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Svar på høring av forslag om Innføring av aktivitets'  og rapporteringsplikti
diskrimineringsloven og i en ny diskrimineringa-  og tilgjengelighetslov mv. -

Luftfartstilsynet viser til Samferdselsdepartementets brev datert 20. september 2007 samt vedlagt brev
datert 19.  september 2007 fra Arbeids-  og inkluderingsdepartementet vedrørende høring av forslag
om innføring av aktivitets-  og rapporteringsplikt i di skrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og
tilgjengelighetslov mv.

Luftfartstilsynet har følgende kommentarer knyttet til aktivitets-  og rapporteringsplikten:

Luftfartstilsynet er kritisk til både en aktivitets-  og rapporteringsplikt på diskrimineringsområdet for
bedrifter og næringsorganisasjoner.  Utgangspunktet er at diskrimineringsloven skal ha bestemmelser
som beskytter enkeltindividet,  men dette bør ikke få konsekvenser for regnskapsloven eller på andre
områder som gjør at næringsorganisasjoner får et ansvar for å følge opp dette.  Lovverket inneholder
allerede mange rapporteringsforpliktelser knyttet til utenom faglige problemstilinger i bedrifter og
næringsorganisasjoner.  A innføre en ny aktivitetsplikt i tillegg vil være utvannende og på siden av
primærvirksomheten i bedrifter og næringsorganisasjoner.  I stedet bør departementet vurdere evt. å
innføre veiledningsmateriell som bedrifter og organisasjoner kan benytte i den grad det faller naturlig
innenfor virksomheten.

Lovforslaget med hensyn til rapporteringsplikt i regnskapsloven vil medføre merarbeid som kommer i
tillegg til andre slike forpliktelser virksomhetene har fra før.  Dette bidrar ytterligere til å avlede fokus
bort fra bedrifters nødvendige og krevende primæroppgaver.  Denne form for rapporteringsplikt har
ingen naturlig sammenheng med regnskapslovens formål og intensjoner.

En aktivitetsplikt kan være mer relevant for offentlig virksomhet enn private bedrifter,  hvilket
allerede blir ivaretatt av det offentlige på en god måte.  Det er derfor ingen grunn til å pålegge det
private næringsliv dette.
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