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Midlertidig svar på høring vedrørende forslag om aktivitets -  og rapporteringsplikt i
diskrimineringsloven og i ny diskrimingerings  -og tilgjengelighetslov

Det vises til telefon. Fylkesutvalget behandlet saken i møte 01.11.07. På bakgrunn av at møtet ble
utsatt og fant sted i går er ikke protokoll endelig godkjent, men etter avtale med Joseph Vasquez
oversendes vedtaket midlertidig på fax.

Saksprotokoll undertegnet av fylkesordfører vil bli ettersendt.

Akershus fylkeskommune har ingen ytterligere merknader enn det som fremgår av vedlagte vedtak.
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Vedr høring  -  Innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og i ny
diskriminerings -  og tilgjengelighetslov

Fylkesutvalgets vedtak:

1. Fylkesutvalget  støtter , forslag om innføring  av aktivitets - rapporteringsplikt i
diskriininerin gsloven og i ny diskriminerings-  og tilgjengelighetslov.
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Fylkesutvalget anbefaler at denne plikten følges opp med etablering av flere arenaer for
erfaringsutveksling og læring, og at Likestillings- og diskrimineringsombudet er en pådriver i dette
arbeidet. Fylkesutvalget støtter departementet i at registrering av ansatte ikke må inngå som en del
av rapporteringsplikten da dette er i strid med personvernlovgivningen.

2. Fylkesutvalget  støtter  forslaget  om å ta inn bestemmelser om rapportering i kommuneloven og
regnskapsloven

3. Fylkesutvalget anser ikke tvangsmulkt som et hensiktsmessig virkemiddel i håndhevingen av
loven
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