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Helsedirektoratets høringssvar til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets 
forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov 

Viser til brev av 20.10.21015 vedrørende Høring om forslag til felles likestillings- 
og diskrimineringslov. Helsedirektoratet takker for muligheten til å komme med 
innspill. I det følgende presenteres Helsedirektoratets kommentarer til Barne-, 
likestillings og inkluderingsdepartementets notat, sortert etter kapitlene i 
notatet. Departementet må gjerne ta kontakt for mer bakgrunnsinformasjon om 
våre vurderinger, hvis det er ønskelig.  
 

Ad 2.2. En felles likestillings- og diskrimineringslov 

Helsedirektoratet er positiv til den forenkling en sammenslåing av lovene vil 
kunne gi. Helsedirektoratet støtter forslaget om en felles likestillings- og 
diskrimineringslov, forutsatt at ingen av gruppene som i dag har et eget 
diskrimineringsgrunnlag får reelt svakere rettslig vern ved en felles lov. 

Ad. 6.2.3.1 Funksjonsevne, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse 

Helsedirektoratet støtter forslaget om å benytte det nøytrale utrykket 
«funksjonsnedsettelse» i lovteksten.  

Ad 6.3 Omsorgsoppgaver som eget diskrimineringsgrunnlag 

Helsedirektoratet støtter forslaget om at omsorgsoppgaver lovfestes som eget 
diskrimineringsgrunnlag.  
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Ad 6.4. Utvidet aldersdiskrimineringsvern 

Helsedirektoratet er i utgangspunktet positiv til et forslag om utvidet 
aldersdiskrimineringsvern. Symboleffekten er stor og de juridiske og 
samfunnsøkonomiske utredninger gjort av Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet viser at utvidelsen ikke vil medføre store endringer i 
dagens bruk av aldersgrenser innenfor helse- og omsorgssektoren. I et 
folkehelseperspektiv er et diskrimineringsvern et mulig positivt bidrag for å sikre 
deltagelse for eldre.  
 
Det forutsettes at det fortsatt vil være mulig å fastsette saklig begrunnede 
aldersgrenser i helselovgivningen. Helsedirektoratet er enig med Departementet 
i at et unntak for lovbestemte aldersgrenser bør vurderes.  

Ad. 6.5. En samlekategori 

En samlekategori bør i utgangspunktet være snever og forutsigbar, da det må 
være mulig for aktører i helse- og omsorgssektoren å legge til rette for at 
diskriminering ikke finner sted. En samlekategori vil kunne fange opp enkelte 
situasjonsbestemte forhold som ligger i ytterkanten av 
diskrimineringsgrunnlagene. Eksempler som Departementet nevner er «helse, 
genetiske disposisjoner, sosial opprinnelse og enkelte utseendemessige forhold 
som for eksempel overvekt.» At det ikke diskrimineres på grunnlag av slike 
forhold er en viktig verdi for pasienter og brukere i møte med helse- og 
omsorgssektoren. I tillegg kan en samlekategori være et særlig vern for 
rusmisbrukere. Helsedirektoratet viser derfor til sitt tidligere innspill til NOU 
2009:14 og uttrykker støtte til en samlekategori.  

Ad 6.5.5 Rettslige følger av en samlekategori 

Angående de rettslige følgene av en samlekategori mener Helsedirektoratet at 
de fra et helseperspektiv bør være like som for de øvrige 
diskrimineringsgrunnlagene. De svakeste gruppene som et slikt utvidet vern 
bidrar til å beskytte har behov for de særlige diskrimineringsrettslige reglene 
som følger med diskrimineringsvern. Dette bør inngå i en helhetsvurdering.  

Ad 6.6 Forbud mot sammensatt diskriminering 

Helsedirektoratet støtter forslaget om å inkludere en formulering som dekker 
sammensatt diskriminering. 

Ad 7.2.7. Strengere vern 

Helsedirektoratet støtter en presisering av det strenge diskrimineringsvernet for 
graviditet, fødsel, amming og foreldrepermisjon.  
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Ad 7.4 Trakassering 

Helsedirektoratet ønsker at i vurderingen av hvilken definisjon av trakassering 
som benyttes at det legges vekt på hvilken definisjon som har det største 
forebyggingspotensial.  

Ad 8. Universell utforming og individuell tilrettelegging 

Helsedirektoratet støtter forslagene knyttet til Universell utforming og 
individuell tilrettelegging, som beskrevet i kap. 8 i Departementets høringsnotat.  

Ad 9. Aktivt likestillingsarbeid 

Aktivitetsplikten og redegjørelsesplikten er viktige verktøy for likestillings- og 
diskrimineringsfeltet. De er med på å sikre at det drives forebyggende arbeid slik 
at man unngår diskriminering. Dagens lovverk pålegger arbeidsgivere ikke bare å 
unngå å diskriminere, men også å jobbe aktivt for likestilling. 
 
Når eldre, mennesker med funksjonshemming, etniske minoriteter m.fl. 
opplever av arbeidsgiver legger til rette og forhindrer diskriminering på 
arbeidsplassen er dette et positivt bidrag til arbeidsmiljøet og den enkeltes 
helse. Det er i tillegg et grunnleggende prinsipp i folkehelsearbeidet at brede og 
universelle tiltak som tar tak i strukturene er mest effektive.1 For 
Helsedirektoratet er den forbyggende og strukturelle effekten av 
diskrimineringslovgivningen det som potensielt gir størst helsegevinst.  
 
I en helhetsvurdering om hvorvidt man skal svekke aktivitetsplikten og fjerne 
redegjørelsesplikten er det viktig også å legge vekt på den potensielle 
forebyggende effekten på folkehelseområdet av slike bestemmelser. Slike 
bestemmelser henger sammen med viktige påvirkningsfaktorer for god helse. 
Dette er et hensyn som bør tas med i vurderingen, i tillegg til de øvrige som 
Departementet presenterer i høringsnotatet.  

Ad 10. Innhenting av opplysninger 

Helsedirektoratet støtter forslagene knyttet til innhenting av opplysninger ved 
ansettelse, som beskrevet i kap 10. i Departementets høringsnotat. 
 
Vennlig hilsen 
 
Linda Granlund e.f. 
divisjonsdirektør 

Ellen Margrethe Carlsen 

                                                        
1 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/prinsipper-
for-tiltaksutforming  

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/prinsipper-for-tiltaksutforming
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/prinsipper-for-tiltaksutforming


 

- 4 - 
 

avdelingsdirektør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
 
 
         
 


