet heller ikke at det kan legges til rette for at ansatte kan reservere seg mot å håndhilse på 

kollegaer eller brukergrupper av motsatt kjønn.39

Praksisen fra EMD som ble gjennomgått i punkt 4, viser at konsekvensene for tredjeparter spiller 

inn i forholdsmessighetsvurderingene i tilfeller der det fremsettes krav om innvilgelse av religiøst 

begrunnede reservasjoner. I både saken om Ms McFarlane og Ms Ladele ble det ansett problematisk 

å legge til rette for religiøst begrunnede reservasjoner som gikk på tvers av verdier om 

likebehandling som arbeidsgiver ønsket å fremme. Symboleffekten var dermed sentral. Jeg mener 

dermed det er rimelig å si at en diskriminerende signaleffekt etter EMK kan være tilstrekkelig til å 

begrunne hvorfor et individ – i dette tilfellet Ms McFarlane og Ms Ladele – ikke innvilges religiøst 

begrunnede reservasjoner. Dermed foreslår Samvittighetsutvalget en tilnærming som i langt mindre 

grad inkluderer symbolvirkninger enn EMD. 

Til b)

Samvittighetsutvalget ser også ut til å mene at det at en tjeneste blir noe vanskeligere tilgjengelig –

for eksempel ved at en pasient må henvende seg til en annen fastlege – ikke bør begrense 

muligheten for religiøst begrunnede reservasjoner. De sier: 

                                                
37 Ibid s. 130.
38 Ibid s. 97.
39 Ibid s. 101. Det tas riktignok til orde for at det: «I tillitsforholdet mellom en lege og en pasient, på samme måte som 
mellom en lærer og en elev, er det viktig at den profesjonelle part setter hensynet til pasient og elev foran egne 
interesser.»
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«i spørsmål der adgang til samvittighetsfrihet synes særlig viktig av politiske grunner, er det 

samtidig sterke politiske grunner for å begrense tilgang til reservasjon for å beskytte 

tredjepart mot det de opplever som uttrykk for moralsk fordømmelse eller manglende 

anerkjennelse av likeverd. Utvalget anbefaler at man i slike tilfeller etterstreber løsninger 

som kan imøtekomme de som ønsker å reservere seg på måter som i minst mulig grad 

rammer brukeres opplevelse av tilgang og anerkjennelse.»40

Etter min oppfatning er denne løsningen utilstrekkelig opp mot menneskerettslige standarder om 

blant annet kvinners rett til helse og statens plikter knyttet til at den skal ta skritt for å avskaffe 

diskriminerende strukturer, se punkt 3. Det kan ikke utelukkes at ordninger som har som 

konsekvens at noen grupper får vanskeligere tilgang på visse tjenester enn andre, kan være 

menneskerettsstridige. En løsning der arbeidsgivere skal «etterstrebe[r] løsninger som kan

imøtekomme de som ønsker å reservere seg på måter som i minst mulig grad rammer brukeres 

opplevelse av tilgang og anerkjennelse» er utilstrekkelig for å håndtere spørsmål om hvorvidt 

reservasjonsrettigheter kan krenke andre individers rettigheter. 

5.4. Tese 4

En ordning der det ikke legges opp til å etablere lover og regler som definerer 

reservasjonsadgangens presise innhold på områder der det kan være aktuelt, men som kun legger 

opp til at løsningen skal finnes på den enkelte arbeidsplass gjennom forhandlinger, er utilstrekkelig 

for å sikre at de ulike rettigheter og interesser som er i spill balanseres på en tilstrekkelig og lovlig 

måte.

Samvittighetsutvalget anbefaler «en tolerant grunninnstilling og smidige løsninger i møte mellom 

arbeidstaker og arbeidsgiver i praksis, framfor ytterligere lovfesting av reservasjonsadgang eller -

rett.»41 Dette er mer konkret utdypet slik:

«Oppsummert vil utvalget derfor fraråde en generell lovfesting av reservasjonsrett i 

arbeidslivet, og anbefale at lovfesting av reservasjonsrett for spesifikke problemstillinger 

også kun brukes unntaksvis. Dette er ikke en nedvurdering av betydningen av 

samvittighetsfrihet, men en erkjennelse av at lovverket ikke alltid er det beste redskapet for å 

                                                
40 Ibid s. 133.
41 Ibid s. 143. 
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beskytte samvittighetsfriheten innenfor arbeidslivet. I stedet for lovregulering framhever 

utvalget moralsk dialog og refleksjon, hvilket særlig vil si en gjensidig vilje til forståelse og 

til å finne gjennomførbare løsninger i praksis. Utvalget mener reservasjonsønsker først og 

fremst bør behandles lokalt på den aktuelle arbeidsplassen i lys av de tre foreslåtte 

hovedkriteriene.»42  

De foreslår likevel at noen spesielle problemstillinger – slik som mulighet til å reservere seg mot å 

bistå ved aktiv dødshjelp – gjøres til gjenstand for lovregulering.

Utvalgets skepsis mot lovregulering av reservasjonsproblematikken, ser ut til å henge sammen med 

en generell skepsis mot at domstoler skal ta stilling til denne type spørsmål: 

«Utvalget vil peke på at en samvittighetskonflikt er en kompleks moralsk problemstilling, 

som lett kan forenkles og endre karakter dersom den lovreguleres. Taper en arbeidstaker en 

sak om reservasjonsrett i en domstol er det stor sannsynlighet for at dette vil sette endelig 

punktum for saken. Vinner arbeidstakeren, kan det også få en negativ effekt på miljøet på 

arbeidsplassen. Å bringe slike saker inn for domstolene bør dermed være siste utvei i en 

konflikt som fortoner seg helt uløselig. Domstolsbehandling tar dessuten lang tid og er 

kostbar, og vil derfor i de fleste tilfeller være uegnet for å få en rask og smidig løsning på en 

konkret sak.»43

Etter min oppfatning er utvalgets konklusjon med hensyn til hvordan den foreslåtte modellen skal 

gjennomføres, utilstrekkelig av flere grunner: 

1) Utvalget skyver med sitt forslag ansvaret for å foreta avveiningene fra lovgiver og over på 

den enkelte arbeidsgiver. Dette er imidlertid et meget komplekst felt, og det kan tenkes å 

foreligge både en menneskerettslig plikt for arbeidsgivere til å legge til rette for 

reservasjoner og plikt til ikke å gjøre det. Utvalgets foreslåtte modell korresponderer 

imidlertid ikke med de menneskerettslige rammene, fordi modellen – slik jeg forstår den –

gir søker å åpne opp for reservasjoner i større utstrekning enn menneskerettighetene. 

Samtidig er det er problem at modellen ikke i tilstrekkelig grad oppstiller klare skranker for 

tilfeller der reservasjoner kan føre til brudd på menneskerettighetene til andre individer.

                                                
42 Ibid.
43 Ibid s. 142. 
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2) Tematikken dreier seg om ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter. Det kan stilles 

spørsmål ved om utvalgets forslag til modell og gjennomføring – dersom dette settes i kraft – kan 

føre til at staten i fremtiden vil kunne holdes ansvarlig for menneskerettsbrudd. Dette har 

sammenheng med at forslaget er meget uklart på hvor grensene går. Tilnærmingen kan derfor i seg 

selv gi opphav til menneskerettsbrudd i forholdet mellom private parter. 

3) Når ansvaret overføres til det lokale plan, vil det kunne oppstå stor grad av ulikhet mellom ulike 

arbeidsplasser med hensyn til innvilgelse av reservasjoner. At man ikke får noen overordnede 

standarder på dette feltet, bidrar til å svekke opprettholdelsen av grunnleggende verdier om blant 

annet diskrimineringsvern, som utstrakt innvilgelse av reservasjoner kan komme i konflikt med. 

Dette kan være negativt i arbeidet med å avskaffe diskriminerende strukturer. 

4) Premisset om at det å unngå lovregulering vil gi fordeler ved at disse sakene holdes unna 

domstolene, er ikke riktig. Tematikken er allerede regulert gjennom internasjonale 

menneskerettskonvensjoner som er del av nasjonal lovgivning etter menneskerettsloven § 2. Vi har 

allerede eksempler på at norske domstoler har saker om reservasjonsrettigheter til behandling.44

Disse sakene vurderes i stor grad opp mot de menneskerettslige kravene i EMK. Etter min 

oppfatning vil den foreslåtte modellen tvert i mot kunne aktualisere en rekke nye spørsmål som 

domstolene må ta stilling til. Modellens uklare forhold til menneskerettighetene vil kunne føre til at 

det oppstår spørsmål om modellen praktiseres på en måte som er i tråd med det menneskerettslige 

rammeverket, samt om nasjonale myndigheter har gjort nok for å «sikre» at individets rettigheter 

ivaretas i relasjon til reservasjonsproblematikken. 

                                                
44 Se punkt 4.




