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

Oslo bispedømmeråd takker for tilsendt høringsnotat til endring av likestillingslovens
§4 og for invitasjonen tii å komme med høringsuttalelse.

Bakgrunn for høringen:
Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved ansettelse er forbudt i henhold til
likestillingslovens § 4, (Likestilling ved ansettelse m.v.), annet ledd, jf § 3
(Generalklausul) . Slik dagens regelverk er utformet kan det oppstå uklarhet om
hvorvidt det er et lovforbud mot å spørre om graviditet/familieplanlegging under
intervju. Dette svekker i praksis diskrimineringsvernet for den gravide. BLD fremmer et
lovforbud mot å spørre om graviditet/familieplanlegging i intervju/ansettelsessituasjon.
Et slik direkte forbud vil styrke diskrimineringsvernet for den gravide. Det direkte
forbudet vil også hindre diskriminering av menn og kvinner mht familieplanlegging.

Endringsforslag:
BLD foreslår et nytt tredje ledd i likestillingsloven § 4: "I ansettelsesprosessen,
herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søkerne skal gi opplysninger om
graviditet eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å
innhente slike opplysninger på annen måte." Det foreslås også tilføyelse i § 3,
generalklausulen, annet ledd nr 2: "Tilsvarende skal spørsmål om graviditet eller
familieplanlegging i ansettelsesprosessen regnes som direkte diskriminering".

Oslo bispedømmeråd er enige med BDL om at gravides vern mot diskriminering i
ansettelsesprosessen bør sikres ytterligere, slik forslaget legger opp til. Likeledes er
rådet enige i at spørsmål om familieplanlegging, gjerne presisert at familieplanlegging
også gjelder spørsmål eller opplysninger om en evt. prosess i forhold til adopsjon, ikke
hører hjemme i ansettelsesprosess og intervju. Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning
til endringsforslaget og ønsker samtidig at det vurderes om "adopsjon" skal nevnes
eksplisitt som familieplanlegging.

Spørsmål om samlivsform og antall barn
I høringsnotatet peker BLD på utfordringer knyttet til at arbeidsgiver kan spørre søker
om samlivsform og antall barn. Avhengig av hvilke svar som oppgis, kan arbeidsgiver
da spekulere om forventet graviditet og familieplanlegging og trekke konklusjoner ut fra
dette. Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om også spørsmål om
samlivsform, og evt. andre opplysninger også bør omfattes av forbudet, og evt. hvordan
et slik forbud kan utformes.
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Et eventuelt forbud om å spørre søker om sivilstand og barn må da også innebære et
forbud mot å legge forholdene til rette for at det kan opplyses om dette på en CV. Et
lovforbud kan videre også vanskelig hjemles ut fra en antagelse om at arbeidsgivere kan
komme til å spekulere videre på hvorvidt søker vil komme til å bli gravid eller ikke når
man har opplysninger om samlivsform og antall barn. Om søker føler seg forbigått i en
ansettelsesprosess på grunn av arbeidsgivers spekulasjoner om forventet graviditet, blir
søkers interesser ivaretatt av det foreslåtte lovforbudet mot å tillegge familieplanlegging
vekt i ansettelsen.

Oslo bispedømmeråd vedtok på sitt møte 19.05.08 å bruke formuleringen "samlivsform
kan blir vektlagt" ved utlysning av prestestillinger. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av
Kirkemøtets vedtak om ansettelse av homofile partnere hvor det blir åpnet opp for at det
er kirkelig grunnlag for å både tilsette og ikke tilsette homofile som lever i partnerskap.
Formuleringen hjemles i arbeidsmiljølovens § 13-4.2. Den norske kirke har en
ansettelsespraksis som innebærer at samboende ikke ansettes, og formuleringen
"samlivsform kan bli vektlagt" er også med på å oppnå forutsigbarhet og ryddighet for
disse søkeme. Et eventuelt forbud i likestilingsloven om å spørre søker om sivilstand vil
medføre at arbeidsmiljølovens § 13-4.2 må falle bort, og dette vil få konsekvenser også
for den unntaksadgangen som gjelder for ansettelser i trossamfunn.

På bakgrunn av dette vil Oslo bispedømmeråd ikke anbefale at arbeidsgiver nektes
adgang til å spørre søker om samlivsform og antall barn.

Kjønnsnøytral utforming
Departementet ber også om en tilbakemelding på hvorvidt bestemmelsen, når
spørsmålsstillingen også gjelder "familieplanlegging" bør utformes mer kjønnsnøytralt.

I bestemmelsen i likestillingslovens § 3 annet ledd nr. 2 brukes formuleringen
"utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn". Denne
formuleringen kan endres til "utnyttelse av de permisjonsrettigheter som eksisterer i
forbindelse med graviditet og omsorg for barn i dets første leveår eller lengre." En slik
formulering vil åpne opp for en forståelse av at foreldres adgang til å ta ut permisjon
ikke bare er knyttet til kjønn.
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