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Høring  -  forslag om innføring av aktivitets -  og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og i en ny
diskriminerings- tilgjengelighetslov mv.

HØRINGSUTTALELSE fra FKS (Foreningen for Kroniske Smertepasienter).

Generelle kommentarer.

FKS følger departementet i dets resonnement om at diskriminering pga etnisitet reli ion mv blir
dekket i Diskrimineringsloven, mens diskriminering knyttet til nedsatt funksjonsevne vil i den nye
Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven bli knyttet til krav om rapportering som kan forankres i
Regnskapsloven og Kommuneloven.

Vår forening har en rekke medlemmer som opplever manglende vern mot diskriminering pga diverse
handicap og større eller mindre grad av nedsatt funksjonsevne.

Vi følger derfor behandlingen av arbeidene med innarbeiding av endringer i så vel
Diskrimineringsloven som Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven med interesse.

Vi skal kort gi få noen kommentarer på:

A: Aktivitetsplikt

B: Rapporteringsplikt

Aktivitetsplikten:

Vi er i all hovedsak enige med departementet i at lovteksten må inneholde et ositivt krav til
aktivitet: dvs. en forpliktelse til å forberede og senere iverksette konkrete tiltak.
Dette gjelder for alle; offentlige myndigheter, organisasjoner, offentlige og private arbeidsgivere.
Formuleringer "på alle samfunnsområder" er å fortrekke fremfor "innenfor sine virkefelt" som kan gi
mulighet til å innsnevre aktivitetsplikten.

I stedet for å liste en lang rekke konkrete tiltak i lovteksten, kan det være tjenlig å utarbeide en
manual a la den sjekklisten som finnes i Sverige samt en Veileder som beskriver forutsetninger og
arbeidsgang. Som grunnlag for innføring av konkrete tiltak bør disse drøftes med de ansatte og deres
organisasjoner på forhånd. Det vil også være gunstig å ha klare avtaler om ansvar for oppfølging og
evaluering.
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Rapporteringsplikten:

Vi følger ECON's rapport der konklusjonen er klar:

En aktivitets likt uten ledsa ende ra ort vil ha be renset effekt.

Vi er tilhengere av å rapportere fortløpende fra alle tiltak som både planlegges, forberedes
og iverksettes.

Vi tror også at beskrivelser av problem i organisasjonen som berører likestilling og
likebehandling og som kan lede til diskriminering kan være nyttige å rapportere. Dette må
skje uten at personvernet kommer i fare.

Vi er fullt og helt enige med departementet som foreslår at rapporteringen tas inn med egne
bestemmelser i regnskapsloven og i kommuneloven.

Rapporteringsplikten bør gjelde fullt ut for all offentlig virksomhet, mens det i privat sektor
settes en nedre grense på 50 ansatte.

Med vennlig hilsen

For FKS, Sentralstyret

Ingeborg Lærum

Nestleder, og leder av Helsepolitisk utvalg
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