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

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring forslag om endring av likestillingsloven §4.

Selv om det i dag ikke er lov å legge vekt på graviditet i ansettelsesprosessen, vet vi at det
skjer i mange tilfeller. For Norsk Sykepleierforbunds medlemmer vil gravidediskriminering ofte
handle om manglende fornyelse av vikariater, men vi får også en god del henvendelser fra
medlemmer som skal til intervju og lurer på om arbeidsgiver har anledning til å spørre om
graviditet og familieplanlegging og likeledes om de har plikt til å besvare slike spørsmål. Så
selv om vi ikke har noen oversikt over i hvilken grad arbeidsgiyere faktisk spør om slike forhold,
synes medlemshenvendelsene å tyde på at det er all grunn til å ta slik bevisst eller ubevisst
diskriminering på alvor. Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter derfor departementets forslag
om et eksplisitt forbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging, og at spørsmål om
dette skal regnes som direkte diskriminering. Vi er enig i at det er viktig å gjøre arbeidsgivere
og andre oppmerksomme på bestemmelsen og at den derfor bør tas inn som et nytt tredje ledd
i likestillingsloven § 4 (Likestilling ved ansettelse m.v.). Det bør i tillegg tas inn en henvisning til
bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 13-4 første ledd.

Departementet reiser spørsmål om hvilke ytterligere opplysninger (enn graviditet og
familieplanlegging) som skal omfattes av forbudet. NSF mener spørsmål om sivil status og
antall barn langt på vei kan føre til samme diskriminerende handlinger ved ansettelse som
spørsmål om graviditet, og at slike opplysninger også bør omfattes. For øvrig oppfatter vi
"familieplanlegging" som et kjønnsnøytralt begrep. Selv om det fortsatt er kvinner som tar ut
mesteparten av foreldrepermisjonsrettighetene, viser AFIs rapport om erfaringer med og
konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv, at også menn blir
utsatt for negative sanksjoner i arbeidslivet når de ønsker å benytte seg av foreldrepermisjon
og andre velferdsordninger.

Norsk Sykepleierforbund savner for øvrig en drøfting av håndhevingen av en forsterket
bestemmelse om gravidediskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet har hatt en
stor økning i antall henvendelser om dette, og det er all grunn til å tro at dette bare er toppen av
isfjellet. Dette er også vår erfaring etter å ha kjørt temakurs om likelønn og likestilling for NSFs
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tillitsvalgte i høst. Det er viktig å følge opp forbudslovgivning med sanksjonslovgivning, slik at
den nye bestemmelsen blir reell. Det er en stor belastning for en person å gå til det skritt å
anklage en potensiell arbeidsgiver for diskriminering.
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