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Høring - felles likestillings- og diskrimineringslov

Det vises til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 20. oktober 2015

med høringsfrist fredag 22. januar 2016.

Innledning

KSer positiv til at det foretas en gjennomgang av gjeldende regelverk for å sikre likestilling og

skape et bedre diskrimineringsvern for alle. Forslaget gir også et mer oversiktlig og enhetlig vern

mot diskriminering.

Høringen ble behandlet av Hovedstyret i KSden 18. desember 2015. KSstøtter flere av

forslagene som departementet har lagt frem, men har merknader eller motforestillinger til

enkelte av forslagene.

En felles likestillings- og diskrimineringslov

KSstiller seg positiv til en felles lov for å fremme likestilling og hindre diskriminering. En felles lov

vil gjøre lovverket mer oversiktlig og mindre fragmentert, og det er heldig at de ulike

diskrimineringsgrunnlagene sees i sammenheng og således styrker likestillingsarbeidet og

forsterker diskrimineringsvernet. Arbeid for kjønnslikestilling er viktig. KSarbeider for å

rekruttere flere kvinner til topplederstillinger og menn til omsorgsyrker. En felles lov vil være et

virkemiddel i arbeidet for å få et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked og på sikt få et mer likestilt

arbeidsliv.

Det kan være noe uheldig med en lovendring så kort tid etter at de fire gjeldende lovene trådte i

kraft 1. januar 2014. En felles lov vil likevel skape en helhetlig og mer oversiktlig rettstilstand på

sikt. KSber om at departementet unngår for mye henvisningsteknikk i en ny felles lov, men

foretar grundige drøftelser i lovproposisjonen for ny felles lov.

KSstøtter forslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov.
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Lovensformål

KSstiller seg positiv til endring i formålsbestemmelsen i en ny likestillings- og diskrimineringslov.

KSer enig i at den innebyggede skjevheten i formålsbestemmelsen i dagens likestillingslov ikke er

i tråd med overordnede likestillingshensyn, og er enig i at formålsbestemmelsen skal være

nøytral og ikke løfte frem særskilte grunnlag.

Lovenssakligevirkeområde

KSer i mot at loven skal inneholde en forbudsbestemmelse mot diskriminering i familieliv og rent

personlige forhold. Det legges i denne forbindelse avgjørende vekt på at det synes umulig å

håndheve et slikt forbud, samt at en håndheving på dette området vil kunne innebære et inngrep

i retten til privatliv som, avhengig av det konkrete saksforhold, ikke nødvendigvis vil kunne

begrunnes etter EMK artikkel 8 nr. 2.

Departementet peker på at det vil kunne ha en viktig signaleffekt å forby diskriminering i rent

private personlige forhold. KSer enig i dette, men mener det er uheldig og —som departementet

påpeker —vil kunne svekke lovens troverdighet som et slagkraftig instrument mot diskriminering,

om en som mener seg utsatt for diskriminering i privatlivet står uten noen mulighet til å få

stadfestet og sanksjonert denne eventuelle diskrimineringen. KSgår derfor imot en rent

symbolsk bestemmelse som ikke kan håndheves i likestillings- og diskrimineringsloven.

Vernet personkrets

KSmener at juridiske personer ikke bør gis et diskrimineringsvern. Juridiske personer har

allerede et visst vern etter dagens regler, som ulovfestede saklighetsregler i offentlig sektor,

reglene om offentlige anskaffelser mv. KSdeler også Diskrimineringslovutvalgets bekymring for

at en slik regel kan bli påberopt av økonomiske eller konkurransemessige hensyn, i stedet for det

rent menneskelige.

Samtidig er det grunn til å tro at foretak som drives av ansatte med en viss etnisk bakgrunn eller

en organisasjon som har til formål å ivareta ulike gruppers rettigheter, kan risikere

forskjellsbehandling på grunn av de diskrimineringsgrunnlag som oppstilles i loven.

Markedsmekanismer, samt at de fleste personer og bedrifter ikke ønsker å være forbundet med

noen som diskriminerer, omdømmetap mv. vil nok imidlertid til en viss grad hindre

diskriminering av juridiske personer.

Selv om KS, i likhet med departementet, ikke kan utelukke at en slik regel ville hatt en preventiv

effekt, så er KSav den oppfatning at det ikke bør tas inn en generell bestemmelse om

diskriminering av juridiske personer, selv om dette vil innebære en viss svekkelse av dagens

diskrimineringsvern for juridiske personer på grunnlag av etnisitet, religion eller livssyn. KSlegger

her, i likhet med departementet, vekt på at et formål med en felles lov er å skape et enhetlig

vern for alle diskrimineringsgrunnlag.
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KSdeler departementets syn om at det er mest hensiktsmessig at usaklig forskjellsbehandling av

juridiske personer reguleres av annet regelverk, og at en felles likestillings- og diskrimineringslov

kun skal gi vern til fysiske personer.

6. Diskrimineringsgrunnlag

6.1 Opplisting av grunnlag som trenger et særskilt vern

KSmener at de grunnlag som i dag har særskilt vern mot diskriminering skal videreføres i ny lov.

idet de er i tråd med internasjonale forpliktelser, er velbegrunnede, innarbeidet i praksis og har

en solid forankring i den alminnelige rettsfølelsen. Opplistingen i loven bør være uttømmende.

Et alternativ til opplisting av grunnlag er et vern i tråd med Grunnloven § 98.

Diskrimineringsvernet vil da være beslektet med det alminnelige saklighetskrav i den offentlige

forvaltning. En slik lovbestemmelse vil kunne utvanne vernet for de grunnlagene som trenger et

særskilt sterkt vern idet veldig mange forhold vil kunne utgjøre diskriminering i det enkelte

tilfellet. Videre mener KSar det er en lovgiveroppgave å fastsette hvilke grupper som trenger

dette spesielle vernet. Opplisting sikrer en forutsigbar rettstilstand som ikke virker unødvendig

prosessdrivende og som viderefører gjeldende rett.

Bestemmelsen er, slik den er utformet, unødvendig omfattende. Hvis det både inntas en

samlebetegnelse, forbud mot sammensatt diskriminering, nye grunnlag som omsorgsoppgaver

og alder samt inntas markørene for etnisitet i lovteksten, blir lovteksten unødvendig kompleks og

uoversiktlig. KSanbefaler derfor at markører for etnisitet fremgår av forarbeidene. KSvil i

fortsettelsen kommentere på de øvrige forslagene.

6.2 Omsorgsoppgaver

KSer positiv til at omsorgsoppgaver tydeliggjøres som et eget diskrimineringsgrunnlag i loven.

Det fremgår da av loven at vern i forbindelse med omsorgsoppgaver er likt for kvinner og menn.

Videre tydeliggjøres det i loven når det er adgang til lovlig forskjellsbehandling på grunn av

omsorgsoppgaver.

Det er et uttalt mål for KSat menn tar større del av omsorgsoppgavene for barn for å få et mer

likestilt arbeidsliv og for å styrke kvinners muligheter for likestilt deltakelse i arbeidslivet. Et

tydelig vern også for menn vil være et virkemiddel for å sikre en bedre balanse i

omsorgsoppgavene mellom kvinner og menn. Det er i dag mer aktuelt at menn blir diskriminert

på grunn av omsorgsoppgaver.

KSer enig med departementet i at personkretsen som omfattes bør gis en klar avgrensning, slik

at rekkevidden er forutsigbar for arbeidsgiver og arbeidstaker. Andres barn, venner, naboer,

nevøer, nieser, tanter og onkler bør ikke omfattes av vernet.
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6.3 Alder

Med grunnlag i den utredningen som er foretatt i dag og de opplysninger som foreligger, støtter

ikke KSat vernet mot diskriminering på grunn av alder utvides til alle samfunnsområder.

Det vises til KShøringssvar til utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på

grunn av alder av 26. mars 2015. KSpåpekte da at de økonomiske og administrative

konsekvensene bør utredes grundigere. Det følger av høringsnotatet punkt 6.4.1 at et slikt

oppdrag er tildelt Oslo Economics, som skulle levere sin utredning innen 31. desember 2015. KS

er ikke kjent med at høringsinstansene er gitt tilgang til resultatene av denne utredningen.

Etter KS' syn er det ikke foretatt tilstrekkelige utredninger og undersøkelser rundt

konsekvensene av å innføre et generelt vern mot diskriminering på grunn av alder. KSmener

fortsatt at de økonomiske og administrative konsekvensene må utredes i langt større omfang

enn det som er gjort, før departementet og høringsinstansene har tilstrekkelig grunnlag til på en

forsvarlig måte å ta stilling til om og eventuelt i hvilken grad og hvordan det skal innføres vern

mot diskriminering på grunn av alder på alle samfunnsområder.

KSer også av den oppfatning at resultatene av en slik utredning må sammenholdes med en

grundig vurdering av behovet for innføring av diskrimineringsgrunnlaget. KSønsker også å

poengtere, som påpekt i høringssvaret, at et nytt og utvidet diskrimineringsgrunnlag vil kunne

føre til en betydelig merbelastning av forvaltnings- og domstolsystemet, noe som taler mot

innføring av dette.

Dersom det likevel skulle innføres et generelt diskrimineringsvern, støtter KSat unntak fra

diskrimineringsforbudet på grunn av alder blir regulert av det generelle unntaket for saklig,

nødvendig og forholdsmessig forskjellsbehandling. KSmener dette harmonerer best med

lovgivningsteknikken som er benyttet i de andre diskrimineringslovene. Dersom det innføres en

slik generell unntaksregel er det svært viktig at det presiseres tydelig i forarbeidene hva det er

saklig og tillatt å legge vekt på etter den generelle unntaksregelen.

KSmener at aldersdiskriminering i arbeidsforhold fortsatt bør reguleres i arbeidsmiljøloven.

	

6.4 Samlekategori

KSmener det ikke bør være en samlekategori i tillegg til de opplistede grunnlagene.

Departementet peker på at det vil være større forskjell mellom Grunnloven § 98 og lovens

bestemmelse uten en samlekategori. KSkan ikke se at dette begrunner en samlekategori.

Grunnlovsbestemmelsen vil likevel gi rettigheter for den enkelte, selv om den ikke direkte

håndheves av ombudet og nemnda.

Selv om loven ved en slik samlekategori blir mer fleksibel og universell, mener KSat en

lovbestemmelse som uttømmende regulerer hvilke diskrimineringsgrunnlag som vernes, gir en

klarere og mer forutsigbar lovbestemmelse. KSer enig med diskrimineringslovutvalget i at de

faktiske forhold ofte kan være uoversiktlige i slike saker, og grensen mot det som er saklig kan
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være vanskelig å trekke i forkant. En slik bestemmelse vil derfor kunne virke prosessdrivende.

Dersom det oppstår nye grupper som vil kunne trenge vern, er dette en lovgiveroppgave å

vurdere. Det bør ikke være opp til håndhevingsorganene å fastlegge det nærmere innholdet av

diskrimineringsvernets rekkevidde.

Dersom det innføres en samlekategori, mener KSden bør være snever i tråd med

Diskrimineringslovutvalgets forslag. Særregler som oppreisning, erstatning, tilrettelegging,

læremidler og undervisning, delt bevisbyrde og aktivitetsplikt bør ikke gis anvendelse på denne

bestemmelsen. Dette fordi det er mindre forutsigbart hvem som vil falle inn i denne kategorien.

På den annen side vil det, dersom disse særreglene ikke gjelder, være mindre behov for en

samlebestemmelse. KSmener at det ikke skal være en samlebestemmelse i forslaget § 6.

	

6.5 Sammensatt diskriminering

KSmener det ikke er nødvendig med et vern for sammensatt diskriminering, dvs, ved

kombinasjon av grunnlag.

KSkan ikke se at det er behov for vern mot sammensatt diskriminering, og peker på at praksis fra

ombud, nemnda og domstolene viser at forhold som gjelder sammensatt diskriminering, blir

håndhevet. Selv om departementet skriver at bestemmelsen ikke er ment å tette noen hull i

diskrimineringsvernet eller at terskelen for diskrimineringsvern senkes, mener KSdet er en risiko

for at en slik bestemmelse nettopp vil kunne senke terskelen for diskrimineringsvernet ved at det

legges til grunn at kombinasjon av grunnlag er bevist selv om det ikke lar seg bevise

diskriminering ved et enkelt grunnlag. Det er viktig at bestemmelsene er klare og forutsigbare og

ikke åpner for en rettshåndheving som er uforutsigbar. Ved at alle diskrimineringsgrunnlagene

samles i en lov, vil sammenhengen mellom dem bli klarere. Opplistingen av alle grunnlagene vil

ha informasjonsverdi i seg selv, og skape større bevissthet om de ulike grunnlagene som er

vernet.

KSkan ikke se at det i er nødvendig med en særskilt bestemmelse om sammensatt diskriminering

i forslagets § 6.

7. Forbudet mot diskriminering

	

7.1 Direkte og indirekte forskjellsbehandling

KSer enig i at definisjonene av direkte og indirekte forskjellsbehandling reguleres i to forskjellige

lovbestemmelser. Dette gjør bestemmelsene mer oversiktlige.

Videre er KSenig i at bestemmelsen bør ramme en handling, unnlatelse m.v. som reelt stiller en

person i en dårligere stilling enn andre på grunn av forhold eller egenskap ved en person,

uavhengig av hensikten.
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7.2 Lovlig forskjellsbehandling

KSer enig i at det også i arbeidslivet bør være en viss adgang til direkte forskjellsbehandling når

dette er saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende, jfr forslagets § 9 første. KS

mener det er tilstrekkelig at denne adgangen til lovlig forskjellsbehandling følger av

hovedregelen i bestemmelsen. Et særlig unntak virker unødvendig komplisert, og unntaket følger

etter KS' syn av hovedregelen.

	

7.3 Positiv særbehandling

KSstiller seg positiv til forslaget om videreføring av bestemmelsene om positiv særbehandling for

alle diskrimineringsgrunnlag.

Positiv særbehandling vil i det vesentlige være tiltak som forebygger eller kompenserer for

ulemper som skyldes et diskrimineringsgrunnlag. Departementet viser til eksempler, som

stillingsutlysning eller kvalifiseringstiltak rettet mot en gruppe som er underrepresentert på

høyere nivåer i virksomheten. KSer enig i at loven skal åpne for slike tiltak.

Departementet viser til at det kan være aktuelt med særtiltak i form av egne

rekrutteringsordninger for mennesker med etnisk bakgrunn slik at de kan kompensere for

manglende arbeidserfaring og således komme inn i arbeidslivet. I den grad positiv særbehandling

for en gruppe med nedsatt funksjonsevne konkurrerer med andre grupper med tilsvarende eller

større behov for særbehandling, kan dette i seg selv utgjøre forskjellsbehandling, se

departementets drøftelse om dette i Ot.prp.nr.44 (2007-2008). Departementet understreket da

at tiltakene vil måtte aksepteres dersom de er målrettet, og som ledd i en strategi. Denne

drøftelsen synliggjør dilemmaer knyttet til positiv særbehandling av enkeltgrunnlag når rett til

særbehandlingen gjelder på alle lovens diskrimineringsgrunnlag. Departementet skriver i

vedlegget til høringsnotatet at positiv særbehandling som er saklig og forholdsmessig for å oppnå

reell likestilling, vil være tillatt.

Bestemmelsen om positiv særbehandling sammenholdt med forslag til endret

formålsbestemmelse, gjør at loven selv vil kunne åpne for moderat kjønnskvotering av menn

både i stillinger hvor innholdet er undervisning av og omsorg for barn, men også for øvrige

områder med et kjønnsdelt marked. Ved moderat kjønnskvotering forutsettes det at det

underrepresenterte kjønn er like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert til stillingen.

Forskrift om særbehandling av menn foreslås opphevet. Den er godt kjent blant medlemmene,

og tydeliggjør kommunenes rett til moderat kjønnskvotering av menn i stillinger som har

oppgaver mot barn. KSlegger likevel til grunn at endringen i loven og opphevelsen av forskriften

ikke svekker arbeidsgiveres rett til moderat kjønnskvotering av menn til undervisning av eller

omsorg for barn. En utvidet adgang til positiv særbehandling av menn på områder hvor menn er

underrepresentert, vil kunne være et positivt tiltak for å motvirke et kjønnsdelt i arbeidsmarked i

kommunesektoren, for eksempel innenfor helse.

KSstiller seg positiv til forslaget om positiv særbehandling.
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7.4 Seksuell trakassering

KSer enig i at definisjonen av seksuell trakassering bør endres.

Det beste alternativet er etter KS syn forslagets § 13 tredje alternativ som lyder:

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har somformål

eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende."

Alternativet tar ikke utelukkende utgangspunkt i den trakassertes opplevelse, men i mer

objektive kriterier knyttet til formål og virkning Dette alternativet er også nærmest definisjonen

av trakassering. Disse bestemmelsene er så vidt beslektet at det er naturlig at opplistingen av

formål og virkning bør peke på det samme i lovteksten. Det er viktig at hensikten eller resultatet

skal være seksuell trakassering, slik at ikke enhver form for uønsket oppmerksomhet som

oppfattes som krenkende, plagsom, nedverdigende eller truende omfattes.

Dette andre alternativet i forslaget tar utgangspunkt i den trakassertes opplevelse. Det er alvorlig

å beskyldes for seksuell trakassering. Også den som beskyldes for seksuell trakassering bør ha et

rettsvern ved at lovteksten stilles krav om at den uønskede seksuelle oppmerksomheten enten

må ha til formål å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende eller

ha en slik virkning.

Det første alternativet i forslaget tar utgangspunkt i at uønsket seksuell oppmerksomhet har som

formål eller virkning å krenke en persons verdighet. Dette er heller ikke et godt alternativ, idet

bevisføringen etter dette alternativet vil måtte fokusere på personens verdighet.

8. Universell utforming og individuell tilrettelegging

	

8.1 Universell utforming av IKT innenfor opplærings- og utdanningssektoren?

KSer enige i at skole- og utdanningssektoren omfattes av bestemmelsene om universell

utforming. KSmener i prinsippet at det ikke bør gjøres unntak i loven for digitale læremidler.

Dette fordi digitale læremidler i stadig større utstrekning i årene som kommer vil erstatte og

utfylle øvrige læremidler. KSmener videre at eksisterende IKT bør kunne tilfredsstille kravene

innen 1.januar 2021, slik departementet legger opp til. For universell utforming av nye digitale

løsninger ønsker KSat det for opplærings- og utdanningssektoren settes en tidsfrist på 24

måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.

KSmener imidlertid at de økonomiske konsekvensene av universell utforming av digitale

læremidler må utredes nærmere. Det vil være vanskelig å beregne kostnader ved universell

utforming av IKT-Iøsninger i utdanningssektoren. Det er de leverandørene som utvikler slike

løsninger som vil kunne estimere dette på en forsvarlig måte. Kostnadene vil bli belastet

kundene. I den forbindelse bør det tilrettelegges for statlige støtteordninger eller fradrag slik at

kommuner og andre undervisningseiere unngår å bli påført store ekstrakostnader i forbindelse

med lovendringen.
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8.2 Universell utforming og individuell tilrettelegging videreføres for

funksjonsnedsettelse

KSer enigi at regleneom universellutformingog individuelltilretteleggingfortsatt bareskal
gjeldefor personermed nedsattfunksjonsevne,og ikkeogsåfor de øvrige
diskrimineringsgrunnlagene.

KSvil pekepå det uheldigeved at regelverketpå dette området bliroverlappende,ogat ulikt

regelverkhåndhevesav ulikeorganer.Dette vil kunnemedførebådeat forvaltningsorganene
enten gårfor langteller blirfor tilbakeholdneinnenforsitt område. Det er ogsårisikofor dobbel
håndhevinginnenforsammeområde uten at forvaltningsorganenesamordner.Det bør derfor i
minstmuliggradvidereføresellervidereutvikleset regelverksomhåndhevesinnenforto
sektorer.Særligviktiger dette dersomdet videreføresbestemmelsersomkungjelderett
grunnlag.Dette medførerogsåat lovenblir unødvendigkompleksogvanskeligtilgjengeligfor
rettshåndhevere.

KSmener departementet børvurderenøyeom det er behovfor å videreførebestemmelsenei §§
17, 20 og21. Dette er reglersomi følgedepartementet ikkefullt ut harvern etter

sektorlovgivningen.Departementet redegjørfor forholdet mellomsektorlovgivningog
tilretteleggingsplikteni gjeldendediskriminerings-ogtilgjengelighetslov.Departementet
opplisterbarnehageloven,opplæringslovenog helse-ogomsorgstjenesteloven,men skriverikke
om arbeidsmiljøloven.Departementetkonkludererderetter med at

"...ordlydenogforarbeidenetil diskriminerings-og tilgjengelighetslovenmåforståsslikat dengir
selvstendigerettigheterogdermedvildenkunnerekkelengerennkravetter sektorlovgivningen."

KSmener departementet med denneuttalelsenskaperuklarhetmed hensyntil forståelsenog
rekkeviddenav arbeidsmiljøloven§ 4-6 sett i forholdtil lovforslagets§ 22.

Da bestemmelsenble overført fra arbeidsmiljøloven§ 13-5 til diskriminerings-og
tilgjengelighetsloven§ 12, skrevdepartementet i Ot.prp.44 (2007-2008):

«Etterdepartementetsvurderingbør det ogsåfremgå av lovtekstenat pliktentil individuell
tilretteleggingogsågjelderiforhold til arbeidssøkere.Det presiseresat beskyttelsenav
arbeidssøkereinnebærerat arbeidsgivermå vurderehvilketilretteleggingstiltaksomeventueltvil
bli nødvendigvedvurderingenav en arbeidssøkermed nedsattfunksjonsevne.Denneplikten

gjelderderfori ansettelsessituasjonen.Dette betyri praksisat et behovfor rimeligindividuell

tilretteleggingikkevilværeen legitimgrunntil å avviseen arbeidssøkermed nedsatt

funksjonsevne.»

Dette er etter KS'meningvidereført. Kjerneni bestemmelsener tilretteleggingspliktensom
gjelderfor personermed redusertarbeidsevnei arbeidsmiljøloven§ 4-6 og
diskrimineringsforbudeti gjeldende§ 26.
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KSmener at verkenrelevanteforarbeidereller praksistilsieren ulikfortolkningav
diskriminerings-ogtilgjengelighetsloven§ 26 (ny lov§ 22) ogarbeidsmiljøloven§ 4-6. Dette er
overlappendebestemmelserhvorbegrunnelsenfor bestemmelseneer det samme.

KSstillerspørsmålved om det er nødvendigå videreførebestemmelseneom tilretteleggingsplikt

for arbeidssøkereogarbeidstakerefor personermedfunksjonsnedsettelse,jfr. forslagets§ 22.
Somdepartementet pekerpå,vil manglendetilretteleggingkunnepåberopesetter det generelle

vernet i lovforslaget.Videreer dette overlappendemedvern etter arbeidsmiljølovens

bestemmelser,særligbestemmelseneom individuelltilretteleggingfor arbeidstakeremed

redusertarbeidsevnei §§ 4-4 og4-6. Det er uklarthvasomnærmere liggeri tilretteleggingsplikt

for arbeidssøkere,utoverdet somfølgerav plikttil å tilretteleggeetter eventuelltilsetting.Det

følgeravOt.prp. nr. 44 (2007-2008) at et behovfor rimeligindividuelltilretteleggingikkevilvære

en legitimgrunntil å avviseen arbeidssøkermed nedsattfunksjonsevne,ogat

tilretteleggingspliktener av «hypotetisk»karakter.Bestemmelsenom diskrimineringsforbudi
forslagets§ 6, positivsærbehandlingi forslagets§ 11 og bestemmelsenom individuell

tilretteleggingetter arbeidsmiljøloven§ 4-6 er etter KS'syntilstrekkeligher.

KSmener bestemmelseni forslagets§ 22 er overflødigog ikkebørvidereføres.

KSmener ogsåat det er uheldigat en særskilttilretteleggingsplikti arbeidslivetikkefremgårav
utkastettil lovkapittel5 "Særligeregleri arbeidsforhold".

KSstillerogsåspørsmålved om bestemmelsenom rett til individuelltilretteleggingfor gravide

arbeidssøkere,arbeidstakere,eleverogstudenteri forslagets§ 23 bør inntasi ny lov.

Departementetpekerpå at bestemmelsenbør inntasav informasjonshensyn,men at dette
vernet delsdekkesav regleri universitets-oghøyskoleloven,ogdelsav arbeidsmiljølovensamt

det generellediskrimineringsforbudeti lovforslaget.Selvom lovgiverpekerpå at forslagets§ 23
ved henvisningentil §§ 21 og22 ogsåskallesessomen uforholdsmessighetsbegrensninghva

gjeldertilretteleggingsplikten,mener KSat dette burderegulerespå annenmåte, fortrinnsvisi
forslagets§ 10.

KSmener bestemmelseni forslagets§ 23 ikkebørvidereføres.

8.3 Henvisningen til plan- og bygningsloven bør ikke videreføres

KSer enigmed Diskrimineringslovutvalgetogdepartementet i at henvisningentil plan-og

bygningsloveni gjeldendediskriminerings-ogtilgjengelighetslov§ 15 ikkevidereføres.

Bestemmelsenskapertvil om lovens§ 13 gjelderfor eksisterendebygg.Videreer det uheldigat

det kunvisestil en særlov,når det ikkevisestil andresektorlover—ogforskriftersomstillerkrav

til universellutforming.Enlovbestemmelsesomvisertil andre lovereller lovbestemmelservirker

mer forvirrendeenn oppklarende.

KSmener derfor at henvisningtil plan-ogbygningslovenbør utgå.
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9. Aktivt likestillingsarbeid

9.1 Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

9.1.1 Hvilke arbeidsgivere skal være omfattet av aktivitetsplikten

KSer enig i at arbeidsgivers aktivitetsplikt videreføres for alle offentlige arbeidsgivere uavhengig

av størrelse og for alle private arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte.

KSser det som positivt at private bedrifter som jevnlig sysselsetter 50 eller mindre ansatte ikke

lenger vil ha en aktivitetsplikt knyttet til kjønn.

9.1.2 Definisjon av aktivt likestillingsarbeid

Departementet har foreslått å definere hva som menes med aktivt likestillingsarbeid. Den

foreslåtte definisjonen er «arbeid som motvirker diskriminering og på andre måter bidrar til like

rettigheter og muligheter innen virksomheten». KSer av den oppfatning at det er en god og

dekkende definisjon. Definisjonen er tatt inn i utkast til lovtekst, noe KSer enig i at er en god

løsning.

9.1.3 Forslag om konkretisering av aktivitetsplikten i form av arbeidsmetode

Departementet har fremmet forslag om at arbeidsgivers aktivitetsplikt konkretiseres i form av en

arbeidsmetode. Det er fremsatt et utkast til lovtekst vedrørende arbeidsgivers aktivitetsplikt,

hvor denne arbeidsmetoden i fire trinn er beskrevet i § 26 tredje ledd litra a-d.

KSer enig i at aktivitetsplikten konkretiseres i en arbeidsmetode, men er ikke enig i at metoden i

forslagets tredje ledd litra a —d skal fremgå av loven.

Departementet har uttalt at forslaget er en presisering av hva som i dag tolkes inn i plikten til å

arbeide aktivt, målrettet og planmessig, og endringen består først og fremst i at forpliktelsene

fremgår tydeligere av lovteksten. Forslaget er ikke like konkret som det som er foreslått av

Diskrimineringsutvalget og Likestillingsutvalget, da departementet mener den av departementet

foreslåtte konkretiseringen gir de beste forutsetningene for at arbeidsgiver kan iverksette et

likestillingsarbeid som er tilpasset og relevant for den enkelte virksomheten.

KSer enig med departementet og utvalgene hva gjelder at det er behov for en klargjøring og

veiledning i hva som ligger i aktivitetsplikten. KSmener også at den teksten som er inntatt i

utkast til § 26 tredje ledd litra a-d er god og hensiktsmessig. KSer imidlertid kommet til at en slik

redegjørelse for arbeidsmetoden ikke bør inntas i selve lovteksten, men at det er mer

hensiktsmessig å gi en presisering av og veiledning i den foreslåtte arbeidsmetoden i

forarbeidene. Det er også naturlig at man i forarbeiclene gir veiledning i form av eksempler som

angitt i «Trinn 1» til «Trinn 4» i høringsnotatet punkt 9.1.3.1.

Departementet har presisert at virksomhetene bør gis fleksibilitet til å iverksette tiltak som er

relevante for den enkelte virksomhet og at siktemålet er å klarlegge hva som ligger i

aktivitetsplikten, ikke utvide dagens plikt. KSbemerker i denne forbindelse at det som er
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beskrevet av departementet i trinn 1-4 etter ordlyden klart er angitt å være nettopp eksempler

som virksomheten kan vurdere, spørsmål man kan stille seg og en ikke-uttømmende liste over

eksempler på tiltak. Det fremstår for KSklart at det er ment å være en veiledning til

virksomhetene, og departementet anerkjenner etter det KSforstår eksplisitt at det er opp til

arbeidsgiver å vurdere hvilke konkrete undersøkelser virksomheten skal gjøre, hvilke spørsmål

virksomheten eventuelt må stille seg vedrørende hvorfor likestillingssituasjonen er som den er,

og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes ut fra en analyse av behovet i virksomheten. De

eksempler som nevnes i trinn 1-4 er omfattende, og KSfinner grunn til å poengtere at det i

forarbeidene klart må presiseres at det ikke er ment å være noe mer enn nettopp eksempler. KS"

oppfatning er at virksomhetene selv best kan definere behov for undersøkelser, aktiviteter,

utfordringer og eventuelt iverksette tiltak ut fra lokale forhold. KSforstår at departementet også

er enig i dette, og at det er slik rettstilstanden er ment å være videre. KSønsker å understreke

viktigheten av å beholde fleksibiliteten hva gjelder oppfyllelse av aktivitetsplikten.

KSfinner også grunn til å presisere viktigheten av at virksomhetens aktivitet må bygge på respekt

for den enkeltes valg hva gjelder å vise frem eller skjule forhold som ikke synes for omgivelsene.

Departementet har under «Trinn 1» presisert at hensikten ikke er å gjennomføre kartlegging på

individnivå eller registrering av personopplysninger som kan kobles mot enkeltindivider, da det

vil være problematisk opp mot personvernet. KSmener dette er et viktig poeng. Samtidig skriver

imidlertid departementet videre at undersøkelser bør skje i form av blant annet samtaler med de

ansatte og medarbeiderundersøkelser. KSønsker derfor å understreke det departementet selv

har poengtert, at flere av de mulige diskrimineringsgrunnlagene gjelder forhold som vanskelig lar

seg registrere eller undersøke på en like enkel måte som for eksempel kjønn, uten å gå inn på

nettopp individnivå, og kanskje berøre forhold som verken er kjent for arbeidsgiver, eller

arbeidstaker ønsker å gjøre kjent.

KSer enig med departementet i at tiltakene bør evalueres etter å ha virket en viss tid, men også

her må virksomheten selv vurdere behovet for og måten dette skal gjøres på.

Departementet har videre foreslått at det aktive likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med

de ansatte, og mener det er sentralt at virksomhetens utfordringer drøftes med dem. Samtidig

mener departementet virksomhetene bør gis en viss fleksibilitet ved vurderingen av hvordan

samarbeidet med de ansatte skal skje, og presiserer at samarbeidet for eksempel kan skje

gjennom arbeidstakerorganisasjoner og/eller tillitsvalgte. KSer enige i departementets

vurderinger vedrørende dette. Arbeidet med likestilling og mot diskriminering er et område det

er naturlig og viktig å involvere de ansatte i. Departementet har inntatt forslag om dette i

lovteksten, og KSer enig i at det er hensiktsmessig å lovfeste dette for å tydeliggjøre dette for

arbeidsgivere. Samtidig støtter KSdepartementets syn på at arbeidsgiver bør gis fleksibilitet, og

KSer av den oppfatning at det normalt vil være hensiktsmessig at samarbeidet skjer med

tillitsvalgte og/eller organisasjonene.
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KSer videre enig i departementets forslag om at aktivitetsplikten skal gjelde på alle lovens

diskrimineringsgrunnlag, med unntak av samlekategorien. For ordens skyld presiseres at KSer i

mot innføring av en slik samlekategori, jfr. ovenstående redegjørelse.

9.1.4 Veiledning, tilsyn og sanksjoner

KSmener det er en god løsning, slik departementets forslår, at Barne- ungdoms- og

familiedirektoratet (Bufdir.) får i oppgave å gi veiledning knyttet til arbeidsgivers aktivitetsplikt,

og spre kunnskap om denne.

KSer enig i departementets vurderinger om at det er betenkelig ut fra

rettssikkerhetsbetraktninger å føre tilsyn med og ilegge sanksjoner ved brudd på

aktivitetsplikten, som jo etter sin art er - og etter vår oppfatning bør - være lite konkret og

skjønnsmessig utformet. Departementets forslag om at etterlevelse av aktivitetsplikten skal

sikres gjennom veiledning og kunnskapsspredning fra Bufdir., og ikke tilsyn og sanksjoner, mener

KSderfor er riktig.

9.1.5 Opphevelse av redegjørelsesplikten

KSstøtter departementets forslag om at arbeidsgivers redegjørelsesplikt ikke skal videreføres,

herunder at bestemmelsen i kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde punktum oppheves. KS

mener at fokus bør være på selve arbeidet med likestilling og mot diskriminering, og at

redegjørelsesplikten i for stor grad er byråkratisk og ressurskrevende.

9.1.6 Aktivitetsplikt for arbeidslivets organisasjoner, offentlige myndigheter og plikten

til å forebygge og søke å hindre trakassering

KSstøtter departementets Departementet har foreslått å videreføre gjeldende rett når det

gjelder aktivitetsplikt for arbeidslivets organisasjoner, offentlige myndigheter og plikten til å

forebygge og søke å hindre trakassering. KSer enig i departementets forslag om at gjeldende rett

videreføres på disse områdene, og har ingen merknader til dette.

10. Saerlige regler i arbeidsforhold

10.1 Innhenting av opplysninger ved ansettelser som

KSgår i mot en utvidelse av forbudet mot å innhente opplysninger i ansettelsesprosessen ved at

arbeidsgiver ikke skal kunne innhente opplysninger om funksjonsnedsettelse og etnisitet. KSer

enig med departementet i at forbud mot å innhente opplysninger om alle

diskrimineringsgrunnlag kan by på praktiske vansker i en rekrutteringsprosess. Det er mange

tema det vil være naturlig å snakke om i en intervjusituasjon, og arbeidsgivere må kunne føre en

trygg og god konversasjon med aktuelle søkere uten unødvendig frykt for å innhente

opplysninger gjennom samtalen om forhold det er forbudt å innhente opplysninger om.

KSvil peke på at det vil kunne være utfordrende for arbeidsgiver å praktisere disse

bestemmelsene idet grensene mellom det som er forbudt og det som er lovlig kan være uklar i
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endeltilfeller. Foreksempeler det forbudt å innhenteopplysningerom nasjonalavstamning,
men ikkeom statsborgerskap.KSmenerdet er viktigmed klarebestemmelsersomikkevirker
prosessdrivendeeller somurettmessigkanbrukessomangrepfor å oppnårett ellergjengjelde

en eventuellnegativbeslutningtruffet på et sakliggrunnlag.Videreer det utfordrendei en

situasjonhvorarbeidsgiverenødvendigvismå kunnesnakkemed søkere,dersomfor mangeav

de forholdenesomogsåvil kunnevære naturligå berørei en normalsamtalevilværeforbudt å
spørreom i et intervju(innhenteopplysningerom).

KSserat Datatilsyneti sinrådgivningpekerpå at arbeidsgiverved eventuellsøkingpå internett
vil kunneinnhenteopplysningerdet ikkeer adgangtil, idet lovbestemmelsenei dagikketillater å

innhenteopplysningerunderintervjueteller «på annenmåte». KSmenerdette er et eksempel

på at lovgivningeneller fortolkningenav bestemmelsenegårfor langt.Det er viktigat

bestemmelseneikkeåpnerfor slikeuklaregrensegangervedrørendehvasomer lovligå gjøre i

en tilsettingsprosess,særligfordi det ikkeer noeforbudmot at arbeidstakereselvopplyserom
forholdsomarbeidsgiverikkekaninnhenteopplysningerom. Mange avopplysningenesom

liggerpå nettet viletter KSoppfatningmåtte ansessomopplysningersomsøkerenselvopplyser

OM.

KSgår i mot utvidelseav bestemmelsen.

10.1.1 Funksjonsnedsettelse

Forbudmot å innhentehelseopplysningerfølger i dagav arbeidsmiljøloven§ 9-3, og

bestemmelsener håndhevetavArbeidstilsynet.Forbudmot innhentingavopplysningerom

funksjonsnedsettelsevil derimot reguleresav likestillings-ogdiskrimineringslovenog håndheves

av ombudetog nemnda.Dette vildelsgjeldeoverlappendeopplysningerogdelssupplerende

opplysninger.Endobbeltreguleringavforbudet mot å innhenteopplysningerom slikeforhold

gjør at regelverketskaperen mer uoversiktligrettstilstandmed en noefragmentarisklovgivning.
Selvom begrunnelsenefor bestemmelsenetil delser ulike,er det uheldigat bestemmelsene

overlapperhverandreoghåndhevesav ulikeaktører.

KSmener denneproblemstillingener for lite problematiserti notatet, ogmener det er lite

tilfredsstillendeå overlatedette til håndhevingsorganeneogdomstolene.

KSer enigi at det skaloppstilleset unntakved eventueltforbudmot å innhenteopplysningerom
funksjonsnedsettelsedersomdet har en reellogavgjørendebetydningfor utøvelsenavarbeidet
eller yrket,jfr. forslagets§ 31 andre ledd.KSmener «reellogavgjørende»medfordel kunnevært
byttet ut med «nødvendig»,somer et godt innarbeidetbegrepi diskrimineringslovgivningenog

somogsåbenyttesi unntaketi bestemmelsensfjerde ledd.Det er etter KS'syntilstrekkeligat det

fremgåravforarbeideneat det for å være nødvendig,skalha en reellogavgjørendebetydning

for utøvelsenelleryrket.

KSer ogsåenigi unntaketsomgjelderopplysningerom søkerensfunksjonsnedsettelsedersom

dette er nødvendigfor å oppfyllepliktentil tilretteleggingetter forslagets§ 22.
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10.1.2 Etnisitet

Det foreslås et forbud mot å innhente opplysninger om etnisitet, som blant annet gjelder

spørsmål om nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. Dette forbudet går langt. KS

er enig i at etnisitet må inngå i unntaket i andre ledd. Eksempel på et slikt unntak er søkerens

språk, som kan være avgjørende for hvilke oppgaver som skal fylles. Også nasjonal opprinnelse

kan være av betydning for enkelte stillinger.

10.1.3 Arbeidsmiljølovens bestemmelser

Det følger av arbeidsmiljøloven § 13-4 at det ikke er adgang til å innhente opplysninger om

hvordan en søker stiller seg til politiske spørsmål og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon. Det

er unødvendig kompliserende for tilsettingsmyndighetene at det skal foreligge tre ulike

bestemmelser som har ulike forbud, hvorav arbeidsmiljølovens bestemmelser håndheves av

Arbeidstilsynet. KSmener det er fornuftig med en krysshenvisning mellom bestemmelsene.

10.1.2 Likelønn for kvinner og menn

Likestillingsloven har en bestemmelse som fastslår rett til lik lønn for arbeid av lik verdi. Det er

ikke tilsvarende bestemmelse i de tre øvrige lovene på diskrimineringsområdet. Bestemmelsen

om likelønn foreslås ikke utvidet til lovens øvrige diskrimineringsgrunnlag.

KSer enig med departementet i at bestemmelsen kun skal gjelde lønnsforskjeller mellom menn

og kvinner, og ikke utvides til øvrige diskrimineringsgrunnlag. Bestemmelsen er utformet med de

særlige utfordringer som er knyttet til de lønnsforskjeller som skyldes et kjønnsdelt

arbeidsmarked, slik at sammenligning av lønn kan gjøres på tvers av fag- og tariffområder.

Bestemmelsen vil ikke uten videre være egnet til å løse andre lønnsforskjeller. KSer enig i at det

er lite kunnskap om lønnsdannelsen når det gjelder andre grunnlag enn kjønn, og er enig med

utvalget i at det er vanskelig å vite hvordan håndhevende myndigheter vil tolke en eventuell

bestemmelse om likelønn for andre grunnlag enn kjønn. KSdeler bekymringen for at en utvidelse

av bestemmelsen til andre diskrimineringsgrunnlag kan føre til at bestemmelsen får store

utilsiktede konsekvenser for lønnsdannelsen.

11. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner

11.1.2 Likestillings- og diskrimineringsnemnda bør ikke gis kompetanse til å håndheve

seksuell trakassering

KSgår imot at Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal gis kompetanse til å håndheve saker

om seksuell trakassering.

Det er en stor belastning å bli anklaget for seksuell trakassering, og det er viktig med skikkelig

opplysning av saken før avgjørelse. Nemnda har ikke saksbehandlingsregler tilpasset så vidt

komplekse saksforhold. Særlig sentralt er umiddelbar bevisføring og kontradiksjon. Selv om

nemnda vil ha ansvar for sakens opplysning, og om nemnda også skulle åpne for noe mer muntlig

bevisførsel, ivaretar saksbehandlingsreglene i domstolene i større hensynet til

bevisumiddelbarhet og kontradiksjon. Saker om seksuell trakassering inneholder ofte faktum
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som partene kan forstå svært ulikt, og trakasseringen finner ofte sted i situasjoner hvor partene

er alene. Selv om det er behov for et lavterskeltilbud for slike saker, tilsier likevel vern av dem

som anklages for trakassering at det gjennomføres en forsvarlig prosess basert på normale

rettssikkerhetsgarantier som domstolene gir. Dette er viktig også for at anklager om seksuell

trakassering ikke skal kunne brukes som gjengjeldelse overfor arbeidsgiver, dersom arbeidsgiver

treffer beslutninger arbeidstakeren ikke er enig i.

KSer enig i at spørsmålene må sees i sammenheng med utredning av håndhevningsapparatet på

diskrimineringsområdet.

KSer enig i at spørsmålene må sees i sammenheng med utredning av håndhevningsapparatet på

diskrimineringsområdet.

11.2 Erstatning og oppreisning

KSer enig med departementet i at erstatning og oppreisning fortsatt bare skal idømmes av

domstolene. Grunnleggende rettssikkerhetshensyn tilsier at en slik avgjørelse bør foretas av

domstolene.

Lasse n n Per Kristian Sundnes
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