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Høringssvar - NOU 2012:15 Politikk for likestilling 

 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er med over 72.000 medlemmer landets største 
fagorganisasjon for teknologer og ingeniører. Blant NITOs yrkesaktive medlemmer er kvinneandelen i 
underkant av 31 %, mens rundt 25 % av NITOs studentmedlemmer er kvinner.  
 
NITO viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 12. oktober 2012 
vedrørende NOU 2012:15 Politikk for likestilling, og ønsker å komme med følgende innspill. 
 
NITO ønsker spesielt å fremheve følgende viktige områder/tema og anbefalinger: 

 Likelønn 
 Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet 
 Tredeling av foreldrepengeperioden 
 Utdanningsvalg og forskning 

 
Del II Perspektiver 

Politiske myndigheter ønsker at likestillingsarbeid skal ha en flerdimensjonal innretning, men utvalgets 
gjennomgang av forskning og offentlige dokumenter viser hvor kort et slikt utviklingsarbeid har 
kommet. Selv om utvalget legger vekt på å få frem situasjonsbeskrivelser i et «kjønn+» perspektiv, 
erkjennes det samtidig at ambisjonen kan være vanskelig å gjennomføre i praksis, og det påpekes at 
det er store udekkede kunnskapsbehov, særlig i forhold til flerdimensjonal likestillingsforskning. NITO 
er enig i at et «kjønn+» perspektiv skaper et godt grunnlag for likestillingsarbeidet/-politikken og 
oppfordrer myndighetene til å prioritere forskning på området. Utvalget mener likestillingspolitikken bør 
ta utgangspunkt i prinsippet om samfunnsdeltakelse på like vilkår. NITO stiller seg bak dette 
utgangspunkt.  
 
 
Del III Likestillingsstatus 

Med gjennomgangen av likestillingsstatusen i utredningens del 3 mener NITO utvalget har utarbeidet 
et godt grunnlag for utformingen av en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for fremtiden, jf. 
utvalgets mandat. NITO ønsker i denne sammenheng spesielt å trekke frem følgende områder: 
 
Utdanning og kjønnsdelt arbeidsmarked 
Utvalget skriver at kjønnstypiske valg er en likestillingspolitisk problemstilling og påpeker at valg av 
utdanningsretning legger føringer for mulighetene for senere arbeidsmarkedstilknytning, 
karrieremuligheter og lønnsnivå. Utvalget viser spesielt til satsingen på å få flere kvinner til å studere 
realfag og tekniske fag har medført en økning i kvinneandelen som illustrasjon på at slike satsinger 
kan fungere. 
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NITO er enig med utvalget i at kjønnsdelte utdanningsvalg bidrar til å opprettholde det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet, og mener holdningskampanjer, mentorordninger og rollemodeller (som eksempelvis 
Enter og Alfa Rollemodellbyrå) vil øke jenteandelen i ingeniørutdanningene. Jenter må ha kunnskap 
om ingeniøryrkets muligheter; det må blant annet settes større fokus på samfunnsansvaret og hvordan 
ingeniørene er med på å finne løsninger innen viktige samfunnsområder. NITO viser til at jenteandelen 
fremdeles er svært lav blant studenter og sysselsatte ingeniører. NITO anbefaler myndighetene å 
bruke vitensentrene mer aktivt samt å ta i bruk Teknologiinspiratørene (TEKin)1 for å rekruttere flere 

jenter. 
 
NITO arrangerte i 2012, i samarbeid med Olje- og energidepartementet, et 8. mars arrangement i 
forbindelse med den internasjonale kvinnedagen. Formålet var å rekruttere flere kvinner inn i offshore 
sektoren. Arrangementet planlegges gjentatt i 2013. 
 
Utvalget trekker frem at det i spørsmål om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet særlig tydelig ses 
hvordan utdannings- og yrkesvalg henger sammen og at de forvaltningstrukne sektorgrensene dermed 
må overskrides. NITO ønsker å understreke betydningen av samarbeid mellom ulike departement på 
dette området. 
 

Arbeidstid  
NITO mener fleksibel tilpasning mellom arbeids- og familieliv er viktig. NITO ønsker at ikke bare 

partene i arbeidslivet, men også myndighetene skal jobbe for fleksible arbeidstidsordninger.  
 
Økonomiske forskjeller 
Utvalget trekker frem at kvinner i gjennomsnitt tjener 85 prosent av menns lønn.  
 
NITO-medlemmenes forskjellige utdanningsretninger gir jobbmuligheter innen et bredt spekter av 
yrkesområder på arbeidsmarkedet. Medlemmene fordeler seg derfor innen alle avtaleområder og 
bransjer.  
 
NITO undersøkte i 2011 kjønnsforskjeller blant egne medlemmer. Utredningen viste at «NITOs 
kvinnelige og mannlige medlemmer ”velger” forskjellige utdanningsretninger og er plassert forskjellige 
steder i arbeidslivet, også innenfor samme avtaleområde. Kvinner og menn er representert innen 
forskjellige arbeidsområder med store forskjeller i grad av selvstendighet i stillingen og 
stillingsandeler.» Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet slår dermed også igjennom for NITOs medlemmer. 

Blant NITOs medlemmer var kvinner andel av menns lønn (KAM) i 2010/2011 på 85 prosent. Sortert 
etter ansiennitetsgruppe, fant vi at KAM reduseres med ansiennitetslengden, særlig på privat 
avtaleområde.   
 
NITO mener at hovedårsakene til ulikt lønnsnivå mellom kvinner og menn ser ut til å være kvinner og 
menns yrkesvalg, forskjell i lønnsnivå mellom offentlig og privat sektor, liten andel kvinner blant ledere 
og mange/flere kvinner i deltidsstillinger. Dette understøttes også av funnene fra NITOs undersøkelse 
blant medlemmene i 2011. 
 
Del IV Anbefalinger 
16.3.2 Program for frie utdanningsvalg 

Utvalget påpeker at forutinntatte holdninger om hva som er passende kvinne- og mannsyrker påvirker 
utdanningsvalg. NITO mener at å endre slike kjønnsstereotyper ikke bare er en likestillingspolitisk 
oppgave, men også et spørsmål om holdninger som overføres til barn og unge via foreldre, 
undervisningspersonell, reklame og media. Det blir derfor viktig at også andre enn pedagogisk 
personell i barnehage og utdanning reflekterer over dette. Barn og unge må få prøve seg på ulike 
oppgaver på tvers av de kjønnsstereotypiske forestillingene uten at dette blir stigmatisert som 

                                                
1
 TEKin er et ikke-kommersielt nettverk, som ønsker å bidra til å bedre kvaliteten på opplæringen i teknologi og design i 

skolen, for å bidra til økt rekruttering til realfagene, jf. 

http://www.naturfagsenteret.no/c1515375/prosjekt/vis.html?tid=1514703   

http://www.naturfagsenteret.no/c1515375/prosjekt/vis.html?tid=1514703
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likestillingsarbeid. Å trekke fram gode rollemodeller som viser hvilke muligheter som finnes uavhengig 
av kjønn blir viktig. Dette må med andre ord inn som en naturlig del i skolen, ikke adskilt som 
likestillingsarbeid. 
 
NITO støtter utvalgets anbefalinger om et landsdekkende program for frie utdanningsvalg med 
pedagogisk satsing for likestilling, etablering av eget ressursmiljø for å fremme likestilling i 
lærerutdanning og læremidler samt bruk av incentivordninger som likestillingsstipend og kjønnspoeng. 
 
16.3.2.1 Pedagogikk for likestilling 

NITO støtter utvalgets syn om at arbeidet med likestilling må omfatte hele utdanningsløpet; barnehage, 
grunn- og videregående skole. NITO er enig i at program for frie utdanningsvalg bør rette seg inn mot 
å styrke kompetansen blant ansatte på alle nivåer i barnehager og skoler. NITO støtter utvalgets 
anbefaling om at programmet for frie utdanningsvalg bør ha en egen innsats rettet mot å styrke 
rådgivningstjenestene i ungdomsskolen.  
 
16.3.2.3 Likestillingsstipend 
Ifølge undersøkelser utvalget har fått gjennomført av Proba samfunnsanalyse finnes det svært lite 
evaluering av effekten av stipendordninger, både som generelt virkemiddel og som virkemiddel for å 
bidra til økt rekruttering innen bestemte fag. Det finnes få eksempler på stipendordninger som er rettet 
mot å bedre kjønnsbalanse eller å øke andelen etnisk minoritetsbakgrunn på enkelte fag.  NITO mener 
likevel det er et godt tiltak å prøve ut en stipendordning for å fremme jevnere kjønnsbalanse i 
utdanning. Det er imidlertid viktig at en slik ordning revideres jevnlig og effekten måles. Like viktig er 
den oppfølging de underrepresenterte studentene får for å forhindre frafall. 
 
16.3.2.4. Kjønnspoeng i høyere utdanning 

Utvalget fastslår at det ikke foreligger noen evaluering av eksisterende ordninger med kjønnspoeng, 
utover det de enkelte utdanningsinstitusjonene selv har kunnskap om. Erfaringene viser at effekten ser 
ut til å ha en bedre effekt når det gjelder tilleggspoeng for kvinner til mannsdominerte studier enn 
omvendt. Tilleggspoeng bør uansett ikke være et tiltak alene. Det er viktig å følge opp med 
mentorordninger, nettverk osv. for det underrepresenterte kjønn, for å hindre frafall. NITO støtter 
utvalget i at det iverksettes en mer systematisk og målrettet bruk av ordningen med kjønnspoeng som 
et av flere tiltak. Ordningen må imidlertid jevnlig revideres. 
 
16.3.3 Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet  
NITO mener forslaget om trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet er interessant og kan bidra til å 
løse de sammensatte likestillingsutfordringene på en god og hensiktsmessig måte. NITO støtter 
etableringen av en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet, og er enig i at en trepartsavtale bør 
forankres hos barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.   
 
Et likestilt arbeidsliv er essensielt for et mer likestilt samfunn, og NITO er av den oppfatning at det er 
viktig at partene i arbeidslivet involveres i dette arbeidet. Dagens likestillingsutfordringer må møtes på 
virksomhetsnivå, og det er viktig at tillitsvalgte i sterkere grad trekkes inn i dette arbeidet. 
Likestillingsarbeid angår rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i bred forstand, og det er 
behov for et tettere samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen på dette området. 
 
Selvstendig trepartsavtale 
NITO er enig med utvalget i at en trepartsavtale for likestilling bør være en selvstendig avtale på 
nasjonalt og lokalt nivå. Etter vår oppfatning vil en særskilt likestillingsavtale i større grad rette fokus 
mot likestilling og være mer effektivt i arbeidet for å fremme likestilling enn en som inngår i annen 
avtale. En slik selvstendig avtale vil etter vår oppfatning bidra til at partene i større grad forplikter seg til 
å arbeide mer systematisk og lokalt for å oppnå likestilling mellom kjønnene.  
 
Aktivitetsplikten 
Det foreslås at det opprettes regionale råd (hvor regionale representanter fra organisasjonene deltar 
sammen med myndighetene som er part i likestillingsavtalen) etter mønster av IA-avtalen og IA- 
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rådene i fylket. NITO ser dette som positivt, og antar at det da vil bli lettere å igangsette lokaltilpassede 
likestillingstiltak og prosjekter basert på demografi og lokale utfordringer. NITO er av den oppfatning at 
plikten til å drøfte oppfølging av aktivitetsplikt med ansattes representanter bør lovfestes, slik utvalget 
foreslår. 
 
Redegjørelsesplikten 
NITO er ikke enig i at de arbeidsgivere som inngår en trepartsavtale om likestilling, skal fritas fra 
redegjørelsesplikten. Vi er av den oppfatning at redegjørelsesplikten sammen med en trepartsavtale vil 
medføre et sterkere og mer målrettet fokus på virksomhetsrelatert likestillingsarbeid. En naturlig følge 
av et større fokus på likestilling, vil være at oppmerksomheten og arbeidet med likestilling, vil være av 
mer seriøs og aktiv art. I tillegg er det slik at offentlig tilgjengelige likestillingsredegjørelser vil innebære 
en viktig synliggjøring og gjøre det lettere å kontrollere om aktivitetsplikten blir fulgt opp i den enkelte 
virksomhet.  
 
NITO er imidlertid opptatt av at likestillingsarbeidet ikke byråkratiseres i for stor grad, og oppfordrer 
myndighetene til å lage systemer som er lett tilgjengelig og intuitive for partene.  
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
NITO anbefaler at Likestillings- og diskrimineringsombudet tilføres ekstra ressurser for å sikre 
oppfølgings- og pådriverrollen. 
 
 
Forum for likestilling i arbeidslivet ledet av barne-, likestillings- og inkluderingsministeren 
Utvalget anbefaler «… at trepartsavtalen for likestilling i arbeidslivet forankres i det foreslåtte forumet 
for likestilling i arbeidslivet ledet av barne-, likestillings- og inkluderingsministeren…» (NOU 2012:15, 

side 340). I henhold til forslaget i NOU 2011:18 med deltakelse fra de åtte hovedorganisasjonene i 
arbeidslivet.  
 
NITO støtter forankringen av trepartsavtalen i det foreslåtte forumet, og mener dette forumet også må 
omfatte enkeltstående organisasjoner.   
 
16.4.2 Rettferdig foreldrepengeordning 

NITO mener de er et viktig tiltak for likestilt foreldreskap at mødre og fedre gis like rettigheter etter 
loven, og det er derfor positivt at regelverket gjenspeiler ønsket om kjønnslikestilling på 
arbeidsmarkedet.  
 
NITO ønsker i den forbindelse å trekke frem at NITO og NHO høsten 2012 ble enige om at fedre nå 
har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn i forbindelse med fødsel. Denne retten har tidligere 
bare vært gjeldende i stat og kommune. 
 
16.4.2.1 Foreldrepenger: Selvstendig rett for fedre 
En stor andel av fedre, ca 35 % tar ikke ut foreldrepenger i dag. De fleste av disse mangler 
foreldrepengerettigheter. Pr i dag er det slik at fedre ikke har selvstendig rett til uttak av foreldrepenger. 
Fars rettigheter er avhengig av mors tilknytning til arbeidslivet. Dette innebærer blant annet at mange 
fedre med opptjente rettigheter, som er motiverte for å ta ut foreldrepenger, ikke har muligheten til 
dette. 
 
Dersom man skal lykkes med å få en helhetlig og altomfattende likestillingspolitikk til å fungere i 
praksis, mener NITO det er viktig at fedre opparbeider seg en selvstendig rett til uttak av 
foreldrepenger.  
 
16.4.2.2 En tredelt foreldrepengeordning 

NITO støtter forslaget om tredeling av foreldrepengeordningen. Dette vil gi foreldre faktisk og 
økonomisk handlingsfrihet, som gir de enkelte familier fleksibel valgmulighet i forhold til fordeling av 
foreldrepermisjonen.  
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For at tredelingen av permisjonsreglene skal fungere optimalt, og ikke være avhengig at den enkelte 
virksomhets tariffbestemte regler om lønnsdekning i permisjonstiden, mener NITO det er det viktig at 
folketrygdloven harmoniseres med arbeidsmiljølovens permisjonsregler. Denne tredelingen av 
folketrygdens plikt til å utbetale foreldrepenger, er essensiell for å bygge opp om en helhetlig 
likestillingspolitikk på arbeidslivets område. 
 
16.4.4 Omsorgspenger ved nære pårørendes sykdom  

NITO støtter forslaget om at det ved pleie av nære pårørende gis permisjon med omsorgspenger. I 
motsatt fall frykter vi at omsorgspermisjon vil ha en negativ likestillingseffekt. Kvinner har i 
gjennomsnitt lavere inntekt enn menn, og dersom permisjonen ikke også følges opp med økonomisk 
kompensasjon for inntektsbortfallet, frykter NITO at kvinner er den gruppen som hyppigst vil benytte 
seg av omsorgspermisjon. For å demme opp mot denne skjevheten som lett kan oppstå, er det viktig 
at det sikres at det økonomiske tapet blir minst mulig i familier der omsorgspermisjon er nødvendig.  
 
 
17.3.2.2. Kunnskap om kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv 
Utvalget skriver at ”Det foreligger relativt lite forskning om de nærmere omstendighetene rundt 
ungdoms utdanningsvalg.” NITO ønsker å vise til forskningsresultater fra prosjektene innen Vilje-con-
valg, Iris og Rose, som bl.a. forteller oss at ungdom velger ut i fra identitet og mestringsforventning. 
NITO mener denne og tilsvarende forskning må videreføres, med spesiell vekt på kjønn og på om det 
er spesielle rekrutteringstiltak som virker bedre enn andre. NITO mener i tillegg at kunnskapen må 
systematiseres og tas i bruk.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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