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Komité for kjønnsbalanse ønsker innledningsvis å berømme likestillingsutvalget for en
gjennomarbeidet, interessant og aktuell utredning. Allerede i mai 2007 henvendte vi oss til
Likestillings- og diskrimineringsombudet blant annet for å få klarhet i hvilke enheter
aktivitets- og rapporteringsplikten gjelder for, og om pliktene gjelder for produksjons- og
tjenesteyting. Vi har også sett behov for en konkretisering av pliktene, og en presisering av
ansvarsforhold når det gjelder å håndheve loven.

Kommentarer

Likestillingsutvalget har foretatt en systematisk gjennomgang av de ulike departementers
arbeid med likestilling. I gjennomgangen kommer Kunnskapsdepartementet forholdsvis godt
ut, blant annet på grunn av flere initierte tiltak, deriblant Kif-komit&n. Komiteen nevnes som
et eksempel på et tiltak som nettopp søker å integrere likestilling i forskningssektoren.
Generelt kan vi bekrefte det utvalget skriver om at måltall, ledelsesforankring, det å tilføre
ledelsen kunnskap om likestillingsspørsmål, og utfordringer knyttet til å forankre tematikken i
ledelsen på alle nivåer er kjerneutfordringer når det gjelder å utvikle en struktur for
likestilling.

Komiteen vil støtte utvalget i deres beskrivelse av at det mangler en nasjonal sektor som
ivaretar likestillingsfeltet. I dag er det vanskelig å få klarhet i hvordan man konkret skal
overholde aktivitets- og rapporteringsplikten. Utvalgets forslag til konkretisering av aktivitets-
og rapporteringsplikten i lovverket får vår tilslutning. Det bør etableres en overordnet struktur
som ivaretar det åpenbare behovet for veiledning, overvåking og utvikling av feltet. En
nasjonal struktur som kan fylle det tomrom vi ser i dag er nødvendig, men vi ønsker ikke å ta
stilling til om dette gjøres best ved utvikling av et eget direktorat.

Utvalget foreslår å fjerne rapporteringsplikten for myndighetsutøvere. Dette støttes ikke av
komiteen. Vi vil heller foreslå at rapporteringsplikten utvikles og følges langt bedre opp enn i
dag. Rapporteringsplikten gir offentlig tilgjengelig informasjon om institusjonenes arbeid.
Denne synligheten mener vi er viktig.

Komiteen vil framheve utvalgets forslag om å endre likestillingsloven slik at LDO gis adgang
til å behandle saker om seksuell trakassering (jf s 135 i utredningen). LDO kan i dag behandle

Postadresse: Telefon: +47 22 45 39 50 Saksbehandler:
Pilestredet 46 B postmottak@uhr.no Linda M. Rustad
NO-0167 Oslo www.uhr.no linda.m.rustad@uhr.no

Org.no: 974 652 323 Telefon: 22 45 39 66



enkeltsaker om trakassering på grunnlag av kjønn men ikke enkeltsaker om seksuell
trakassering. Dette skillet synes ubegrunnet og bør etter vårt syn oppheves.
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