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Høring – Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn 

av alder  

 

 

Det vises til brev av 13. februar 2015 fra Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet og rapporten «Utredning av behovet for et utvidet vern mot 

diskriminering på grunn av alder». 

 

Når det gjelder vurderinger av behovet for å gjøre særskilte unntak fra et eventuelt 

forbud mot diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidsforhold, mener 

Finansdepartementet at dette særlig vil kunne være aktuelt for forsikringsselskaper. 

Departementet vil peke på at forsikringsselskapenes premier er basert på inndeling av 

kundene i ulike risikogrupper, ofte basert på statistiske forskjeller bl.a. knyttet til alder, 

kjønn og helseforhold. I rapporten fra advokatfirmaene er det vist til at aktuarmessige 

beregninger både i Sverige og Irland er unntatt diskrimineringsvernets virkeområde. 

Grunnlaget for at dette området har blitt unntatt av lovgiver, er blant annet at det antas 

at aktuarmessige beregninger vil utgjøre saklig grunnlag for unntak fra 

diskrimineringsvernet. 

 

Etter departementets oppfatning er det viktig å finne en løsning som muliggjør fortsatt 

differensiert behandling i samsvar med risiko som samvarierer med alder, uten at den 

administrative byrden for selskapene blir uhensiktsmessig. 

 

Departementet har merket seg at BLD ber høringsinstansene særskilt vurdere 

økonomiske og administrative konsekvenser av utvidet vern. Dette bør ses opp en 

vurdering av hvor omfattende aldersdiskriminering er i dagens situasjon uten utvidet 
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vern. Det er bl.a. ikke opplagt hvordan aldersdiskriminering skal defineres/avgrenses.  

 

 

Med hilsen 

 

Sigrid Russwurm e.f. 

avdelingsdirektør 

 

             

 Morten Petter Johansen 

 underdirektør  
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