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Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles
likestillings- og diskrimineringslov på høring. Vi viser til vedlagte høringsnotat med
tilhørende vedlegg.
Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene
(likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny,
samlet likestillings- og diskrimineringslov.
Struktur i høringsnotat og vedlegg
Forslaget inneholder både bestemmelser som viderefører gjeldende rett og bestemmelser som
endrer dagens regler. For at det skal være enkelt for høringsinstansene å se endringene, er
forslag som innebærer en endring i dagens regler, endringer i lovteksten som tydeliggjør
gjeldende rett og enkelte særbestemmelser som fortsatt kun skal gjelde for enkelte
diskrimineringsgrunnlag, plassert i høringsnotatet. De fleste forslagene som kun innebærer en
videreføring av gjeldende rett, er plassert i vedlegget til høringsnotatet. Også redegjørelser for
gjeldende rett er plassert i vedlegget med henvisninger til hvor i høringsnotatet det aktuelle
spørsmålet omtales.
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Høringsfrist
Høringsfristen er fredag 22. januar 2016. Det vil ikke bli gitt utsatt høringsfrist.
Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar».
Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser,
er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør
forelegges underordnede organer, organisasjoner mv. som ikke er nevnt på listen over
høringsinstanser.
Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Mariette Garborg (telefon 22 24 25 39), Anne Jorun
Ballangrud (telefon 22 24 25 85) eller Thea Bull Skarstein (telefon 22 24 78 66).
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