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

Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets ekspedisjon av 18. august 2008.

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) har følgende merknader i saken:

Høringsinstansene er bedt om å uttale seg om hva som bør omfattes av forbudet og
hvordan dette bør utformes, jf. høringsnotatet s. 7 første og andre ledd.

HOD er av den oppfatning at bestemmelsen bør favne all form for diskriminering
knyttet til søkers familiesituasjon. Selv om det fremdeles er slik, som BLD skriver, at
det er kvinner som har hovedomsorgen for barn og som tar den største delen av
foreldrepermisjonen, er dette ikke en statisk situasjon. Undersøkelser viser at det er
stadig flere menn som tar en større del både av omsorgen og foreldrepermisjonen. I
tillegg har også den del av permisjonen som er forbeholdt far økt.

Lovbestemmelsen bør utformes slik at diskriminering av menn som følge av familie-
situasjon også omfattes av bestemmelsen. Dersom dette ikke omfattes av bestem-
melsen, vil en kunne risikere at menn ikke vil ta sin del av omsorgen, herunder større
deler av foreldrepermisjonen, for ikke å bli diskriminert. Et annet moment er at det
også stadig vil bli flere tilfeller hvor foreldre er av samme kjønn, og at reglen av den
grunn også bør utformes kjønnsnøytralt.
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Når det gjelder den tekniske utformingen av lovbestemmelsen har HOD ingen
kommentarer.
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