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Fremsendes pr. telefax

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
KTO har modtaget ovennævnte udkast med henblik på bemærkninger senest den 8. oktober 2004 kl. 16.00.
KTO finder det stærkt kritisabelt, at Beskæftigelsesministeriet fremsender lovforslag med
så kort en høringsfrist. Fristen gør det umuligt for KTO nå at indhente evt. bemærkninger
fra KTO’s medlemsorganisationer, herunder at sikre tilstrækkelig tid til en grundig behandling af lovforslagets konsekvenser.
Umiddelbart har KTO følgende bemærkninger til det fremsendte lovforslag, idet KTO
som følge af den korte høringsfrist forbeholder sig at eftersende evt. yderligere bemærkninger til lovforslaget.
KTO har ikke bemærkninger til udkastet til forslag til lov om ændring af lov om forbud
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. for så vidt angår forslagets bestemmelser om forbuddet mod diskrimination på grund af handicap.
For så vidt angår bestemmelserne om diskrimination på grund af alder skal KTO protestere imod, at Beskæftigelsesministeriet med forslagets nr. 15 anvender muligheden i direktivets artikel 6, stk. 2, for at undtage erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger,
herunder arbejdsmarkedspensioner, fra diskriminationsforbuddet. Det er umiddelbart
KTO’s opfattelse, at der ikke er saglige grunde for at opretholde eksisterende aldersgrænser for adgang til optjening af pension, og KTO står derfor uforstående over for Beskæftigelsesministeriets tilkendegivelse i lovbemærkningerne om, at der er saglige grunde.
Som minimum skal KTO derfor foreslå, at der i lovbemærkningerne foretages en uddybning af de saglige grunde, som efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse er til stede for
at opretholde eksisterende aldersgrænser.
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KTO har ikke bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem
arbejdsgivere og funktionærer.
Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse

