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Svar på henvendelsen deres - spørsmål om den nye 
likestillings- og diskrimineringsloven 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til brevet deres av 24. januar 

2018. Dere har spørsmål om unntaksbestemmelsen når det gjelder 

aldersdiskriminering etter den nye likestillings- og diskrimineringsloven. 

 

Vi har registrert det dere påpeker. I det følgende vil vi si noe om vår forståelse 

av forvaltningslovens bestemmelse om forskrift, men tar forbehold om at vi ikke 

kan ha undersøkt dette godt nok. Det er, som dere er kjent med, 

diskrimineringsrett vi jobber med, og ikke veiledning om forvaltningsrettslige 

spørsmål generelt. Når det er sagt, tar dere likevel opp et aktuelt og relevant 

spørsmål med tanke på at likestillings- og diskrimineringsloven, som vi veileder 

om, unntar eksplisitt aldersgrenser som følger av lov og forskrift.  

 

Slik ombudet forstår det, må forskrifter som legger plikter på private, ha 

hjemmel i lov eller i en forskrift som har hjemmel i lov. Forskrifter som bare gir 

innbyggerne rettigheter eller goder, kan også gis med hjemmel i et vedtak, for 

eksempel kommunale bestemmelser. Forutsetningen er at forskriften ikke er i 

strid med noen lov. En forskrift trenger altså ikke alltid ha hjemmel i lov etter 

forvaltningslovens definisjon av dette.   

 

Ombudet jobber nå med en strategi for hvordan vi skal jobbe videre med 

aldersdiskriminering, både i og utenfor arbeidslivet. Det vil i denne 

sammenheng være aktuelt å gjøre en analyse av det nye vernet og se nærmere på 

hva det faktisk innebærer at lovgiver har unntatt aldersgrenser som følger av lov 

og forskrift. Vi er kjent med at dette har blitt kritisert av flere organisasjoner 

som jobber med aldersspørsmål, og som dere også påpeker, i realiteten fremstår 

som et begrenset vern.  
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Vi håper dette var oppklarende og takker for henvendelsen deres.  

 

 

  

Vennlig hilsen 

 

 

Rannveig Sørskaar 

seniorrådgiver 

 Edona Maksutaj 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur. 

 


