
Praktisk likestillingsarbeid

Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011



Hva skal jeg snakke om?

• Aktivitets- og redegjørelsesplikten

– Likestillingsredegjørelsen som verktøy i et 

systematisk likestillingsarbeid.

• Diskrimineringsvurderingen

– Saklighetsvurderingen



AKTIVITETSPLIKTEN

Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 

fremme likestilling og hindre diskriminering

Rekruttering 
Arbeidsvilkår 

og lønn 

Utvikling/

forfremmelse  
Trakassering

1. Analyser tilstanden

2. Sett et mål 

3. Lag en plan for å nå målet

4. Angi hvem som er ansvarlig for å nå målet

5. Evaluer tiltaket minst en gang i året

1. Nulltoleranse

2. Opplæring

3. Rutiner  



Aktivitetsplikten til tillitsvalgte

• Som part i forhandlinger

• Som interesseorganisasjon

• Drøftingsrett på likestillingstiltak



RAPPORTERINGSPLIKTEN

Tiltak Tilstand 

En redegjørelse for 

hvilke tiltak man har 

iverksatt eller 

planlegger å 

iverksette for å 

oppfylle 

aktivitetsplikten

KjønnKjønn, etnisitet og 

nedsatt funksjonsevne

Ombudets anbefaling:

1. Antall ansatte på ulike nivåer

2. Lønn på sammenliknbare nivåer

3. Arbeidstid – heltid/deltid/overtid

4. Foreldrefravær

5. Kompetanseutvikling og liknende



Metode for likestillingsarbeid

2. Sett mål

3. Lag en 
plan

4. Gi noen 
ansvar

5. Mål 
resultater 
og evaluer

1. Kartlegg 
og 

analyser 
tilstanden 



Likelønn



Likelønn



Arbeid av lik verdi – likelønnsvurderingen

• Helhetsvurdering av (ikke uttømmende):

– nødvendig kompetanse (utdanning, lengde, nivå + 

yrkeserfaring)

– anstrengelse (fysisk (styrke, hurtighet, 

nøyaktighet) + psykisk)

– ansvar (hierarki, underordnede, budsjett) 

– arbeidsforhold (tid, støy, stank, farlig)

– andre relevante faktorer



Hvordan vurdere mulig diskriminering?

1. Finnes det forskjellsbehandling?

2. Henger forskjellsbehandlingen sammen 

med et diskrimineringsgrunnlag?

3. Er forskjellsbehandlingen saklig?



Saklig forskjellsbehandling - vilkår

• Må ha et saklig formål.

• Må være et egnet virkemiddel.

• Må være nødvendig for å oppnå 

formålet.

• Må ikke være et utforholdsmessig 

inngrep overfor den som er 

forskjellsbehandlet.



Likelønnsvurderingen



Likelønn



Kjønnsbalanse Lønn

Stillingsnivå K% M% Antall K (Kr/%) M (Kr/%)

Kommunen totalt I år

I fjor

Toppledelse (Eks. rådmannens 

ledergruppe) 

I år

I fjor

Mellomledelse (Eks. 

Enhetsledere)

I år

I fjor

Kategori 1 (Eks. høyere 

utdanning mer enn 4 år)

I år

I fjor

Kategori 2.(Eks. høyere 

utdanning 1-4 år)

I år

I fjor

Kategori 3.(Eks. faglærte) I år

I fjor

Kategori 4.(Eks ufaglærte) I år

I fjor

Sektorer

Sektor 1 I år

I fjor

Sektor 2 I år

I fjor

Sektor 3 I år

I fjor

Sektor 4 I år

I fjor



Verktøy for likelønn - oppsummering

• Likelønnsoversikt =

Kjønnsdelt lønnsoversikt med 

sammenliknbare stillingsnivåer, ikke 

stillingskategorier

• Diskrimineringsvurdering

– Saklighetsvurdering

– Vurdering av arbeid av lik verdi



Deltid



Deltid



Deltidskultur

• Deltidskultur rammer kvinner

• Frivillig deltid skaper ufrivillig deltid

• Heltid en rettighet, deltid en mulighet



Deltid som mulig diskriminering 

• Deltid blir normen for enkelte 

stillingsgrupper og/eller bransjer:

– Stillinger som ikke lar seg forene med 

heltid

– Veien til heltid går gjennom deltid – det 

utlyses ikke hele stillinger 

– Stillinger tilpasses studenter, men blir det 

eneste tilbudet for de som skal leve av 

lønnen



Tiltak mot ufrivillig deltid I

• Kartlegge omfanget av ufrivillig deltid:

– System for registrering av ønsket 

stillingsprosent.

– Fast spørsmål i medarbeiderundersøkelse. 

– Fast spørsmål i medarbeidersamtalen, 

og ved foreldrepermisjon.



Tiltak mot ufrivillig deltid II

• Vedta prinsipp om heltid og lag 

tiltaksplan

• Arbeidstidsordninger som ikke lar seg 

forene med hele stillinger, bør ikke 

godkjennes

• Gjør arbeidet mot ufrivillig deltid som en 

del av det ordinære personalarbeidet.



Rapportering på deltid





Verktøy for heltid - oppsummering

• Likestillingsredegjørelsen: 

Kartlegg omfanget av ufrivillig deltid

• Systematisk registrering av ønsket 

stillingsprosent



Metode for likestillingsarbeid

2. Sett mål

3. Lag en 
plan

4. Gi noen 
ansvar

5. Mål 
resultater 
og evaluer

1. Kartlegg 
og 

analyser 
tilstanden 



LDO oppfordrer dere til…

• Å bruke selvstendig aktivitetsplikt  til å 

fremme likestilling

• Å bruke likestillingsredegjørelsen som 

et verktøy for likestilling

• Å systematisere  arbeid av lik verdi 

• Å utfordre forsørgermannen som 

arbeidstakernorm



Kontaktinformasjon

Likestillings- og 
diskrimineringsombudet

Mariboesgate 13, Oslo

www.Ldo.no

post@Ldo.no

Tlf: 23 15 73 00

http://www.ldo.no/
http://www.ldo.no/
mailto:post@Ldo.no

