
Likelønn – kritisk blikk på lønnsoppgjøret



Disposisjon

• LDO og likelønn
• Likelønn i Norge
• Virkemidler for likelønn
• Hva kan vi lære av lønnsoppgjøret?
• Strategi framover



LDO sine virkemidler

• Håndheving av likelønnsbestemmelsen 
i likestillingsloven

• Håndheving av aktivitets- og 
redegjørelsesplikten

• Kunnskapsformidler likestilling på 
samfunnsnivå

• Pådriver for endring



LDO sitt ståsted

• Ja til likelønnspott
• Ja til tredeling av foreldrepermisjon
• Ja til styrking av lovverk og ombudet





Det er likelønn i Norge

•  ….Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og 
at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det 
etterlate inntrykk av at kvinner og menn ikke har lik lønn for likt arbeid, 
og at kvinner diskrimineres.

Men det er ikke tilfellet. Det er, og har svært lenge vært, lik lønn for likt 
arbeid i Norge. Kvinner blir altså ikke diskriminert.

….Men siden mange ikke er fornøyd med det, har ordet likelønn 
gradvis fått en annen betydning. Når man nå sier at det ikke er likelønn 
i Norge,  betyr det at vi får ulik lønn for ulikt arbeid. At det er urettferdig, 
kan virke litt gåtefullt, men slik er det blitt: ”… 

• Kristin Klemets blogg, 3.2.2010



Likelønn i viktig i forhandlingene – 
og i debatten

• Viktig å ikke rote med fakta
• Viktig å ta debatten



Likelønn i Norge 



Gjennomsnittelig månedslønn for kvinner og menn. 
Heltidsekvivalenter.
1997-2009 Kilde: SSB
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Hva betyr dette?

• Samfunnsnivå
• Hvis alle jobbet heltid
• Skiller seg dermed fra 

likelønnsbestemmelsen i 
likestillingsloven som sier lik lønn for 
arbeid av lik verdi i samme virksomhet



Gjennomsnittlig månedslønn, etter sektor og kjønn
I prosent og kroner. Heltidsekvivalenter, 2009
Kilde: SSB

Prosent      Menn      Kvinner   Kroner
Offentlig sektor          89%            37 000     32 800   4 200
Privat sektor 83%      37 900     31 300   6 600
 



Hva betyr dette?

• Lønnsforskjellen større i privat sektor 
enn i offentlig sektor

• Menn tjener mer og kvinner mindre i 
gjennomsnitt i privatsektor



Kvinners lønn som andel av menns lønn etter utdanning.

I prosent. Heltidsekvivalenter, 2009



Hva betyr dette?

• Utdanning gir ikke samme uttelling i 
lønn for kvinner



Gjennomsnittlig lønnsforskjell for kvinner og menn etter yrke
I prosent. Heltidsekvivalenter, 2009
Kilde: SSB



Hva betyr dette?

• Ledelse og ansvar gir ikke samme 
uttelling for kvinner

• Er alt bra der lønnsforskjellene er 
minst?

•  







Innvandrerkvinners yrkesinntekter som andel av øvrige 
kvinners yrkesinntekter, etter landbakgrunn. 
Alder 25-66 år, i prosent, 2008 , kilde SSB



Hva ser vi her?

• Helt andre tall – her er det yrkesinntekt 
som er registrert

• Alle norske kvinners yrkesinntekt utgjør 
62 % av menns

• Årsaker til lavere yrkes inntekt: utenfor 
arbeidslivet, deltid, lavere lønn

• Hva er ”normalt”?



Kvinners lønn som andel av menns lønn etter alder.
I prosent. Heltidsekvivalenter, 2009
Kilde: SSB 



Hva ser vi her?



 Konklusjon

• Ulik verdsetting
• Fortsatt behov for likelønnspott
• Fortsatt politikk for jevn fordeling av 

arbeid og omsorg



Lønnsoppgjøret  

• Likelønn viktig eller ikke
• Likelønn eller/og lavlønn
• Likelønnspott
• Den frie forhandlingsretten
  



Konkrete utfordringer

• Måling av resultater – både på 
samfunns-, bransje-,  og 
virksomhetsnivå

• Bedre likelønnsoversikter og rutiner i 
avtaleverket og forhandlingsprosessen

• Likelønn – både lokalt og sentralt
• Fortsatt behov for likelønnspott



Oppsummering

• Årets lønnsoppgjør et viktig 
gjennombrudd

• 2010 – ikke likelønnsoppgjøret men 
starten på likelønnsoppretting i 
arbeidslivet 



LDO sine virkemidler i likelønnsarbeidet

• Håndheving av likelønnsbestemmelsen 
i likestillingsloven

• Hva er likeverdig arbeid





LDO sine virkemidler i likelønnsarbeidet

• Håndheving av aktivitets- og 
redegjørelsesplikten

• Systematiske fakta om likestilling
• Systematisk arbeid for likestilling



Flora kommune







Tromsø kommune





Bedre likelønnsverktøy

• Styrket lovverk 
• Arbeidsvurderingsverktøy



Likelønn – nye spørsmål 

• Ufrivillig deltid – en ny 
likelønnsutfordring?

• Skal en kunne organisere seg vekk fra 
likelønn?

• Dreier likelønn seg bare om kjønn?



 Merkestolper

• Regjeringens likelønnsmelding
• Oppsummering av lønnsoppgjøret og 

prioriteringer fram til neste oppgjør
• Oppfølging av likelønnsarbeidet i 

virksomhetene



Oppsummering

• Årets lønnsoppgjør et viktig 
gjennombrudd

• 2010 – ikke likelønnsoppgjøret men 
starten på likelønnsoppretting i 
arbeidslivet 



Kontaktinformasjon

Likestillings- og 
diskrimineringsombudet

Mariboesgate 13
OSLO

www.Ldo.no
post@Ldo.no

23 15 73 00
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