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Høring: Lovforslag om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et lovforslag om

tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon, som er en oppfølging av Stortingsmeldingen
Likestilling for likelønn. Foreslåtte bestemmelser følger allerede i dag av likestillingslovens vern

mot kjønnsdiskriminering og er således ikke noen utvidelse av rettighetene, men en presisering
og tydeliggjøring av gjeldende regler.

Unio er høringsinstans og har bedt forbundene om innspill. Norsk Sykepleierforbund (NSF)
støtter forslaget om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon, og at dette legges til
likestillingsloven, i tilknytning til § 4.

BLD ønsker særlig tilbakemelding på følgende spørsmål:
• Er det behov for å tydeliggjøre rettighetene i en egen lovbestemmelse?
• Hvilke rettigheter bør lovfestes? (Er det andre enn de tre foreslåtte situasjoner som bør

tas inn i lovbestemmelsen?)
• Hvordan vil den foreslåtte lovbestemmelsen fungere som veiledning til arbeidsgivere og

arbeidstakere om rettigheter og plikter i ansettelsesforhold i tilknytning til permisjonen?

1. Ad behov for å tydeliggjøre rettighetene
Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener sakene som når LDO bare er toppen av et isfjell. En

	

tydeliggjøring av rettighetene, bl.a . ved å vise til konkrete situasjoner, vil sannsynligvis bidra til

en økt bevisstgjøring både blant arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte.

2. Hvilke rettigheter bør lovfestes?
De tre foreslåtte situasjonene - rett til samme eller tilsvarende stilling ved tilbakekomst etter

foreldrepermisjon, rett til lønnsvurdering og rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i
lønns- og arbeidsvilkårene - er basert på de vanligste situasjoner som framkommer gjennom

forskning og LDOs erfaringer. Vi støtter derfor presiseringen av de tre konkrete situasjonene i

lovforslaget.
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Imidlertid er vår erfaring at mange kvinner som er i midlertidige tilsettinger, opplever ikke å få

videreført arbeidsforholdet når de forteller arbeidsgiver at de er gravide. I helsesektoren vil det

alltid være vikariater, og vi har en rekke medlemmer som opplever å gå fra det ene vikariatet til

det andre. Det er nærmest blitt en selvfølge at et midlertidig arbeidsforhold kontinuerlig forlenges

- helt til kvinnen blir gravid og skal i permisjon. Ikke bare er dette brudd på reglene om

midlertidighet; det er også graviditetsdiskriminering. At dette nærmest er uttalt policy ved store

offentlige virksomheter, tyder på et behov for å presisere også likestillingsloven § 4 (likestilling
ved ansettelse m.v.)

3. Hvordan vil den foreslåtte lovbestemmelsen fungere som veiledning til arbeidsgivere og

arbeidstakere om rettigheter og plikter i ansettelsesforhold i tilknytning til permisjonen?

Det bør framgå av lovteksten at situasjonene som nevnes, ikke er uttømmende.
Videre bør det framkomme at rettighetene må tolkes i lys av § 3 og reglene om direkte og

indirekte diskriminering. Forskjellsbehandling som følge av graviditet og fødsel, eller benyttelse

av permisjonsrettigheter forbeholdt mor eller far, regnes i dag som direkte diskriminering, og
likestillingsloven har ingen unntak for slik diskriminering. Å legge inn i det nye forslaget til

lovtekst forhold som er knyttet til vernet mot indirekte diskriminering (saklighets-, nødvendighets -

og forholdsmessighetsprinsippene) vil i praksis kunne svekke vernet. Vi slutter oss derfor til
departementets vurdering om å bruke uttrykket "samme eller tilsvarende stilling" i § 4 a (a).

Med vennlig hilsen
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