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Senior Norge tillater seg med dette å rette en henvendelse til Likestillings- og diskriminerings
ombudet i forbindelse med den nye  Lov om likestilling oglOrbud mot diskriminering,  som
trådte i kraft 1. januar 2018. Senior Norge er selvsagt positive til at den nye loven også
omfatter alder som diskrimineringsgrunnlau. slik dette kommer til uttrykk i lovens § 6 første
ledd.

Vi er imidlertid usikre på. og også bekymret for. hva som ligger i lovens § 9 tredje ledd. Vi
har nedenfor noen betraktninger vedrørende denne bestemmelsen, og vil sette pris på om
Likestillings- og diskrimineringsombudet har anledning til å vurdere disse betraktninuene.
Diskrimineringslovens § 9 første ledd presiserer at forskjellsbehandling er lovlig og dermed
ikke diskriminerende etter § 6 når den

har et saklig,formal, er nodvendig.for a oppna .frmalet, og 1.) ikke er MOrholdsmessig inngmpende overfor
den eller de som forskjellshehandles

Dette gjelder selvsagt også forskjellsbehandling på grunn av alder. Senior Norge er imidlertid
usikre på hva som ligger i § 9 tredje ledd, der det heter at

Aldersgrenser som jOlger av lov eller JOrskrili, oglOrdelaklige priser pa grunn av alder, er ikke i strid med f 6.

Det som sies her er at diskrimineringsforbudet i § 6 ikke gjelder for aldersg,renser som er
nedfelt i lov eller forskrift. Det heter om dette i kapitel 15.10.4 i regjeringens proposisjon
(Prop.81 L (2016-2017), at  det vil være ulike oppfatninger av om en aldergrense er saklig,
nodvendig og ikke utiffholdsmessig,  i det dette  kan være pavirket av ulike syn pa hvordan
goder og hyrder i samfinnet skal fOrdeles.

Departementet gir klart uttrykk for at denne typen avveininger  ikke avgjores gjennom
rettsanvendelse ijOrvaltningen og reusapparalet, men av JOIkevalgte organer.

Senior Norue forstar dette som at. i henhold til § 9 tredje ledd. skal domstolen ikke kunne
overprove om alderuenser fastsatt i lov eller forskrift. både nåværende og fremtidige. er i
strid med diskriminerirmsforbudet i diskrimineringsloven § 6.

Vi må selvsa,4 uodta at lovuk er her har bestemt at det er lovuiver som fastsetter når
forskjellsbehandlinu på grunn av alder ikke er å anse som brudd på diskrimineringsforbudet i
diskrimineringsloven. og at dette da ouså gjelder for forskrifter hjemlet i lov.
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Departementet uttaler, i sin merknad til § 9 tredje ledd, at de med forskrift forstår vedtak som
anses som forskrift etter for‘altningsloven § 2 første ledd bokstav c

c.) jOrskrift. et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av
personer.

Det som bekymrer Senior Norge er at departementet i sin merknad videre uttaler at
Det har ingen betydning om fOrskrifien er gitt med hjemmel i lov, sa lenge den oppffiler firvaltningslovens
definisjon avJi)rskrill.

Vi ser at departementets definisjon av forskrift er i henhold til forvaltningsloven § 2 c, men vi
har problemer med å forstå at man av dette kan trekke at en forskrift ikke forutsetter hjemmel
i lov. Det faktum at det i forskriften vises til  vedtak som gjelder rettigheter og plikter,  vil vi
mene i seg selv må forstås som et krav om lovhjemmel. Det kan her vises til Thorsten Eckhoff
og Eivind Smith Forvaltningsrett 6.utgave, s. 545. hvor det blant annet heter at  utenlbr
begrepetibrskrif t faller generelle bestemmelser som ikke er bestemmende,for private
rettigheter eller plikter, men bare angar utovelse av offentlig myndighet.  Senior Norge finner
det også naturlig å vise til legalitetsprinsippet, hvis rekkevidde det er vanlig å angi, også i
følge Eckhoff og Smith s. 243, ved at  inngrep i privates rettssfiere  krever hjemmel i lov. Vi er
innforstått med at hjemmel i lov forutsetter at det ikke foreli2ger andre grunnlag for
kompetanse, redegjort for av Eckhoff og Smith, s. 237-fig., men vi kan ikke se hvilke av de
kompetansegrunnlagene som omtales. som kan være relevante her.

Senior Norge vil derfor mene at den nye diskrimineringsloven § 9 tredje ledd må forstås slik
at det kun er lovgiver som kan gi bestemmelser om rettigheter og plikter knyttet til alder.
Dersom bestemmelsen åpner for at aldersgrenser kan fastsettes utom lovgivningsprosessen. og
det ikke kan vises til annet kompetansegrunnlag, fremstår diskrimineringsvernet for alder i
den nye diskrimineringsloven som sterkt begrenset.

Vi håper Likestillings- og diskrimineringsombudet har anledning til å gi sin vurdering av de
betraktninger Senior Norge har gjort omring diskrimineringslovens § 9 tredje ledd.
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