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HØRING - FORSLAG TIL FELLES LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV 

 

Det vises til høring vedrørende ovennevnte sak.  Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune 

ønsker først og fremst å minne om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, som må ligge til grunn for også denne felles likestillings- og 

diskrimineringsloven.  Konvensjonen gir føringer og forpliktelser som skal gjenspeiles i både 

praksis og regelverk.  Konvensjonen må gis en tydelig plass i ny lov.  

 

Rådet er bekymret for at det fremlagte lovforslaget totalt sett medfører et svekket 

diskrimineringsvern, selv om vernet på enkelte punkter er forbedret.  Rådet er bekymret for at 

henvisningen til samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer er foreslått fjernet i ny lov, samt 

at aktivitetsplikten svekkes og redegjørelsesplikten bortfaller.  

 

Henvisningen til samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer er viktig.  Forståelsen av hva 

funksjonshemmende barrierer betyr for personer med funksjonsnedsettelser burde tilsi at dette 

formålet videreføres også i ny formålsparagraf.  

 

En formålsbestemmelse vil både bidra til å gi et tydelig signal om hvilke verdier lovgiver anser 

som viktige for samfunnet, samtidig som det vil være et viktig bidrag i holdningsskaping.  Gitt 

at formålet med en felles lov er å styrke diskrimineringsvernet bør arbeidsgivers 

redegjørelsesplikt videreføres i ny lov.  Redegjørelsesplikten er vesentlig for å kunne arbeid 

aktivt med likestilling.  

 

Aktivitetsplikten bør styrkes, omfatte alle diskrimineringsgrunnlag og utvides til å omfatte flere 

virksomheter.  Dagens håndheving av aktivitets- og redegjørelsesplikten må opprettholdes.  

 

Begrepet «uforholdsmessig byrde» blir brukt som en bortforklaring for aksept av urettferdighet 

og dårlig tilrettelegging.  Det er ikke akseptabelt at forskjellsbehandling og diskriminering av 

enkelte grupper mennesker er greit, så lenge en kan vise til at det koster penger.  Begrepet 

«uforholdsmessig byrde» fremstår som svært omtrentlig, er lite hensiktsmessig og kan bidra til 

å svekke lovens formål.  
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Kravet om at læremidler som benyttes i undervisningsinstitusjoner skal bygge på likestilling, 

og omfatte alle diskrimineringsgrunnlag, er et viktig forslag som rådet er positivt til. 

 

Hvordan håndhevelsen av loven skal foregå burde vært klar under denne høringen, slik at både 

loven og håndhevelsen kunne sees under ett. 

 

Det er uheldig om LDO svekkes og splittes opp. 

 

Retten til tilgang til varer, tjenester og informasjon er ikke inntatt i lovforslaget.  Ny lov må 

inkludere rett til varer, tjenester og informasjon. CRPD stiller krav om tilgjengelighet til varer, 

tjenester og informasjon.  

 

Den delen av gapet som skyldes samfunnets og omgivelsens krav til funksjons må avhjelpes 

først og fremst ved hjelp av universell utforming.  Der universell utforming ikke strekker til 

eller er umulig å gjennomføre må tilgangen sikres med annen tilrettelegging.  Universell 

utforming må ligge til grunn.  Det er tilbyder som må dekke all nødvendig tilrettelegging for å 

få tilgang til varen, tjenesten, informasjonen.  Løsningene må være likestilte/likeverdige og 

ikke stigmatiserende.  
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rådssekretær 

 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

 

 


