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Høringssvar vedr. NOU 2009 nr 14, Et helhetlig diskrimineringsvern. 
 
 
Likestillingsutvalget i Tromsø kommune mener det er positivt at det arbeides for å samle 
lovgivningen innafor likestillings- og diskrimineringsarbeidet. En samlet lovgiving vil 
forhåpentligvis gi kommunene et bedre styringsverktøy for håndheving av de ulike områdene. 
 
 
Aktivitetsplikten. 
 
Likestillingsutvalget er tilfreds med anbefalingen om at arbeid med likestillings og 
diskrimineringslovgivningen skal innarbeides i virksomhetens helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid, videre at det gjennom loven eller i egen forskrift til loven konkretiseres 
hvordan arbeidet kan implementeres. Det er imidlertid et faktum at det i mange norske 
kommuner er en anstrengt økonomi og dermed marginalt med ressurser til blant annet HMS-
arbeid og det er en viss fare for at forslaget kan resultere i at likestillings og 
diskrimineringsarbeidet nedprioriteres. Departementet bes derfor om å ha et særlig fokus på 
kommunenes muligheter til å håndheve lovens formål.  
 
Aktivitetsplikten er i den gjeldende lovgivning lite konkret og det er et stort behov for 
presisering på området. Det vil derfor være helt nødvendig at dette presiseres. 
Likestillingsutvalget i Tromsø kommune vil bemerke at vi støtter Likestillings- og 
diskrimineringsombudets ( LDO ) påpekninger i sin høringsuttalelse når det gjelder 
håndheving av plikten. Det er på denne bakgrunn betenkelig at redegjørelsesplikten er forslått 
fjernet. Redegjørelsesplikten i seg selv er et viktig insitament for et vellykket arbeid med 
aktivitetsplikten. For Tromsø kommune har LDO hatt en viktig rolle hva gjelder oppfølging 
av kommunens arbeid med å oppfylle lovkravene til aktivitetsplikt. Både gjennom rådgiving 
og veiledning har LDO kunnet følge kommunens arbeid for å sette oss i stand til å drive 
virksomheten i henhold til både likestillings og diskrimineringslovgivningen. 
Når det da foreslås at håndheving skal underlegges Arbeidstilsynet vil det være av stor 
betydning hvordan tilsynet settes i stand til å ivareta dette. Likestillingsutvalget i Tromsø 
kommune ber derfor om det legges stor vekt på LDO sine anbefalinger omkring spørsmålet 
om håndheving av aktivitetsplikten. 
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