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Vi viser til mail fra Unio der det bes om kommentarer til utkast til Norges 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomite. 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har valgt å dele kommentarene i forhold til tema som er av særlig relevans for NSF, 
med henvisning til artikler og rekommandasjoner der dette er hensiktsmessig. Da Norges 9. rapport ikke omtaler tema 
sysselsetting, men viser til mellomrapporten 2014, som Komiteen også har gitt til dels kritiske merknader til, har vi valgt 
også å vise til denne. 

1. Generelle merknader
Norsk Sykepleierforbund mener utkastet til rapport gjennomgående er lite problematiserende og kritisk til eget arbeid for 
å implementere Kvinnekonvensjonen og sikre kvinners rettigheter. Tatt i betraktning de kritiske merknader 
Kvinnekomiteen har hatt til tidligere norske rapporter, ikke minst knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, finner vi det 
underlig at rapporten i stor grad beskriver situasjonen, men i liten grad rapporterer om effektive tiltak; dette gjelder 
særlig i forhold til de strukturelle utfordringene, jfr særlig Artikkel 5 om kjønnsstereotypier.

NSF mener regjeringens likestillingspolitikk setter Norge i revers. Den ferske Stortingsmeldingen om likestilling gir en 
god beskrivelse av utfordringene, men det er ingen sammenheng mellom utfordringene og tiltakene som foreslås. Vi har 
fortsatt et behov for å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet og menns tilknytning til familie- og omsorgsforpliktelser.

2. CEDAWs formål
Kvinnekonvensjonen er i Norge inkorporert i menneskerettsloven. Implementering av konvensjonen må ta utgangspunkt 
i konvensjonens tittel og formål, nemlig at den er ment å  avskaffe alle former for diskriminering av kvinner. NSF 
bekymret over regjeringens vektlegging av «mannsperspektivet», da dette synes å svekke ivaretakelsen av kvinners 
rettigheter og medfører brudd på likestillingslovens formålsparagraf «med særlig sikte på å bedre kvinners stilling». 
Regjeringen har sendt på høring forslag til ny diskrimineringslov, der likestillingsloven nå skal slås sammen med øvrige 
diskrimineringslover, og der likestillingslovens formål om særlig å styrke kvinners stilling ikke lenger er med. 
Regjeringen har videre nylig hatt på høring forslag om endringer i barneloven med sikte på å oppnå såkalt «likestilt 
foreldreskap». Høringsnotatets kjønnsnøytrale språkdrakt tilslører at forslagene i praksis handler om å styrke fars 
rettigheter i de tilfeller der det er konflikt mellom mor og far. Det er ikke uproblematisk å styrke det ene kjønn uten å 
skjele til de konsekvenser dette kan få for det andre. Fortsatt er det slik at vi må arbeide for å styrke kvinners stilling i 
det norske samfunnet; denne siden av likestillingsarbeidet har ikke fått oppmerksomhet fra den sittende regjering. NSF 
mener at den viktigste måten å styrke menn som fedre og omsorgspersoner på er å endre kultur og aksept for uttak av 
foreldrepermisjon, være hjemme med syke barn og bruk av andre omsorgspermisjoner på mannsdominerte 
arbeidsplasser og for menn generelt. Se kommentarer under pkt. 8.

Digitalt godkjent av forbundsleder, 16.11.2015 - 14:32:21



5

3. Økt bevissthet nødvendig
Pkt. 10, 11 og 12 i CEDAWs avsluttende merknader til Norges 8. rapport, handler om økt bevissthet om rettigheter etter 
konvensjonen, både blant ansatte i stat og rettsvesen og hos publikum generelt. Her ramser rapporten opp alle norske 
fagorganer som har et ansvar i å opplyse og bevisstgjøre om konvensjonsbestemmelsene. Det er imidlertid all grunn til 
å erkjenne at Norge har langt igjen før vi kan kvittere ut disse punktene.

NSFs erfaring er at både bevissthet og kunnskap om Kvinnekonvensjonen er svært lav i Norge. I forbindelse med vårt 
arbeid for likelønn, har vi påberopt Konvensjonens krav til å bekjempe stereotypier. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og 
verdsettingsdiskrimineringen er hovedårsaken til likelønnsgapet. Vi har vist til at myndighetene gjennom Konvensjonen 
og inkorporeringen i Menneskerettsloven, har et selvstendig ansvar for å sikre kvinner vern mot strukturell 
lønnsdiskriminering. Når myndighetene viser til at lønnsdannelsen i Norge er partene i arbeidslivet sitt ansvar, følger de 
ikke opp sine menneskerettslige forpliktelser. NSFs henvisning til Kvinnekonvensjonen har blitt møtt med øredøvende 
taushet. I den offentlige debatt blir likelønnsutfordringen avvist, med henvisning til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det 
hevdes at kvinners og menns ulike avlønning følger naturlig av at de ikke utfører samme arbeid, ikke innehar samme 
stillinger og ikke arbeider i samme næringer. Det foregår ingen aktiv bevisstgjøring eller kunnskapsoverføring fra norske 
myndigheter i denne debatten. Kvinnekomiteens gjentatte anmodning om en likelønnskampanje er derfor på sin plass. 
NSF finner det svært urovekkende at norske myndigheter i sin mellomrapport (2014) til Recommendation 30 (d) fortsatt 
avviser anmodningene om en nasjonal likelønnskampanje og arbeidsvurdering som metode, «fordi vi har et kjønnsdelt 
arbeidsmarked.»

4. Sektoransvarsprinsippet
Vi beklager og finner det underlig at regjeringen under rapportering på Article 2c) National Gender Equality Machinery, 
beskriver sektoransvarssystemet for likestilling i forvaltningen uten å referere til Skjeie-utvalget kritiske vurdering av at 
denne arbeidsmåten med tema likestilling ikke har fungert:

«Utvalget har konkludert med at sektoransvarsprinsippet alene ikke er bærekraftig.  Det gir mer ansvarspulverisering 
enn det gir en klar ansvarsplassering.»(NOU 2012:15, s.23).

Bufdir, som er regjeringens fagdirektorat på likestilling og ikke-diskriminering, skriver i sin oppsummering av Likestilling 
2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene:

«Prinsippet om sektoransvar er en bærebjelke i gjennomføringen av likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikken. Hvert 
fagdepartement er ansvarlig for gjennomføring av likestillingspolitikken innenfor eget politikkområde, både innenfor 
departementet og hos underliggende myndigheter og etater. Vi er usikre på i hvilken grad likestillingsarbeidet knyttet til 
handlingsplanen er tilstrekkelig implementert i departementenes daglige praktiske arbeid. Det bør fortsatt jobbes med 
kompetanseheving om hva som er forpliktelsene i likestillingsloven med hensyn til myndighetsutøvelse, i tillegg til 
informasjon om hva ulike sektorer og samfunnet som helhet har å vinne på økt likestilling.»

5. Kjønnsdelt arbeidsmarked og likelønn
I sin ferske likestillingsmelding peker regjeringen ut det kjønnsdelte arbeidsmarkedet som en utfordring. Til tross for at 
meldingen selv trekker fram forskning som viser at det lønner seg for kvinner å gå inn i mannsdominerte yrker (særlig 
dem som krever høyere utdanning), mens det ikke lønner seg tilsvarende for menn å velge utradisjonelt. Derfor er det 
da også slik at de små endringer vi finner i retning av at arbeidsmarkedet blir mindre kjønnsdelt, handler om at kvinner i 
noe større grad velger mannsdominerte yrker. Vi finner ingen tilsvarende tendens i menns utdannings- og yrkesvalg. 
Ved å vise til partenes eksklusive ansvar for lønnsdannelsen, fratar myndighetene seg selv det mest effektive 
virkemiddelet for å endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Kvinnekomiteen har gjentatte ganger uttrykt bekymring over likelønnsgapet og manglende tiltak. NSF mener Norges 9. 
rapport tilslører hovedkonklusjonen til Likelønnskommisjonen: at likelønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 
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og at verdsettingsdiskriminering er den viktigste forklaring. Det norske lønns- og forhandlingssystemet bidrar i beste fall 
til å sementere lønnsforskjellene. Norske myndigheter har et selvstendig ansvar for å sørge for effektive tiltak for 
likelønn. Utfordringene er av en slik karakter at de ikke kan overlates til arbeidslivets parter alene.

6. Deltid
I rapportene vises det til endringene i arbeidsmiljøloven for å gi rettigheter for deltidsansatte. Dette er rettigheter som er 
viktige og gode. NSF etterlyser imidlertid omtale av vilkår om at man ved bruk av retten må akseptere mer ubekvem 
arbeidstid. Dette vilkåret undergraver den reelle retten til utvidet stilling. Sykepleiere er den yrkesgruppe som i størst 
grad har benyttet rett til utvidet stilling, og våre erfaringer fra Tvisteløsningsnemnda er at det vilkåret som er mest 
omtvistet - «vesentlig ulempe for arbeidsgiver» - ofte blir hørt. Sykepleiere i turnus har allerede en svært belastende 
arbeidstidsordning, og NSF frykter krav om mer ubekvemt arbeid på sikt vil føre til mer helserelatert deltidsarbeid. 

7. Pensjon
Mellomrapportens tilbakemelding på Recommendation 30 (g) – pensjon – er heller ikke oppløftende. Komiteen ber om 
en reevaluering av pensjonsreformen for å identifisere potensielt ulike virkninger for kvinner og menn, og om 
korrigerende tiltak. Mellomrapporten synes å mene at det meste er i sin skjønneste orden: 

«Several features of the Norwegian society and Norwegian social legislation ensure that the described amendments 
does not result in indirect discrimination against women.»

NSF viser til at Arbeidsretten I 2013 fant at en grense for medlemskap i en pensjonsordning på 14 timer er i strid med 
forbudet mot diskriminering på grunn av deltid. Arbeidsretten tok ikke stilling til om 14-timersregelen også er i strid med 
forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av kjønn, noe NSF mener den er. Nå vil regjeringen innføre krav om 20 
prosent stilling i stedet for 14-timersregelen i lovfestede pensjonsordninger. I NSFs høringssvar går vi inn for 0-grense 
med bl.a. denne begrunnelsen:

«Vi har imidlertid vært i sterk tvil om det bør være en minstegrense overhodet. NSF har
konkludert med at vi går inn for en 0-terskel i de lovfestede ordningene, likt det som gjelder i KS-området etter 
arbeidsrettsdommen. Vi begrunner dette med at vi anser det som sannsynlig at en
ny terskel på 20% med stor sannsynlighet vil bli rettslig prøvd. Vi er ikke overbevist om at det er
mer saklig/forholdsmessig med 20% enn med 14 timers grense. Veldig mange av de samme
momenter som gjorde seg gjeldede i Arbeidsrettens vurderinger av 1 4—timersregelen, vil også
gjøre seg gjeldende med en grense på 20% stilling. Vi er kjent med at EU-domstolen skal
vurdere om 8 timer pr uke som innmeldingsgrense er diskriminerende i den danske
pensjonsordningen for lærere.»  

Det bør også nevnes at både Unio, LO og YS har krevd at arbeidsministeren må utrede likestillingstiltak i ny offentlig 
tjenestepensjon, som kan kompensere for kvinners yrkesmønstre.

8. Foreldrepermisjon og fedrekvote (art. 13 a)).
Balanse arbeid – familie og et familievennlig arbeidsmiljø på mannsdominerte arbeidsplasser er viktige tiltak for å styrke 
menns tilknytning til familie- og omsorgsforpliktelser. Rapporten viser til at rettigheter «(…) gir som hovedregel de 
samme rettighetene til kvinner og menn», og beskriver reglene i foreldrepermisjonsordningen. Regjeringens forslag om 
utvidet adgang til å overføre kvote forbeholdt den ene forelderen til den andre, noe som i praksis innebærer å overføre 
fra far til mor, er ikke omtalt. Det bør omtales. Forslaget bidrar ikke til å endre kjønnsstereotypier, jfr art 5.

9. Helse
NSF er bekymret over kvinners høye sykefravær, og vi registrerer at Norges 9. rapport til CEDAW ikke omtaler kvinners 
arbeidshelse. Til tross for at kvinner deltar i arbeidslivet nesten på linje med menn, er det påfallende hvor lite vi snakker 
om kvinners arbeidshelse. I 1999 skrev Kvinnehelseutvalget i en NOU  at kjønnsspesifikk kunnskap om arbeidshelse og 
arbeidsmiljø må legges til grunn i overvåkingssystemer, utforming av hms-arbeid og planlegging og organisering av 
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arbeidet, samt at ingen sykdom må per definisjon utelukkes fra godkjenning som yrkessykdom. Dette er dessverre like 
relevant i dag. I forbindelse med Helse- og sosialdepartementets høring om kvinnehelsestrategien, pekte vi på at HODs 
«kvinnehelsestrategi» handler om kvinner som pasienter/klienter og ikke som arbeidstakere. 

Det er beklagelig at vi i et land der kvinneandelen i høyere utdanning er høyere enn menns og kvinners yrkesdeltakelse 
på linje med menns, ikke tar inn over oss at dette har betydning for kvinners helse. Det er særlig bekymringsfullt fordi vi 
har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked både vertikalt og horisontalt. Det betyr at kvinner og menn har ulike jobber og 
ulike arbeidsbelastninger. Samtidig er det fortsatt kvinner som må bære hovedansvaret for balansen mellom arbeid og 
familieforpliktelser.

Kunnskapen om kvinners sykefravær og kjønnsforskjeller i arbeidshelse er mangelfull og fragmentarisk. I forbindelse 
med arbeidet med statsbudsjettet 2015, anmodet Norsk Sykepleierforbund Arbeidsdepartementet, i samarbeid med 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, om 
å ta initiativ til opprettelsen av et bredt anlagt forskningsprogram om kvinners arbeidshelse og sykefravær. En av 
målsettingene med et slikt program må være å utvikle bedre metoder for å fange opp de antatt akkumulerte virkningene 
av manglende likestilling i samfunn, arbeidsliv og familie på kvinners sykefravær. Bare gjennom bedre kunnskap om 
sammenhengene mellom disse områdene vil vi kunne finne fram til effektive tiltak for å få ned sykefraværet blant 
kvinner.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Harald Jesnes
Forbundsleder Forhandlingssjef 

Kopi:
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