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Høringsuttalelse i forbindelse med forslag til Felles likestillings- og 
diskrimingslov 
 
Eldrerådet i Nord-Trøndelag har i møte den 20. januar 2016 gjort følgende vedtak i 
forbindelse med forslag til Felles likestillings- og diskrimineringslov:  
 
Eldrerådet i Nord-Trøndelag ber om at departementet utvider vernet mot 
diskriminering på grunn av alder til alle samfunnsområder, og at diskri-
mineringsgrunnlaget alder medtas i ny felles likestillings- og diskrimineringslov.  
 
Det er ingen tvil om at det forekommer diskriminering på grunn av alder, og dette må 
gjøres ulovlig på lik linje med andre diskrimineringsgrunnlag. 

  
Eldrerådet er bekymret for at mange ofte opplever dobbelt diskriminering på grunn av alder 
kombinert med andre diskrimineringsgrunnlag.  Et lovforbud mot aldersdiskriminering vil 
trolig også ha viktig holdningsskapende effekt.  
 
De aldersgrensene som eksisterer i dag er fastsatt i en annen tid og i et samfunn, med andre 
holdninger til alder som kriterium enn dagens og fremtidens samfunn. Dagens eldre lever 
lenger, er i gjennomsnitt friskere og mer aktive enn tidligere generasjoner eldre. I dag 
oppfattes det slik at eldre skal leve et aktivt og selvstendig liv, gjerne være i arbeid og ellers 
delta aktivt i samfunnslivet og på sin fritid. 
 
Likevel er aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet ikke forbudt etter dagens lovverk. 
 
Eldrerådet i Nord-Trøndelag mener dette uakseptabelt – uavhengig av om omfanget. Det er 
ingen gode grunner til å akseptere aldersgrenser eller andre diskriminerende regler som 
bidrar til å stenge grupper av befolkningen ute fra aktivitet og deltakelse. Vi mener derfor at 
det er på sin plass med et klart og tydelig forbud mot aldersdiskriminering. 
 
Vi mener at enkeltpersoner skal behandles individuelt og ikke tillegges egenskaper bare fordi 
man tilhører en bestemt aldersgruppe. Forskjellsbehandling på grunn av alder kan være 
saklig, men det vises dessverre at eldre utsettes for mye usaklig forskjellsbehandling. Både 
innen bank og forsikring, kultur og fritid, i forbindelse med boligkjøp og innen helse- og 
omsorg oppleves det at eldre blir behandlet dårligere enn andre aldersgrupper og dermed 
blir diskriminert.  
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