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Nyheter

Statens seniorråd ønsker et utvidet lovvern mot
aldersdiskriminering
På sitt møte i november bestemte Statens seniorråd at det skal sende et brev til
regjeringen der det argumenterer for behovet for et utvidet lovvern mot
aldersdiskriminering. Bakgrunnen er blant annet at den nye regjeringen ønsker en
felles diskrimineringslov.
Nåværende utgave av Statens seniorråd opphører 31. desember 2013. Neste råd
oppnevnes av Solbergregjeringen og vil virke frem til 31. desember. På sitt nest
siste møte i november 2013 vedtok rådet at det skal avslutte sin gjerning med å
sende to brev i desember til den nye regjeringen. Det ene brevet skal omhandle
rådets ønsker for neste statsbudsjett (2015). Statens seniorråd sender slike brev i
desember hvert år. Det andre brevet skal handle om behovet for et utvidet lovvern
mot aldersdiskriminering.
Aldersdiskriminering er kun forbudt i arbeidslivet
Alder er i dag vernet i arbeidsmiljøloven på lik linje med andre
diskrimineringsgrunnlag som for eksempel kjønn og rase. Utenfor arbeidslivet har
derimot alder ikke samme diskrimineringsvern som øvrige diskrimineringsgrunnlag.
Eldres vern mot usaklig forskjellsbehandling er kun hjemlet i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven og kravene til saklighet i offentlig sektor. Statens seniorråd
ønsker at alder skal ha samme diskrimineringsvern som øvrige
diskrimineringsgrunnlag også utenfor arbeidslivet.
Den nye regjeringen ønsker en felles diskrimineringslov
Solbergregjeringen har både i regjeringsplattformen og i tiltredelseserklæringen gitt
utrykk for at de ønsker en felles diskrimineringslov. Det er derfor ett godt tidspunkt
for Statens seniorråd å minne om at alder i dag ikke har samme vern som andre
diskrimineringsgrunnlag utenfor arbeidslivet og at en eventuell ny felles lov bør
rette på dette.

Tidligere statsråd Audun Lysbakke
(SV)
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Stoltenbergregjeringen ønsket ikke en felles lov
Forslaget om en felles lov er tidligere utredet og sendt på høring
av Stoltenbergregjeringen. I utgangspunktet var den for, men etter en omfattende
høringsrunde bestemte den seg likevel for ikke å samle alle diskrimineringsgrunnlag
i en lov. Hovedbegrunnelsen var en bekymring for at kvinners rettigheter ville
svekkes om alle diskrimineringsgrunnlag ble samlet i en lov.
-En egen lov om kjønnslikestilling vil gi de beste rammene for arbeidet for å bedre
kvinners stilling. På samme måte mener jeg at egne lover vil gi de beste rammene
for likestillingsarbeidet med hensyn til etnisitet og funksjonsevne, sa daværende
statsråd Audun Lysbakken (SV) i 2011.
Et sterkere vern for alder utenfor arbeidslivet inngikk ikke i Stoltenbergregjeringens
opprinnelige forslag om en felles diskrimineringslov. Én årsak til dette var at
regjeringens eget utvalg, Graver-utvalget, slo fast at alder i større grad enn andre
diskrimineringsgrunnlag kan være en saklig grunn til forskjellsbehandling:
"...det vil imidlertid oftere være saklig å forskjellsbehandle på grunn av alder, enn
det som gjelder for andre grunnlag. Det vil derfor overlate altfor stort spillerom for
skjønn til håndhevingsorganene å ha et generelt forbud mot forskjellsbehandling på
grunn av alder." (NOU 2009:14).
Statens seniorråd ga i sin høringsuttalelse utrykk for det som fortsatt er rådets
syn: Alder bør ha samme vern som andre diskrimineringsgrunnlag utenfor
arbeidslivet. At alder oftere er et saklig grunnlag for forskjellsbehandling, forhindrer
ikke at utgangspunktet bør være et forbud mot usaklig forskjellsbehandling
(diskriminering) på grunn av alder. Enhver forskjellsbehandling begrunnet med
alder må være saklig begrunnet.
Aldersdiskriminering har vært et prioritert område for Statens seniorråd i
2013
Statens seniorråds brev til regjeringen med ønske om et utvidet lovvern mot
aldersdiskriminering, er en naturlig avslutning på et år der rådet har hatt særlig
fokus på aldersdiskriminering. Rådet har i 2013 blant annet
arrangert konferansen Aldersdiskriminering 2013 og utgitt rapporten Holdninger til
eldre 2013.
Du finner protokollen fra novembermøtet som pdf-fil i høyremargen.
[Publisert: 19.11.2013]
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Protokoll
Statens seniorråds møte 7.november 2013
Til stede:

Ivar Leveraas, leder
Randi G. Bjørgen
Florentino Bulnes
Morten J. Danielsen
Einar Eriksen
Ragnhild Queseth Haarstad
Erik Råd Herlofsen
Anne Inga Hilsen
Wenche Malmedal
Henry Høgmo
Rita Kumar
Harald Olimb Norman

Forfall:

Terese Folgerø
Liv Thun

Sekretariatet:

Sølvi Sæle
Eva Holt
Eyvind Frilseth

AD:

Bjørn Halvorsen

Rådsleder ønsket velkommen til møtet, og leste hilsen til rådet fra statssekretær
Astrid Nøklebye Heiberg.
Helse i Utvikling 13
De fleste av rådets medlemmer deltok på konferansen i regi av Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten 6. november: Helse i Utvikling 13.
Hovedfokuset var prioritering av helsetjenester både i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv.
Rådsmedlemmene utvekslet synspunkter og innspill etter gårsdagens konferanse.
SAKER
SAK 22/13: Aldersdiskriminering – brev til statsministeren
Med utgangspunkt i føringer og tilbakemeldinger i forrige rådsmøte, samt innspill fra
AU, hadde sekretariatet utarbeidet et notat med eksempler og argumentasjon rundt
spørsmål knyttet til å bekjempe diskriminering på grunn av alder.
Etter utveksling av innspill og synspunkter i rådsmøtet om hva som bør fremkomme i
et brev til statsministeren, fikk sekretariatet i oppdrag å utarbeide endelig forslag til
brev. AU og Erik Råd Herlofsen fikk fullmakt til å godkjenne brevet før det sendes til
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statsministeren med kopi til aktuell statsråd. Rådsmedlemmene får brevet til
gjennomsyn før det sendes.
Vedtak:
AU og Erik Råd Herlofsen gis fullmakt til å godkjenne brevet til statsministeren med
kopi til aktuell statsråd før utsendelse.
SAK 23/13: Segway – innspill og utveksling av synspunkter
Rådsleder inviterte til utveksling av synspunkter med utgangspunkt i politisk uttalelse
om at Segway nå skal tillates brukt i Norge.
Etter en meningsutveksling i rådsmøtet, ble det enighet om at dette er en sak rådet
ikke skal uttale seg om.
Vedtak:
Rådet har utvekslet synspunkter om Segway, men ønsker ikke å uttale seg om
saken.
SAK 24/13: Arbeidsutvalg fram til neste rådsmøte
I tillegg til rådsleder og nestleder, skal det oppnevnes et rådsmedlem til
arbeidsutvalget fram til neste rådsmøte. Liv Thun har vært medlem i AU fram til
rådsmøtet 7.november. Med utgangspunkt i at påbegynte saker skal sluttføres i
rådets møte i desember, ble hun foreslått som fortsatt medlem fram til neste
rådsmøte.
Vedtak:
Liv Thun oppnevnes som medlem av arbeidsutvalget fram til neste møte.
SAK 25/13 Orienteringer
Orientering fra spesialrådgiver Bjørn Halvorsen, AD
Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen, AD, orienterte om aktuelle saker AD arbeider med
innen seniorpolitikk. Han nevnte også at forarbeidet i forbindelse med oppnevning av
nytt Statens seniorråd for neste periode er igangsatt i departementet.
Statsbudsjettet 2014
Arbeidet med gjennomgang av fremlagt forslag til statsbudsjett for 2014 er igangsatt.
Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide utkast til brev som behandles i rådets møte i
desember.
Orienteringer fra møter og samlinger der rådet har vært representert siden forrige
rådsmøte (ref. protokoll fra forrige møte):
- Møte med Sametingets eldreråd
- Konferansen Eldre og bolig 2013
- SSPs konferanse om 50 + i arbeidslivet
- Eldrerådssamlinger: Troms, Telemark, Vestfold, Oppland
- Samlinger i forbindelse med markering av FNs internasjonale eldredag
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SSB-publikasjonen Seniorer i Norge 2010
Statens seniorråd ønsker å ta initiativ til ny og oppdatert rapport Seniorer i Norge, og
vil rette en henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet om økonomiske midler til
en slik publikasjon. Helsedirektoratet har også gitt uttrykk for at de ønsker å bidra
med finansiering.
Informasjon fra Pensjonistforbundet
Harald Olimb Norman orienterte om at Pensjonistforbundet har avtalt møte med ny
arbeids- og sosialminister, samt om planlagte møter med flere av stortingets
komiteer. Hensikten med nevnte møter er å ta opp viktige saker/temaer for
Pensjonistforbundet.
Norman orienterte også om et brev med en spørreundersøkelse utsendt fra NIBR til
bl.a. alle landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Kommunal- og
regionaldepartementet står som oppdragsgiver.
Flytting av sekretariatet for Statens seniorråd
Ny kontor- og besøksadresse for sekretariatet fra og med 25.november:
Økernveien 94
Diverse høringssvar
Til rådsmøtet var det sendt ut kopier av følgende høringssvar godkjent av AU etter
forrige rådsmøte:
- Endringer i spesialisthelsetjenesteloven mm. – oppnevning av kontaktperson
- Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov
- Forslag til forskriftsendring – krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i
helse- og omsorgstjenesten
- Endringer i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon
Vedtak:
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
Møte i Statens seniorråd 17. desember
Etter en diskusjon i rådsmøtet, ble det besluttet at rådets siste møte legges til et
heldagsmøte tirsdag 17. desember (ikke over to dager som tidligere planlagt).
Arbeids- og sosialministeren vil bli invitert til dette møtet.
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