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Høringsuttalelse- åpenhet om lønn- lønnsstatistikkerog opplysningsplikt
(Forslagom endringeri diskrimineringslovene)

Viviser til Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementets høringsbrev 13.
september 2012vedrørende ovennevnte høring.

I punkt 2.7.2i høringsnotatet viser departementet til at det er grunn til å anta at den nye
ordningen vilforenkle arbeidet med kjønnsdelt lønnsstatistikk på virksomhetsnivå.
Departementet skriver videre at en viktig forutsetning for dette er at EDAGgjør det
mulig og enkelt å koble lønnsopplysninger med yrkeskoder på virksomhetsnivå.

Etter Finansdepartementets syn er det ikke opplagt at ny felles ordning for
arbeidsgivers rapportering av lønn mv. (EDAG)vilforenkle arbeidet med kjønnsdelt
lønnsstatistikk. Finansdepartementet har lagt høringsbrevet frem for de ansvarlige for
EDAG-prosjekteti Skattedirektoratet, som bl.a. uttaler følgende om dette:

"Detbemerkesat opplysningeretterligningsloven§ 6-2skalgis om den enkelte
inntektsmottaker (ansatte), og innebærerslik sett ikke nødvendigvisnoen entydigkobling
motyrkeskode.Dette er deiforen koblingarbeidsgiverselv må gjøre,uten at den
nødvendigvisinnrapporteresslik til myndighetene.Viderebemerkesdet at
inntektsbegrepenei de ulike etateneikke endresved innføringav EDAG. Strukturen i
innrapporteringentil EDAG leggerimidlertid til rettefor at hver etat kan hente ut
elementersom hører inn under inntektsbegrepetpå etatensforvaltningsområde.Arbeidet
med å uU'ormestrukturen er ikke avsluttet.Det er et målfor arbeidetat arbeidsgiveri noe
mindregrad enn i dag behoveråforholdeseg til ulikhetenemellom inntektsbegrepenei de
enkelteetatene.Dettekrever imidlertiden grundiggjennomgangav de ulike etatenes
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behov,og vurderingavfaglige ogbegrunnedeulikhetermellom etatenesbruk av
inntektsopplysninger.Vi kan ikke se at detteergjort i forslagether.

Høringsnotatetomtalerkun lønnsbegrepettil SSB. Forholdettil lønnsbegrepeti
likestillingsloven§ 5 er ikke vurdert.Lønnsbegrepeti likestillingsloven§ 5 er imidlertid
omtalt i vedleggetundergjeldenderettpunkt 2.1.1. Vi serjlere spørsmålsom kan oppstå
dersomman skal leggeinnrapporteringentil EDAG til grunn for utarbeidelseav
kjønnsdeltstatistikk etternevnte bestemmelse.Blant annet er ikkeforholdettil
opplysningspliktenetter ligningsloven§ 6-2 vurdert.For eksempelskal skattefrie
naturalytelsersom hovedregelikke innrapporterestil Skatteetaten.Detfremstår deifor ikke
som klart hvilke lønnselementersomfaller inn under bestemmelseni likestillingsloven§ 5
ogleggestil grunn for den kjønnsdeltestatistikken.

Etter vårt syn kreveren eventuellenkelkoblingmellom lønnsopplysningerogyrkeskoder
via EDAG, at det i det minstegjøresengrundig vurderingav hva som inngår i
lønnsbegrepeti likestillingsloven§ 5 oppmot inntektsbegrepenei etatenesom deltar i
EDAG.

Vi kan ut fra ovennevnteikke se at det skal væreenkeltå koblelønnsytelsermedyrkeskode
slikforslagetfremholder."

Finansdepartementet slutter seg til Skattedirektoratets synspunkter.

Finansdepartementet forutsetter at forslaget om å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på
kjønn og virksomhetsnivå ikke vil pålegge arbeidsgiver økt rapporteringsbyrde
gjennom EDAG.
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