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Høringsbrev 

Vår ref.: 15/453  

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring rapporten 

”Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder”. Rapporten 

er utarbeidet av advokat Else Leona McClimans og advokat Malin Renate Ranheim ved 

Advokatfirmaet Økland & Co og advokat Ph.d. Helga Aune i Advokatfirmaet 

PricewaterhouseCoopers AS (PwC). 

Alder omfattes av forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven kapittel 13. 

Arbeidsmiljøloven gjelder bare i arbeidsforhold. Diskrimineringslovene forbyr ikke 

diskriminering på grunn av alder. I rapporten anbefales det å lovfeste et forbud mot 

aldersdiskriminering også utenfor arbeidsforhold. Lovligheten av forskjellsbehandling på 

grunn av alder foreslås regulert av det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling. 

Regjeringen har ikke tatt stilling til om det skal foreslås et vern mot aldersdiskriminering 

utenfor arbeidslivet. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene i 

rapporten, herunder høringsinstansenes syn på behovet for og konsekvensene av et eventuelt 

forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidsforhold. Departementet ønsker også innspill 

på følgende punkter:  

 Om det er behov for å gjøre særskilte unntak fra et eventuelt forbud mot diskriminering på 

grunn av alder utenfor arbeidsforhold i tillegg til det generelle unntaket for saklig 



forskjellsbehandling, for eksempel for aldersgrenser fastsatt i lov og/eller forskrift, eller for 

bestemte sektorer, for eksempel forsikringssektoren.  

 Om det fortsatt bør gjelde et forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven.  

 De mulige økonomiske og administrative konsekvensene av et eventuelt forbud mot 

aldersdiskriminering utenfor arbeidsforhold. 

  

Instanser som ikke er nevnt på høringslisten kan også gi høringsuttalelse. 

Høringsfristen er 27. mars 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. 

Dette gjøres under ”Send inn høringssvar”. 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til mariette.garborg@bld.dep.no (telefon 22 24 25 39) 

eller thea-bull.skarstein@bld.dep.no (telefon 22 24 78 66) 

  

Med hilsen                                                                          

Hege Nygård (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

                                                                                          Mariette Garborg 

                                                                                          førstekonsulent 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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