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Ny likestillings- og diskrimineringslov  

 

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Enebakk kommunes Råd for eldre og mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ann Marion Sørelvmo 

konsulent fellestjenester 

 

 

 

 

 

  



side 2 
 

 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg 

 

Saksnr.:  2016/14 Arkivkode:    Saksbehandler:  Torbjørn Pedersen 

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 

2/16 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 18.01.2016 

Ny likestillings- og diskrimineringslov 

Vedlegg 

1 Brev eldrerådene likestilling og diskrimineringslov 

 

 
RÅDMANNENS INNSTILLING:  

Saken legges fram uten innstilling 

 

 

Saksprotokoll for  Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 18.01.2016  

 
Behandling: 

Saken var fremlagt uten innstilling: 

 

Owe Gunnar Fagerli, PF, fremla følgende forslag: 

 

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Enebakk kommune vil på det 

sterkeste anbefale at departementet utvider vernet mot diskriminering på grunn av alder til 

alle samfunnsområder, og at diskriminerings-grunnlaget alder medtas i ny felles 

diskrimineringslov. 

 

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for at alder opptrer 

sammen med andre diskrimineringsgrunnlag og fører til dobbeltdiskriminering.  Vi mener at 

man ikke gir godt nok diskrimineringsvern til barn og eldre hvis ikke usaklig 

forskjellsbehandling på grunn av alder blir ulovlig, også utenfor arbeidslivet.  Det er ingen 

tvil om at det forekommer diskriminering på grunn av alder, og dette mener vi ikke lenger 

kan aksepteres.  Et lovforbud mot aldersdiskriminering vil trolig også ha viktig 

holdningsskapende effekt. 

 

Votering: Fagerlis forslag enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 

 

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Enebakk kommune vil på 

det sterkeste anbefale at departementet utvider vernet mot diskriminering på grunn av 

alder til alle samfunnsområder, og at diskriminerings-grunnlaget alder medtas i ny 

felles diskrimineringslov. 

 

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for at alder 

opptrer sammen med andre diskrimineringsgrunnlag og fører til 

dobbeltdiskriminering.  Vi mener at man ikke gir godt nok diskrimineringsvern til barn 

og eldre hvis ikke usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder blir ulovlig, også 
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 utenfor arbeidslivet.  Det er ingen tvil om at det forekommer diskriminering på grunn 

av alder, og dette mener vi ikke lenger kan aksepteres.  Et lovforbud mot 

aldersdiskriminering vil trolig også ha viktig holdningsskapende effekt. 

 

Rådets høringsuttalelse oversendes Statens seniorråd innen 22. januar 2016 

 

 

 

SAKSUTREDNING: 

Sammendrag 

 

Bakgrunn 

 
 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til ny likestillings- og 

diskrimineringslov. Statens seniorråd har reagert på at den nye loven ikke har med diskriminering på 

grunn av alder, og de ber om at kommunenes råd for eldre gir uttalelse om at også eldre må ha 

diskrimineringsvern. 

Saksopplysninger 

 

Klima- og miljømessige forhold  

 

Økonomiske forhold 

 

Risikovurdering 

 

Alternative løsninger 

 

Vurderinger og begrunnelse 

 

 


