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Hø ring om  NOU 2005: 8 Likeverd  og  tilgjenge lighet

Det vises til brev fra Justisdepartementet av 7. juli 2005, vedlagt NOU 2005: 8 Likeverd
og tilgjengelighet.

Sakens innhold
I NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet foreslås det en lov om forbud mot
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven), samt enkelte andre lovendringer blant annet i sosialtjenesteloven
for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke utsettes for diskriminering. I
NOUen foreslås det i tillegg at Regjeringen nedsetter et utvalg for å vurdere å innføre
en felles lov mot diskriminering, for å vurdere foreliggende forskjeller i
diskrimineringsvernet for ulike grupper og om diskrimineringsvernet bør gis
konstitusjonell beskyttelse ved en egen bestemmelse i Grunnloven.

I kap. 12 om økonomiske og administrative konsekvenser foreligger det ikke et
overslag over hva forslagene vil koste samlet. Utvalget mener blant annet at de
menneskerettslige og etiske aspektene knyttet til diskrimineringsvern og likeverd til
dels er uavhengig av hensynet til en rent økonomisk vurdert samfunnsnytte. Det
fremkommer imidlertid at det er nødvendig med vesentlig økte bevilgninger for å
gjennomføre forslagene det legges opp til i innstillingen.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet merker seg at forslagene vil ha vesentlige økonomiske
konsekvenser for det offentlige. Finansdepartementet vil komme tilbake til vurderingen
av eventuelle konkrete forslag om endringer i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
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og endringer i annet lovverk, etter at justisdepartementet har tatt stilling til saken.
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