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Høring NOU 2011:18 Struktur for likestilling

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt NOU 2011:18 Struktur for
likestilling på høring. Unio er høringsinstans og har bedt forbundene om innspill.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er svært tilfreds med den grundige gjennomgangen av de

strukturelle rammebetingelsene for likestilling som Skjeie-utvalget har gjort. Vi har fortsatt store
utfordringer knyttet til kjønnslikestilling i Norge, ikke minst knyttet til strukturell diskriminering,
og kartleggingen peker på klare svakheter ved dagens struktur. Under følger NSFs

synspunkter på de ulike forslagene.

Utvalgets forslag

1. Presiseringer i lovgrunnlaget (dvs likestillingsloven)
a) Sammensatt diskriminering (ny § 3 a)
Utvalget foreslår at et forbud mot sammensatt diskriminering tas inn i likestillingsloven og i de
øvrige diskrimineringslovene.

Vurdering: Støttes. Det er ikke uvanlig at en person utsettes for diskriminering på flere

grunnlag, eksempelvis kjønn og alder. Dagens diskrimineringsvern åpner ikke for å vurdere

disse grunnlagene i sammenheng, og man må derfor enten velge et av grunnlagene eller kjøre
flere løp.

b) Aktivitetsplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter (ny § 1 a og b i likestillingsloven)
Utvalget foreslår at aktivitetsplikten som gjelder arbeidsgivere, og aktivitetsplikten for offentlige

myndigheter som myndighetsutøver og tjenesteytere, konkretiseres i loven. Aktivitetsplikten for
alle arbeidsgivere skal omfatte blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid

hen inder ufrivillig deltid, indivirfilell tilrettelegging, iitviklinrgsmiiligheter ng beskyttelse mnt

trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering. For private virksomheter med minst

50 ansatte og alle offentlige arbeidsgivere foreslås aktivitetsplikten konkretisert.

BLD tillegges myndighet til å føre tilsyn med aktivitetsplikten for offentlige myndigheter, med

mulighet for å delegere oppgaven til et underliggende organ (direktorat).
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Vurdering: Forslagene støttes.

I tillegg bes høringsinstansene vurdere om det bør fastsettes tilsvarende regler om

konkretisering av aktivitetspliktene for andre grunnlag enn kjønn.

Vurdering: Dette er ikke opplagt. NSFs vurdering er at det i dag fortsatt er en stor utfordring å

oppnå en reell etterlevelse av aktivitetsplikten for kjønnslikestilling, både for arbeidsgivere og

offentlige myndigheter, og at det bør oppnås konkrete resultater/forbedringer på dette området
før man utvider plikten for andre grunnlag. Det er en fare for at kjønnslikestilling "drukner" i

andre nye og "mer spennende" diskrimineringstema, både fordi kjønnslikestilling synes å ha

blitt litt utdatert og fordi man har hatt en mainstreamingsmodell for dette arbeidet.

2. Nytt likestillingsdirektorat
Utvalget foreslår at det etableres et nytt direktorat underlagt BLD, med fagansvar for
gjennomføring av likestillingspolitikken. Direktoratet skal arbeide med likestilling på flere

diskrimineringsgrunnlag med følgende kjerneoppgaver: føre tilsyn med aktivitetsplikten for

offentlige myndigheter, gi opplæring om aktivitets- og redegjørelsesplikten i arbeidslivet,
forvalte økonomiske virkemidler innen likestillingsarbeid, iverksette politisk vedtatte tiltak, og

ivareta dokumentasjon og kunnskapsformidling. Det foreslås etablert fem regionkontorer i

tilknytning til direktoratet.

Vurdering: Støttes. BLD har få kraftfulle virkemidler til rådighet som pådriver og koordinator for

regjeringens likestillingspolitikk. Et slikt strukturelt grep vil både synliggjøre kjønnslikestilling
som politikkområde, og være et verktøy for regional bevisstgjøring og aktivisering.

NSF ønsker imidlertid å understreke at en satsning på et direktorat ikke skje på bekostning av

ressursene til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det er avgjørende for

enkeltmenneskets diskrimineringsvern at det finnes et kompetent og effektivt

håndhevingsapparat. Vår erfaring med likelønnssaker er svært lang saksbehandlingstid, som

oppleves som veldig belastende for de involverte.

3. Et tiårig utviklingsprogram for likestilling.
Utvalget foreslår at det iverksettes et tiårig utviklingsprogram for lokalt/regionalt

likestillingsarbeid, med en årlig satsning på 200 mill kr.

Vurdering: Støttes. Både utvalgets utredning og LDOs årlige rapporter har vist at få kommuner

og fylkeskommuner driver et aktivt likestillingsarbeid. Disse er både store arbeidsgivere og
leverandører av velferdstjenester befolkningen er avhengig av. Det vises til at man i Sverige

har hatt en storstilt og vellykket satsning for utvikling av offentlig likestillingsarbeid.

4. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Både LDO og LDN foreslås videreført med dagens organisasjonsform, men med noen

presiseringer (styrkinger).

a) Systematisk kartlegging og analyse av LDOs arbeid.
Utvalget foreslår at LDO pålegges, som del av sitt mandat , å kartlegge og analysere sine egne

klage- og veiledningssaker. Utvalget foreslår også at ombudet får plikt til å innhente
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opplysninger fra partene om hvorvidt og hvordan sakene er løst, og at det blir presisert i

diskrimineringsombudsloven at partene plikter å gi slike opplysninger.

b) LDO og LDN får ansvar for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering.
Seksuell trakassering er utbredt, og det er et behov for et lavterskeltilbud på dette området.

Forbudet mot seksuell trakassering ligger i likestillingsloven § 8 a, men håndheves av

domstolene. Det har ikke vært mange slike saker for domstolene.

c) LDO intensiverer kontrollen med arbeidsgiveres redegjørelsesplikt.
Graver-utvalget foreslo å fjerne redegjørelsesplikten, noe NSF gikk imot i vår høringsuttalelse.
Vi pekte på at redegjørelsesplikten har en bevisstgjøringsfunksjon og er nødvendig for å
igangsette målrettet aktivitet, og at redegjørelse for tilstanden for kjønnslikestilling bør omfatte
kjønnsdelte oversikter over kjønnsbalanse i virksomheten, lønn, arbeidstid, fravær inkludert
foreldrefravær, og deltakelse i personalpolitiske satsninger. I stedet for å fjerne
redegjørelsesplikten, bør man heller styrke denne ved å gi bedre sanksjonsmuligheter overfor
virksomheter som ikke oppfyller plikten, skrev NSF i høringsuttalelsen.

Vurdering: Forslagene støttes.

d) Styrking av LDOs konvensjonstilsyn
Tilsynet med at norsk rett og forvaltningspraksis er i overensstemmelse med de forpliktelsene
Norge har etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) og FNs

rasediskrimineringskonvensjon (RDK), er en lovpålagt oppgave for LDO. BLD har

gjennomføringsansvaret. En kartlegging utvalget har foretatt viser at ombudet i liten grad har
meldt til BLD om motstrid mellom norsk rett og forvaltningspraksis på den ene side og

konvensjonene på den annen side. Utvalget foreslår derfor at det forskriftsfestes at ombudet

skal rapportere til departementet om motstrid mellom norsk rett og forvaltningspraksis og KDK
og RDK. Plikten til å rapportere skal også omfatte tilfeller der staten på annen måte ikke har

fulgt opp sine forpliktelser etter disse konvensjonene. Det foreslås at LDO gis økte ressurser
for å styrke sin funksjon når det gjelder konvensjonstilsynet.

Vurdering: NSF har ved flere anledninger pekt på at norsk likestillingslov ikke gir tilstrekkelig

vern mot strukturell diskriminering, bl.a. i forhold til verdsettingsdiskriminering, deltid, og
yrkesskade, og at myndighetene har et selvstendig ansvar. Forslaget støttes.

e) LDNs myndighet
Oppreisning er hovedreaksjonen ved brudd på diskrimineringsforbudet. I dag har LDN ikke

myndighet til å tilkjenne oppreisning, eller erstatning for ikke-økonomisk tap, og utvalget
foreslår at Nemnda gis slik myndighet.

Utvalget foreslår videre at Nemnda skal få myndighet til å overprøve andre

forvaltningsmyndigheters enkeltvedtak når slike vedtak er truffet i egenskap av å være

arbeidsgiver. Det foreslås også at det åpnes for fri rettshjelp i saker der nemnda har funnet at

et forvaltningsvedtak er i strid med diskrimineringslovgivningen og anbefaler fri rettshjelp.

Vurdering: Forslagene vil bidra til effektivisering av diskrimineringsvernet og støttes.

5. Samråd mellom myndighetene og sivilt samfunn
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Kartleggingen som utvalget har foretatt, viser at kjønnslikestilling både strukturelt og økonomisk

er dårligere ivaretatt enn de øvrige diskrimineringsgrunnlagene. Det er i dag ingen faste
strukturer for kontakt mellom myndighetene og organisasjonene på kjønnslikestillingsfeltet, og

de statlige tilskuddene til frivillige organisasjoner som arbeider for kjønnslikestilling er lave.

Utvalget foreslår at det etableres et kontaktutvalg mellom de sentrale myndighetene og

likestillingsorganisasjoner.

Utvalget peker på at selv om det er lange tradisjoner for partssamarbeid i Norge, er det
etablerte samarbeidet mellom partene og myndighetene når det gjelder kjønnslikestilling

begrenset. Utvalget foreslår at det opprettes et forum for likestilling i arbeidslivet mellom

likestillingsministeren og partene i arbeidslivet. Et overordnet mål for forumet vil være å bidra til

oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskrimineringslovgivningen.

Vurdering: Forslagene støttes. Særlig ser NSF et stort behov for tettere og mer regelmessig

kontakt mellom BLD-ministeren og arbeidslivets parter. Arbeidslivet er en svært viktig arena for

arbeidet med kjønnslikestilling og motvirkning av diskriminering. Gjennom deltakelse i

arbeidslivet reproduseres kjønnsroller og -stereotypier; det er ikke minst det kjønnsdelte

arbeidsmarkedet og den strukturelle kjønnsdiskrimineringen en stadig påminnelse om.
Arbeidslivets parter synes i dag ikke å ha noen felles forståelse av disse forholdene, årsakene

til dem og dermed heller ikke tiltak for å endre dem. Dette er en viktig del av FNs

kvinnekonvensjons forpliktelser. Det er imidlertid avgjørende at et forum for BLD-ministeren og

arbeidslivets parter ikke bare blir et forum for bekreftelse av uenighet, men et forum der

regjeringen kan gi klare forventninger til partene om deres innsats for kjønnslikestilling i

arbeidslivet.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
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