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HØRINGSUTTALELSE - HØRING OM UTREDNING AV BEHOVET FOR ET
UTVIDET VERN MOT DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 13. februar 2015,
angående høring av «Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av
alder».

Arbeidstilsynet har ingen merknader til hvorvidt vernet mot diskriminering på grunn av alder
skal utvides til også å gjelde utenfor arbeidslivet.
Arbeidstilsynet har videre ingen merknader til om det er behov for å gjøre særskilt unntak fra et
eventuelt forbud mot diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidsforhold i tillegg til det
generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling.
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Høringsinstansene er også bedt om å vurdere om det fortsatt bør gjelde et forbud mot
aldersdiskriminering i arbeidsmiljoloven, så fremt det gjøres endringer for å ivareta
aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Arbeidstilsynet har ikke påleggskompetanse på
bestemmelsene som gjelder aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven, men har et
veiledningsansvar. Arbeidstilsynet vil bemerke at det å fjerne forbudet mot
aldersdiskriminering fra arbeidsmiljøloven kan medføre en del utfordringer, jf. det som fremgår
av utredningen under punkt 9.2.2. Arbeidstilsynet kan heller ikke se at det er godgjort hvilken
gevinst det vil medføre for arbeidstakere at man velger en av de foreslåtte lov-modellene som
innebærer at forbudet mot aldersdiskriminering flyttes fra arbeidsmiljøloven.

Dersom vernet mot diskriminering på grunn av alder skal utvides til å gjelde også utenfor
arbeidslivet kan likevel Arbeidstilsynet gi tilslutning til at forbudet mot aldersdiskriminering i
arbeidsmiljøloven ikke skal gjelde, forutsatt at det gjøres en henvisning til aktuelle
lov/lovbestemmelse tilsvarende arbeidsmiljøloven § 13-1 fjerde til syvende ledd.
Det forutsettes også at forholdene det redegjøres i utredningen punkt 9.2.2 ivaretas ved
vurderingen av ny regulering.
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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