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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSKRIFT OM ORGANISASJON OG VIRKSOMHET
FOR LIKESTILLINGS - OG DISKRIMINERINGSOMBUDET OG
LIKESTILLINGSNEMDEN

Statens råd for funskjonshemmede viser til høringsbrev av 14.6.2005.
§1 om mandatet til ombudet er seks ulike oppgaver opplistet; pådriverfunksjon,
holdnings- og adferdspåvirkning, støtte og veiledning, veiledningstjeneste om etnisk
mangfold i arbeidslivet, kompetansefunksjon og forumsfunksjon.
Rådet har kommentarer til veiledningsoppgavene.
Ombudet har ansvaret for håndheving av arbeidsmiljølovens kapittel om
diskrimineringsvern hvor funksjonshemming er ett av flere diskrimineringsgrunnlag.
Rådet vil påpeke at støtte og veildningsoppgavene, jf §1c og at veiledningsplikten, jf
§2, må omfatte alle grunnlagene som er nevnt i arbeidsmiljøloven.
I mandatet foreslås en Veiledningstjenesten for etnisk mangfold i arbeidslivet, jf §1 d.
Dette er en tjeneste for arbeidsgivere i offentlig og privat sektor.
Det er i dag en stor utfordring for personer med funksjonsnedsettelser å komme inn
på arbeidsmarked og et av satsningsområdene i IA-avtalen. Behovet for opplæring
og informasjon er stort og det er vanskelig å nå frem til arbeidsgiverne med
budskapet. I dag blir personer med funksjonsnedsettelser oversett i
rekrutteringsprosessen.
Rådet mener at veiledningstjenesten kan være et nyttig virkemiddel, men at den bør
utvides til også å omfatte alle grunnlagene i arbeidsmiljølovens
diskrimineringsforbud, herunder personer med funksjonsnedsettelse. Dette vil også
være i tråd med Ombudets veiledningsplikt etter §2 i forskriftsforslaget.
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