
10 NR. 2 • 2020

LIKESTILLING I ARBEIDSLIVET

For ster ket ak ti vi tet- og re de gjø rel ses plikt

Et li ke stil lings verk tøy 
å reg ne med

Han ne Bjur strøm, li ke stil lings- og dis kri mi ne rings om bud.

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud

Li ke stil lin gen i nors ke be drif ter skal kart-
leg ges på en ny måte. Re vi so re nes inn sats 
blir av gjø ren de for å lyk kes.

Man ge ut ford rin ger
Norsk ar beids liv er jevnt over godt for de fles te. Li ke vel er 
det noen ut ford rin ger vi fort satt job ber med å finne svar på: 
Har kvin ner og menn lik lønn? Blir ar beid av lik ver di løn-
net likt? Og hvor dan på vir ker ned satt funk sjons ev ne el ler en 
be stemt sek su ell orien te ring mu lig he te ne for å bli an satt 
el ler å få en for frem mel se på ar beids plas sen? 1. ja nu ar i år 
tråd te en for ster ket ak ti vi tet- og re de gjø rel ses plikt i kraft for 
å hjelpe oss med å kom me et skritt nær me re svar på dis se 
spørs må le ne.

Ar beids gi ve re må jobbe ak tivt
Alle nors ke ar beids gi ve re er for plik tet til å jobbe for å 
frem me li ke stil ling.

For of fent li ge ar beids gi ve re og pri va te ar beids gi ve re av en 
viss stør rel se an gir lo ven hvor dan ar bei det skal fore gå og 
re de gjø res for. Ord nin gen, som gjer ne kal les ARP, in ne bæ rer 
at ar beids gi ve re skal jobbe ak tivt for å bedre li ke stil lings si-
tua sjo nen i virk som he ten. Ar bei det skal re de gjø res for i års-
be ret nin gen el ler an net til gjen ge lig of fent lig do ku ment.

Ord nin gen er vik tig, og skal blant an net bi dra til å kaste lys 
over de vik tig ste år sa ke ne til lønns for skjel le ne mel lom kvin-
ner og menn. En av dem er ten den sen til at det er fle re 
menn enn kvin ner som når høyt opp i hie rar ki et, og der-
med blir lønns vin ne re, uav hen gig av kjønns for de lin gen i 
virk som he ten. En an nen er at kvin ner og menn be løn nes 
ulikt når de job ber uli ke ste der i virk som he ten, men med 
li ke ver di ge opp ga ver. Lønns kart leg gin gen skal der for inn de-
les i stil lings ni vå og stil lings ka te go ri er. An tall kvin ner og 
menn skal opp gis for hver ka te go ri. Lønns kart leg gin gen skal 
skje an net hvert år.

Li ke stil lings re de gjø rel se i års be ret nin gen
Hvert år skal ar beids gi ver gi en li ke stil lings re de gjø rel se i 
års be ret nin gen el ler i et of fent lig til gjen ge lig do ku ment. 
Den ne be står av to de ler. Den før s te de len er en re de gjø rel se 

for li ke stil lings si tua sjo nen mel lom kvin ner og menn, og skal 
som et mi ni mum in ne hol de in for ma sjon om kjønns ba lan se, 
lønns for hold, an de len del tids ar beid (in klu dert ufri vil lig 
del tid), samt en over sikt over an de len an sat te i for eld re per-
mi sjon. Alle tal le ne skal være for delt på kjønn.

Den and re de len av re de gjø rel sen er en be skri vel se av hva 
som er gjort for å kart leg ge ri si ko for dis kri mi ne ring og 
hind re for li ke stil ling, på alle dis kri mi ne rings grunn lag. Det 
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sen tra le i den ne de len av li ke stil lings re de gjø rel sen er å 
be skri ve hvor dan man har ar bei det med kart leg gin gen, år sa-
ke ne til mang len de li ke stil ling, og til ta ke ne som er iverk satt 
el ler skal iverk set tes for å bedre si tua sjo nen.

An sat te må også få bi dra
Kart leg gings ar bei det blir en ny måte for ar beids gi ve re å vise 
at de tar li ke stil lings- og ikke-dis kri mi ne ring på al vor. Det te 
ford rer en ak tiv inn sats fra til lits valg te og an sat te, og ska per 
gode mu lig he ter til å sam ar bei de om hvor dan ut ford rin ger 
på ar beids plas sen skal lø ses.

Kan kre ve ARP-ord ning
ARP-ord nin gen gjel der alle of fent li ge be drif ter, pri va te 
ar beids gi ve re med minst 50 an sat te, mens pri va te virk som-
he ter med minst 20 an sat te skal inn ret te seg et ter plik ten 
hvis én av par te ne i virk som he ten kre ver det. I dis se virk-
som he te ne er det sann syn lig at det er de an sat te som vil 
kre ve at ar beids gi ver føl ger plik ten. Som re vi sor kan det 
være nyt tig å vite at hvis en til lits valgt kre ver det, skal ARP 
gjen nom fø res. Det vil alt så si at det må gjen nom fø res en 
kart leg ging av ri si ko og hind re for li ke stil ling, hvor for det 
skjer og hvil ke til tak som kan iverk set tes samt at ar beids gi-
ver har plikt til å re de gjø re for ar bei det. Hvis virk som he ten 
ikke har til lits valg te, må et fler tall av de an sat te kre ve det for 
at ar beids gi ver skal være for plik tet.

Lønn somt med et be visst for hold til li ke stil ling og mang fold
Ved inn fø ring av nytt re gel verk med krav om kart leg gin ger, 
vil ar beids gi ve re være opp tatt av at end rin ge ne skal ha en 
ef fekt. Noen ar beids gi ve re kan mene at kart leg ging av 
kjønn, lønn og mang fold går ut over kjer ne virk som het og 
ver di ska ping. Ana ly ser fra blant an net kon su lent fir ma et 
Mc Kin sey vi ser at det sna re re er mot satt. Ar beids ste der som 
har et be visst for hold til li ke stil ling og mang fold, lyk kes 
blant an net bedre øko no misk enn de som ikke har det. Her 
går alt så opp føl ging av lov krav og ver di skap ning hånd i 
hånd.

Vei le der fra myn dig he te ne
Da ta inn sam lin gen til kart leg gin ge ne be ror i stor grad på 
ma te ria le som virk som he te ne al le re de sit ter på, og bør ikke 
føre til alt for stor ar beids meng de i noens HR-av de lin ger. 
Det be tyr li ke vel ikke at en ikke kan møte på ut ford rin ger 

un der veis når da ta ene skal sam men stil les. Da vil det fin nes 
svar i en vei le der som myn dig he te ne skal lage for hvor dan 
kart leg gin gen skal gjen nom fø res. Vei le de ren er ven tet i lø pet 
av som me ren.

Vis om ver de nen at dere lyk kes!
Man ge nors ke ar beids gi ve re job ber al le re de godt med li ke-
stil ling. For dis se virk som he te ne er re de gjø rel ses plik ten en 
mu lig het til å vise om ver de nen at en lyk kes. Uan sett hva 
slags ut ford rin ger en virk som het måt te stå over for, håper jeg 
både ar beids gi ve re, an sat te og re vi so rer vil få noen «aha-
opp le vel ser» frem over. Skul le noen være i tvil om ver di en av 
et rent «rul le blad» i tråd med lov giv nin gen, kan en spør re 
seg om hva kost na de ne kan være. Vi be fin ner oss i en tid 
der bæ re kraft får sta dig mer opp merk som het fra et kun de- 
og for bru ker per spek tiv. Det gjel der in nen mil jø spørs mål, og 
det gjel der in nen li ke stil ling.

Vi vil ha din hjelp
ARP blir kan skje ikke noens pa ro le un der årets 8. mars, 
men det er et godt verk tøy for å opp nå and re sa ker man 
kjem per for på kvin ne da gen. Ved å gjø re seg kjent med de 
for ster ke de kra ve ne og gjø re sine kun der opp merk som på 
dem, kan re vi so rer lan det over bi dra til å frem me li ke stil-
ling, og sam ti dig sik re at kun de ne opp fyl ler lov kra ve ne. Vi 
er av hen gig av de res hjelp og kom pe tan se for å bli bedre.

Diskrimineringsgrunnlagene som skal  
behandles i ARP
Alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og plan-
messig innenfor sin virksomhet for å fremme likestilling 
og hindre diskriminering på grunn av:
• Kjønn
• Nedsatt funksjonsevne
• Seksuell orientering
• Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
• Religion og livssyn
• Etnisitet
• Omsorgsoppgaver
• Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

I tillegg skal arbeidsgiver jobbe for å forhindre trakas-
sering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Elementene som skal med i likestillings-
redegjørelsen
• Kjønnsbalanse i virksomheten
• Resultatene av lønnskartleggingen fordelt på kjønn 

(kartlegges annethvert år)
• Resultatene av kartlegging av ufrivillig deltid (kart-

legges annethvert år)
• Andel deltidsarbeid fordelt på kjønn
• Andel midlertidig ansatte fordelt på kjønn
• Andelen i foreldrepermisjon fordelt på kjønn

Virkningstidspunkt for nye krav

De nye aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimine-
ringsloven § 26 om annethvert år å kartlegge lønnsfor-
hold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltids-
arbeid har virkning fra 1. januar 2020. I årsberetnin-
gene for 2019 vil det dermed bare være aktuelt å rede-
gjøre for denne delen dersom det er utført eller planlagt 
utført aktiviteter på tidspunktet årsberetningen avlegges


