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Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 27.11.2015 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 11.12.2015 og deretter på e-post. 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of har merket seg deler av den kritikk som er reist mot forslaget til felles likestillings- og 

diskrimineringslov, og som bl.a. ser ut til å basere seg på det at en lov som er felles for alle 

diskrimineringsgrunnlag og som er kjønnsnøytral, angivelig vil svekke likestillingen for 

kvinner.  

 

Etter Ofs syn vil en felles og kjønnsnøytral lov kunne ha visse positive effekter. Det vil 

sannsynligvis bli enklere for både arbeidstakere og arbeidsgivere å forholde seg til kun én lov. 

Videre antar Of at det på noen områder også forekommer tilfeller hvor menn diskrimineres. En 

kjønnsnøytral likestillingslov vil dermed antageligvis også kunne være hensiktsmessig. Ut over 

dette har Of valgt å ikke ta stilling til om en felles og kjønnsnøytral lov vil svekke 

likestillingen for kvinner. 

 

Of støtter lovregulering av enkelte regler som tidligere kun fremkom i forarbeidene, så som at 

omsorgsoppgaver lovfestes som eget diskrimineringsgrunnlag, at den særlig snevre 

unntaksregelen for graviditetsdiskriminering fremkommer tydelig i lovteksten, samt at det 

presiseres i en egen bestemmelse at manglende tilrettelegging for gravide er diskriminering. Of 

antar at dette vil gjøre reglene mer tilgengelige for arbeidsgivere, og dermed mer effektive. 

 

Videre støtter Of forslaget om at bestemmelsen om innhenting av opplysninger ved ansettelse 

utvides. 

 

Of har valgt å konsentrere seg om de forslagene som har betydning i arbeidsforhold. Vi tar 

derfor ikke stilling til om loven bør forby diskriminering i familieliv og andre rent personlige 

forhold, og om vernet for aldersdiskriminering bør utvides til alle samfunnsområder. Of finner 

heller ikke grunnlag for å konkludere mht om lovens liste over diskrimineringsgrunnlag bør 

suppleres av en samlekategori. 

 

Of støtter imidlertid ikke forslaget om å fjerne arbeidsgivers redegjørelsesplikt. Departementet 



fremstår etter Ofs syn naivt når det forutsettes at arbeidsgivere selv ønsker å drive 

likestillingsarbeid, uavhengig av tilsyn og sanksjoner. Of støtter derimot Likestillingsutvalget 

2011, som mente (høringsnotatet side 133):  

 

Likestillingsutvalget (NOU 2011:18 (Struktur for likestilling)) foreslo derimot å 

beholde redegjørelsesplikten. Utvalget mente det ville svekke aktivitetsplikten om 

redegjørelsesplikten ble opphevet, slik Diskrimineringslovutvalget foreslo. 

Likestillingsutvalget mente redegjørelsesplikten ville «skape økt og mer systematisk 

oppmerksomhet på likestilling og kjønnsperspektiv i virksomheten». Utvalget viste også 

til at virksomheters årsberetninger er en viktig kilde for de som ønsker informasjon om 

virksomheten og at virksomhetenes holdninger til blant annet likestilling vil være 

viktige indikatorer både på hvordan virksomheten tilpasser seg markedet og hvordan 

virksomheten er som arbeidsplass. 

 

Etter Ofs syn bør positive tiltak som informasjon, spredning av gode erfaringer og 

kompetanseutviklingstiltak, være et supplement til, og ikke til erstatning for 

redegjørelsesplikten. Slike tiltak vi antageligvis også bidra til å gjøre redegjørelsesplikten mer 

effektiv. 

 

Of mener at redegjørelsesplikten brukes/kan brukes fornuftig av f.eks. tillitsvalgte og 

arbeidstakerforeninger i forbindelse med konkrete diskriminerings-saker, og dermed at den er 

et viktig verktøy i likestillingsarbeidet. 
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