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Buskerud fylkesting høringsvar oversendes, etter at høringen ble behandlet ble følgende vedtak fattet:

1. Buskerud fylkesting støtter forslaget om en samlet diskrimineringslov, høringens del II, med
følgende tillegg:

2. Fylkestinget i Buskerud mener at ordlyden i likestillingsloven § 8 angående likestilling i
foreninger må innarbeides i forslaget og videreføres av pedagogiske grunner

Forslagets § 22 endres slik at ansvaret for valg og behandling av selvstendige
næringsdrivende og innleide arbeidstakere også synliggjøres i ordlyden.

Ordlyden i § 28 tilføyes en henvisning til lovens kapitel 1, 3 og 4.
" § 28 Bevisbyrde
Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd
diskriminering i strid med denne lovs  kapitel 1, 3 eller 4  skal det legges til grunn at
diskriminering har funnet sted, hvis ikke den ansvarlige sannsynliggjør at diskriminering
likevel ikke har funnet sted.
Første ledd gjelder ikke der det påstås at det har skjedd diskriminering på grunn av
forhold ved en person som nevnt i § 4 første ledd andre punktum."
Tilleggene foreslås av pedagogiske grunner.

3. Fylkestinget i Buskerud går inn for at arbeidslivet skal være underlagt alminnelige
erstatningsrettslige regler, da utvalgets begrunnelse for å innføre obj ektivt ansvar ikke kan
tiltres.
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4. Fylkestinget i Buskerud støtter flertallets forslag når det gjelder høringen angående
tilleggsprotokoll nr 12 til Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK), høringen del III.

5. Fylkestinget i Buskerud støtter mindretallets forslag; modell 3, i høringens del IV.
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