
  

Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov  

Høringsuttalelse fra Harstad Eldreråd  

                                                                                                                         Deres ref.: 15/3432  

Harstad Eldreråd viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets invitasjon av 

19.10.2015 om høring i forbindelse med forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.   

Harstad Eldreråd vil peke på at Stortinget ved vedtak 13. mai 2014 supplerte Grunnloven 

med en rekke menneskerettigheter. I Grunnlovens § 98 ble likhetsprinsippet og 

ikkediskrimineringsprinsippet inntatt. Ikke-diskrimineringsprinsippet i Grunnloven § 98 

opphøyer en sentral menneskerettighet til en del av Grunnloven selv.  

Eldrerådet i Harstad kommune registrer derfor med stor undring at departementet ikke 

foreslår å gi forbudet mot diskriminering på grunn av alder universell virkning. Harstad 

Eldreråd anbefaler at departementet utvider vernet mot diskriminering på grunn av alder til 

alle samfunnsområder, og at diskrimineringsgrunnlaget alder tas med i ny felles likestillings- 

og diskrimineringslov.  

Den eksterne utredningen som vurderte behovet for et vern mot aldersdiskriminering 

utenfor arbeidslivet, foreslo et forbud mot aldersdiskriminering på alle samfunnsområder. 

Departementets høring våren 2015 viste at et flertall av høringsinstansene støttet forslaget, 

og at få høringsinstanser uttalte seg mot.  

Flere europeiske land har vern mot diskriminering på grunn av alder også utenfor 

arbeidslivet. Dette gjelder blant annet Sverige, Finland, Storbritannia, Irland, Tyskland, Belgia 

og Bulgaria. Det er gjort spesifikke unntak fra vernet i tillegg til det generelle unntaket for 

saklig forskjellsbehandling. Den svenske diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2009.  

Harstad Eldreråd er av den oppfatning at det er på høy tid at vi også i Norge får et vern mot 

diskriminering på grunn av alder på alle samfunnsområder.  Det er ingen tvil om at det 

forekommer diskriminering på grunn av alder, både som selvstendig grunnlag og i samvirke 

med andre grunnlag. Dette må få konsekvenser og alder bør gis et vern i lovverket. Et 

lovforbud mot aldersdiskriminering vil trolig også ha en viktig holdningsskapende effekt.  

Harstad eldreråd har tidligere meldt en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet 

(LDO) angående det urimelige ved at statens tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester 

opphører ved 67 år. Klagen berørte forhold utenfor arbeidslivet og kunne derfor ikke 

behandles av LDO.   



Lovendringen i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015 der brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA), ble rettighetsfestet, men bare for personer under 67 år, er 

diskriminerende. En slik aldergrense er usakelig, da behov for personlig assistanse ikke blir 

mindre om man passerer en aldersgrense.  

Harstad Eldreråd mener at mennesker skal behandles individuelt og ikke tillegges særskilte 

egenskaper bare fordi man tilhører en bestemt aldersgruppe. Både innen bank og forsikring, 

kultur og fritid, i forbindelse med boligkjøp, innen helse- og omsorg og innen 

rettsforvaltningen opplever vi at eldre blir behandlet dårligere enn andre aldersgrupper og 

dermed blir diskriminert. Eldre mennesker utsettes dessuten ofte for såkalt 

dobbeldiskriminering sammen med andre diskrimineringsgrunnlag. Harstad Eldreråd er 

derfor svært skuffet over at departementet unnlater å ta stilling til behovet for 

diskrimineringsvern på grunn av alder i sitt forslag til ny lov.  

Et utvidet lovvern mot usakelig forskjellsbehandling av eldre er viktig for å avdekke og 

bekjempe diskriminering. Det er nødvendig, men likevel ikke en tilstrekkelig forutsetning for 

å forhindre diskriminering. I tillegg er det behov for at negative holdninger og stereotypier 

blir avdekket og bekjempet. Et lovforbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet vil 

bidra til å bevisstgjøre oss alle mot slike mer subtile former for diskriminering. Det er derfor 

viktig at Likestillings- og diskrimineringsombudet i forbindelse med et lovforbud får styrket 

sitt mandat til å innta en pådriverrolle mot alle former for aldersdiskriminering.  

Dagens eldre lever lenger, er i gjennomsnitt friskere og mer aktive enn tidligere generasjoner 

eldre. Den rådende oppfatning er i dag at eldre skal leve et aktivt og selvstendig liv, gjerne 

være i arbeid og ellers delta aktivt i samfunnslivet og på sin fritid. Likevel blir alders- 

diskriminering ikke forbudt etter dagens lovforslag. Det mener Harstad Eldreråd er 

uakseptabelt – uavhengig av omfanget. Det er ingen gode grunner til å akseptere alders- 

grenser eller andre diskriminerende regler som bidrar til å stenge grupper av befolkningen 

ute fra aktivitet og deltagelse. Harstad Eldreråd mener derfor at en felles likestillings- og 

diskrimineringslov må ha et klart og tydelig universelt forbud mot aldersdiskriminering!  

  

Harstad 13. januar 2016                                                                                                                                               

for Harstad Eldreråd  

  

Ivar Østberg                                                                                                                                                              

Leder   
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FORSLAG TIL FELLES LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV - 

HØRING. 

Behandling Eldrerådet - 25.01.2016: 

Leder orienterte grundig om bakgrunnen for sitt forslag til høringsuttalelse fra Harstad 

Eldreråd til regjeringens forslag til ny felles likestillings- og diskrimineringslov.  

Uttalelsen ble sendt til Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet ved brev av 14. 

januar 2016, med kopi til statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i HOD,  Statens Seniorråd 

v/Wenche Frogn Sellæg, ordfører Marianne Bremnes og leder av kommunens utvalg for 

helse og omsorg. Uttalelsen ble sendt med forutsetning om eldrerådets godkjenning i møte 

25. januar 2016.  

Leder fremmet følgende forslag:  

1. Harstad Eldreråd godkjenner den fremlagte høringsuttalelsen.  

2. Oversendelse av forslaget innen høringsfristen den 22.01.2016 til 

Barne-, likestillings   og integreringsdepartementet med kopi til Helse 

og omsorgs   departementet, Statens Seniorråd v/Wenche Frogn 

Sellæg, samt ordfører Marianne      Bremnes og utvalgsleder Kjetil 

Bjørkelund godkjennes. 

3. Høringsuttalelsen fremmes som referatsak for kommunestyret. 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak Eldrerådet - 25.01.2016: 
1. Harstad Eldreråd godkjenner den fremlagte høringsuttalelsen.  

2. Oversendelse av forslaget innen høringsfristen den 22.01.2016 til Barne-, likestillings   og 

integreringsdepartementet med kopi til Helse og omsorgs   departementet, Statens 

Seniorråd v/Wenche Frogn Sellæg, samt ordfører Marianne      Bremnes og utvalgsleder 

Kjetil Bjørkelund godkjennes. 

3. Høringsuttalelsen fremmes som referatsak for kommunestyret. 

Rett utskrift:  



May-Unni E. Olsen 

Sekretær  

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 


