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Arbeid med helhetlig diskrimineringsvern - ny LHBT-lov 

Vi viser til vårt brev til departementet av 30. desember 2011 om arbeidet med 

helhetlig diskrimineringsvern. 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kjent med at departementet ikke 

har planlagt noen ordinær høringsprosess i forbindelse med ny LHBT-lov, og at 

begrunnelsen for dette er at NOU 2009:14 «Et helhetlig diskrimineringsvern» 

har vært ute på høring. 

 

Ombudet mener at en egen høring på den kommende LHBT-loven hadde vært 

ønskelig. I NOU 2009:14 er problemstillinger knyttet til diskrimineringsvern for 

LHBT-gruppen viet liten plass. Når en egen lov for denne gruppen skal 

utarbeides, kan enkelte spørsmål aktualiseres på en annen måte enn når dette 

diskrimineringsgrunnlaget blir omfattet av et generelt diskrimineringsvern på 

alle diskrimineringsgrunnlag. En ordinær høringsprosess vil dessuten åpne opp 

for innspill på disse konkrete problemstillingene fra flere instanser enn de som 

ga innspill i høringsrunden knyttet til NOU 2009:14. 

 

Gjennom ombudets arbeid med veiledningssaker, klagesaker, samt kontakt med 

enkeltpersoner og organisasjoner, har ombudet fått erfaringer og innspill som vi 

med dette vil bringe videre med tanke på det pågående lovarbeidet. Listen 

nedenfor er ikke uttømmende, og vi vil eventuelt komme med ytterligere 

innspill senere. 
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Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

I NOU 2009:14 foreslo utvalget at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk skulle få et 

diskrimineringsvern gjennom den såkalte sekkekategorien. Ombudet uttalte i 

sitt høringssvar at gruppen i stedet burde få et selvstendig vern. Ombudet 

fastholder sitt syn på dette, men vil tilføye at diskrimineringsvern for denne 

gruppen reiser mange spørsmål som det er viktig å få utredet. Et grunnleggende 

spørsmål er i hvilken lov vernet skal plasseres for hele, eller eventuelt deler av 

gruppen, jf. at personer som gjennomgår/har gjennomgått 

kjønnsbekreftende/kjønnskorrigerende behandling i dag er vernet i 

likestillingsloven. 

 

Videre er ombudet oppmerksom på den pågående utviklingen og diskusjonen 

omkring transpersoners diskrimineringsvern når det gjelder krav om 

gjennomført kjønnsbekreftende/kjønnskorrigerende operasjon for endring av 

opplysning om kjønn/personnummer i Folkeregisteret. Av 

interesseorganisasjoner og andre oppfattes et slikt vilkår som et krav om 

sterilisering/tvangssterilisering, og det hevdes at kravet mangler uttrykkelig 

lovgrunnlag. Internasjonalt er også dette et tema, og ombudet ser det som viktig 

at dette spørsmålet, herunder de menneskerettslige aspektene, blir utredet i 

forbindelse med arbeidet med ny LHBT-lov.  

 

Ombudet har også fått henvendelser som gjelder utstedelse av attester og 

vitnemål etter gjennomført kjønnsbekreftende/kjønnskorrigerende operasjon. 

Dersom attester og vitnemål ikke blir endret, kan personer oppleve 

diskriminering, og at personlige forhold blir gjort kjent uten medvirkning fra 

vedkommende selv. I og med at utstedelse av nye attester og vitnemål også 

berører annet lovverk, mener ombudet at det er viktig at dette spørsmålet blir 

utredet i det pågående lovarbeidet, slik at rettigheter og plikter i denne 

forbindelse blir brakt på det rene og eventuelle lovendringer blir vurdert. 

 

Seksuell orientering 

Ombudet legger til grunn at diskriminering på grunn av seksuell orientering blir 

forbudt på alle samfunnsområder i den kommende loven. Når det gjelder vernet 

personkrets vil ombudet peke på at foretak er vernet mot direkte diskriminering 

etter diskrimineringsloven, som følge av behandlingen av lovforslaget i 

Stortinget. Diskrimineringslovutvalget foreslo å ikke videreføre et slikt vern i 

sitt forslag til ny, helhetlig diskrimineringslov. Dersom det ikke foreligger planer 

om å endre diskrimineringsloven på dette punktet, mener ombudet at foretak 

bør vernes mot direkte diskriminering også på grunnlag av seksuell orientering 

og kjønnsidentitet/-uttrykk. Ombudet kan ikke se at det er gode grunner til å 
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unnta foretak fra vernet mot direkte diskriminering på grunn av seksuell 

orientering og kjønnsidentitet/-uttrykk, når et slikt vern gjelder på 

diskrimineringsgrunnlagene etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, 

avstamning, språk, religion og livssyn.  

 

Videre mener ombudet at det bør fremgå av loven at (feilaktige) antakelser om 

seksuell orientering eller kjønnsidentitet som grunnlag for diskriminering eller 

trakassering rammes av loven. (Feilaktige) antakelser om nedsatt 

funksjonsevne, etnisitet, religion mv. rammes av henholdsvis diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven, og det samme bør etter 

ombudets mening gjelde for diskrimineringsgrunnlagene som skal omfattes av 

den nye LHBT-loven. 

 

Ombudet går ut fra at arbeidsgivere, offentlige myndigheter og 

utdanningsinstitusjoner vil få en aktivitetsplikt etter den kommende LHBT-

loven på linje med aktivitetsplikten etter de andre diskrimineringslovene. I den 

forbindelse vil vi vise til vårt brev til departementet av 30. desember 2011 og til 

Skjeie-utvalgets utredning 2011:18 med hensyn til viktigheten av at innholdet i 

aktivitetsplikten blir tydeliggjort og konkretisert for ansvarssubjektene. På 

området LHBT vil vi særlig understreke behovet for slik tydeliggjøring og 

konkretisering i utdanningssektoren, både når det gjelder undervisning, 

læremidler og psykososialt miljø, og at bekjempelse av stereotypier må være en 

del av dette arbeidet. Mobbing og trakassering på grunn av seksuell orientering 

eller kjønnsidentitet, samt generell bruk av betegnelser på denne gruppen som 

skjellsord, er dessverre utbredte problemer i norsk skole. Tydeliggjøring og 

konkretisering av aktivitetsplikten vil være ett av flere nødvendige grep for å 

bekjempe dette. 

 

Avslutningsvis vil vi gjenta vårt syn på behovet for høring i forbindelse med den 

kommende LHBT-loven. Vi ber uansett om å bli kontaktet dersom det i 

forbindelse med lovarbeidet skulle være behov for å drøfte spørsmål knyttet til 

ovennevnte innspill, eller til ombudets erfaring som håndhever av 

diskrimineringslovgivningen generelt. 

 

Vennlig hilsen 

 

Elisabeth Lier Haugseth 

avdelingsleder 

        Margrethe Søbstad 

        seniorrådgiver 
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