
DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig rå

Dato: 06.11.2008

BARNE-OG LIKESTILLINGSDEP.

ArkivKOde:

Dato:

•  0

- cc)

(-)1

Saksnr, — oln
Vår ret:  06/363-13 S11S  1)eres ref:

Høring  -  Endring av likestillingsloven § 4  -  forbud mot å spørre om
graviditet

Kirkerådet takker for tilsendt høring om forslag til endring av likestillingsloven § 4 og §
3. Forslagene angår ansettelsesprosessen og gjelder et lovforbud mot å spørre om
graviditet og familieplanlegging. Poenget med de foreslåtte tilføyelsene/endringene er å
hindre at kvinner blir diskriminert på grunn av graviditet, og motvirke at både kvinner
og menn kommer i en dårligere stilling på grunn av utnyttelse av sine respektive
permisjonsrettigheter.

Med bakgrunn i at Utvalg for kjønn og likestilling har drøftet saken, vil Kirkerådet
uttrykke glede over og slutte seg til de foreliggende forslagene til endring av
likestillingsloven.

Å ta opp spørsmålsstillinger som gjelder familieforhold er problematisk i en
ansettelsesprosess. Vi mener at de foreslåtte lovendringene imøtekommer et reelt behov.
Det gjelder både det å legge til rette for ryddige ansettelsesprosesser og behovet for å
styrke vernet mot diskriminering på grunn av graviditet og familiesituasjon. I denne
sammenhengen vil Kirkerådet spesielt påpeke at det er en målsetting at flere fedre
benytter seg av retten til å ta ut pappapermisjon og andre premisjonsrettigheter som
gjelder barn og familie. Det foreliggende forslaget kan være et virkemiddel til det. Det
er dessuten viktig at forslaget forhåpentligvis vil bidra til å styrke kvinners stilling på
arbeidsmarkedet. Kirkerådet ser fram til at de foreslåtte lovendringene blir vedtatt.
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