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INNSPILL TIL HØRING: FORSLAG TIL FELLES LIKESTILLINGS- OG 

DISKRIMINERINGSLOV 

 

Viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høring: Forslag til felles 

likestillings- og diskrimineringslov. Fylkeseldrerådet i Troms har følgende innspill til 

høringen: 

 

Troms Fylkeseldreråd er svært skuffet over at departementet unnlater å ta stilling til behovet 

for diskrimineringsvern på grunn av alder inn i sitt forslag til ny lov.  

 

Både innen bank og forsikring, kultur og fritid, i forbindelse med boligkjøp og innen helse og 

omsorg opplever vi at eldre blir behandlet dårligere enn andre aldersgrupper, og dermed blir 

diskriminert. Det er et faktum at diskriminering på grunn av alder forekommer både i forhold 

til offentlig bestemmelse og i samfunnet generelt. 

 

Dagens eldre lever i gjennomsnitt lengere, og er i gjennomsnitt friskere og mere aktive enn 

pensjonister i tidligere generasjoner. Den rådende oppfatning er at pensjonister i dag skal leve 

et mere aktivt liv og delta lengere i samfunnslivet. 

 

I en rapport om behov og konsekvenser av et utvidet vern mot aldersdiskriminering er det 

konkludert med at det er behov for et slikt vern. Et forbud mot usaklig forskjellsbehandling på 

grunn av alder kan ikke gjøres avhengig av mulige økonomiske og administrative 

konsekvenser. 

 

Prinsippet om menneskers likeverd er fundamentet for menneskerettigheter – vi mener derfor 

at individer skal behandles individuelt og ikke tillegges egenskaper bare fordi man tilhører en 

bestemt aldersgruppe.  

 

Allerede i vår Eldrepolitiske Handlingsplan fra 2013 gikk vi inn for at Norge, i likhet med 

Sverige, burde innføre lov om forbud mot diskriminering på grunn av alder.  

 

Vi viser for øvrig til vedlegget fra vår Eldrepolitiske Handlingsplan 2013  
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Med vennlig hilsen 

 

 

Line Samuelsen 

Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 



Uttdrag fra Eldrepolitisk handlingsplan for Troms: 
(hele handlingsplanen finner dere på Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 2013) 

 

 

ALDERSDISKRIMINERING 

 
Statens Seniorråd har gjennomført en undersøkelse av folks holdninger til eldre i og utenfor 

arbeidslivet, samt for å se om det er behov for mer og grundigere kunnskap om holdninger til 

eldre og aldersdiskriminering. 

 

Undersøkelsen viser at nordmenn flest sier at de har overveiende positive holdninger til eldre.  

Det gjelder for alle aldersgrupper, begge kjønn, alle inntektsgrupper og utdanningsnivåer. 

Likevel er det et faktum at diskriminering på grunn av alder forekommer både i yrkesliv, i 

forhold til offentlige bestemmelser og i samfunnet generelt. Eksempler på dette er: 

 

 Inndragning av støtte til eldre bønder, inndragning av eldre fiskeres kvoter, inndragning 

av fastlegehjemmel ved fylte 70 år. 

 Bortfall av yrkesskadeerstatning, av rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og 

ordningen med varig tilrettelagt arbeid. 

 Øvre aldersgrenser for lån og kredittkort, for enkelte mobilabonnement, for enkelte 

bensinkort, for forsikringstjenester (reise- og ulykkesforsikring) 

Listen kan gjøres lengre enn dette. Det vises til publikasjon fra Statens Seniorråd. 

Fylkeseldrerådet oppfordrer i likhet med Statens Seniorråd om at de enkelte eldrerådene tar opp 

temaet aldersdiskriminering i egen kommune som tema. 

 

Fylkeseldrerådet vil  oppfordre Statens Seniorråd om, sammen med Likestillingsombudet, om 

aktivt å gå inn for at Norge innfører en tilsvarende lov mot aldersdiskriminering som det Sverige 

har gjort. Fra 1. januar 2013 er det forbudt ved lov å diskriminere på grunn av alder. Det samme 

burde det være mulig å få til også i Norge!    

 

Tiltak:  
1. Fylkeseldrerådet oppfordrer i likhet med Statens Seniorråd til at de enkelte eldrerådene 

tar opp temaet aldersdiskriminering i egen kommune som tema. 

 

2. Fylkeseldrerådet oppfordrer Statens Seniorråd og Likestillingsombudet til å gå sammen 

om en henvendelse til Regjeringen om snarest å innføre ”Lov mot aldersdiskriminering” 

på samme måte som det Sverige har gjort. 

 


