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Høringssvar NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern
Østfold fylkeskommune har fått NOU 2009:14 til høring. Fylkesrådet for funksjonshemmede i
Østfold, flerkulturelt kontaktutvalg i Østfold og Fylkeseldrerådeti Østfold. Kun eldrerådet har
valgt å sende en høringsuttalelse. Rådet vedtok følgende uttalelse i sitt møte 13. oktober:
Fylkeseldrerådeti Østfold har i sitt møte 13. oktober 2009 behandlet NOU 2009:14 "Et
helhetlig diskrimineringsvern"og uttaler følgende:
Fylkeseldrerådeti Østfold ser det som veldig positivt at det nå foreslås en samlet
diskrimineringslov. Rådet mener at dette vil styrke alt anti-diskrimineringsarbeidi Norge.
Fylkeseldrerådeti Østfold støtter flertallets forslag om at loven får en "sekkekategori".
Rådet anerkjenner mindretallets bekymring for at en sekkekategori kan føre til mindre
forutsigbarhet for de som skal anvende loven, men rådet mener at flertallets argument om
at en sekkekatogeri kan gi fleksibilitet med hensyn til behov for diskrimineringsgrunnlag
som ikke er identifiseret i dag eller ikke er oppstått må veie tyngre (p. 160). Rådet tilslutter
seg også den formulering av sekkekategoriensom flertallet foreslår.
Fylkeseldrerådeti Østfold er uenig i at alder ikke skal være et diskrimineringsgrunnlag
utenfor arbeidslivet, og foreslår at alder gis et utvidet virkeområde på samme måte som
det er foreslått for diskrimineringsgrunnlagene"seksuell orientering" og "politisk syn" (p.
172-173). Selv om forskjellsbehandlingpå grunn av alder i noen tilfeller kan ha saklig
begrunnelse, så mener rådet prinsipielt at det vil være veldig uheldig å stille alder
annerledes enn andre diskrimineringsgrunnlag.Selv om det ikke er intensjonen med
forslaget å gjøre alder til et andre rangs diskrimineringsgrunnlag,så mener
fylkeseldrerådet i Østfold at det vil være konsekvensen hvis forslaget vedtas i sin
nåværende form. Rådet mener det vil være et svært uheldig signal fra lovgivers side hvis
ikke alder behandles på samme måte som andre diskrimineringsgrunnlag.Rådet viser til
utredningens eget kapitel om forekomsten av forskjellsbehandling på grunn av høy alder
(p. 128-129). Som eldreråd er rådet naturligvis særlig opptatt av forskjellsbehandling på
grunn av høy alder, men rådet vil samtidig understreke at det er like viktig å behandle
alder som andre diskrimineringsgrunnlagfor å sikre mot forskjellsbehandling på grunn av
lav alder.
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Fylkeseldrerådeti Østfold er enig i at det er viktig å grunnlovsfeste ikkediskrimineringsprinsippet,først og fremst fordi grunnlovsfestingvil ha en viktig symbol- og
signaleffekt. Rådet mener at det er nødvendig at grunnlovsfestingensetter en skranke for
lovgiver, for å sikre ikke-diskirmineringsprinsippetmot raske omskiftninger og
opportunisme. Eldrerådet foretrekker den formulering som er foreslått i utredningens
modell 1 og som gir individet rettigheter etter grunnloven på samme måte som
ytringsfriheten er vernet. Eldrerådet ser flertallets forslag (modell 2), hvor private ikke får
plikter etter loven som den nest beste løsning.
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