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HØRINGSSVAR—FORSLAGOM ENDRINGI DISKRIMINERINGSLOVENE—ÅPENIIET
OM LØNN

Det vises til brev den 26.10.12og medfølgendehøringsnotat,Åpenhetom lønn: Forslagom
lønnsstatistikkerog opplysningsplikti diskrimineringslovene.

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet(BLD)foreslår i høringsnotatetat det lovfestes
- en plikt for arbeidsgiveretil å utarbeidelønnsstatistikkfordelt på kjønn på virksomhetsnivå,og
- en rett til å få lønnsopplysningerved mistankeom lønnsdiskrimineringpå grunn av kjønn,etnisitet,
religion, livssyn,nedsatt funksjonsevne,seksuellorienteringog kjønnsidentitet.

BLD påpeker at hensiktenmed endringeneer å skapestørre åpenhetom lønn på arbeidsplassen.Større
åpenhet om lønn skal gjøre forbudenemot lønnsdiskrimineringmer effektive og skapegodeverktøyi
arbeidet for likelønnmellom kvinnerog mennpå den enkeltearbeidsplass.

Høgskolen i Telemark(HiT) har vurdert sterskiltspørsmålenei punkt 1.1høringsnotatetog har
følgendekommentarertil dette:

HiT mener at åpenhetom lønnstatistikkenkan være et viktigvirkemiddelfor å sette likestillingmellom
kjønnene på dagsordenog økt bevissthetom mulige lønnsforskjeller knyttet til kjønn innenforbåde
statlig og privat sektor.

HiT støtterforslagetom at det skal utarbeides statistikksom vise lønnsforskjellerinnen ulike
yrkesgrupper i virksomhetenog mellomkvinnedominerteog mannsdominerteyrker representerti
virksomheten.Statistikkenvil være en indikasjonpå mulig lønnsdiskrimineringog kan synliggjøreom
det bør settes inn nødvendigesystematisketiltak i virksomhetenfor å begrensevidere utviklingav slik
diskriminering. HiT er enig i vurderingenat statistikkenevil gi den enkelteansatt mulighettil å
sammenlikneseg og sin gruppemed andre ansatte i virksomheten.For å unngå at statistikkenikkekan
knyttes til enkeltpersoner,støtterHiT forslagetom at det bør være minst fem kvinner og fem menn i
hver gruppe som skal sammenliknes.

Det nevnes for ordens skyld at HiT alleredeutarbeiderlønnsstatistikkfor kjønn fordeltpå
yrkesgrupper som en del av likestillingsarbeidet,og foreslåttelovfestingvil derfor ikke være betydelig
arbeidskrevendefor HIT.

BLD foreslår å lovfesteen rett til å få lønnsopplysningerved mistankeom lønnsdiskriminering.HiT
har særskiltvurdert forslagetom den enkelteansatt bør få lønnsstatistikkenuten å gå via tillitsvalgte,
og ser argumentasjonenom at personvernhensynetivaretasbedre om lønnstatistikkenfordelespå På
mellomledd.HiT støtter etter en helhetsvurderingforlagetom at den enkelte ansatt bør for tilgangtil
lønnstatistikkdirekte forutsattden som mottar lønnsopplysningerskriverunder en taushetserklæring.
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Det er lagt vekt på hensynettil at dersomstatistikkenskal fungeresom et likelønnsverktøyi
virksomheten,må den blir tilgjengeligfor ansattesomhar behov for å vurdere slik lønnstatistikk.

Høgskoleni Telemarkhar ikke kommentarertil øvrigepunktenei høringsnotatet.
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