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til tiltak for likelønn

mars 2008 vedrørende

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for Arbeidsrett. Lovutvalget består av Lars Hole (leder), Jan L. Backer, Espen
Johannessen, Marte Madslien, Sigrun Sagedahl.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2 SAKENS BAKGRUNN

Likelønn er et politisk krav som har fulgt utviklingen i den generelle politikken for likestilling
mellom menn og kvinner. Arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn har jevnlig vært på den
politiske dagsorden.
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•

I kjølvannet av Makt- og demokratiutredningen ble det tatt til orde for at det skulle opprettes en
likelønnskommisjon. Regjeringen Stoltenberg II tok forslaget inn i sin  Politisk platiform for en
flertallsregjering  (Soria Moria-erklæringen av oktober 2005) hvor det heter at "det må føres en
arbeidslivspolitikk hvor likestilling og likelønn, utviklingsmuligheter og adgang til
kompetanseoppbygning er sentrale elementer" og at regjeringen vil "opprette en
likelønnskommisjon".

Likelønnskommisjonen ble oppnevnt ved konglig resolusjon i6. juni 2006.

Likelønnskommisjonens flertall mener at problemet vedrørende ulikelønn mellom menn og
kvinner ikke bare har en løsning, og flertallet i kommisjonen foreslår på denne bakgrunn seks
ulike tiltak for likelønn. Målet for alle de seks tiltakene er å minske (time) lønnsforskjellene
mellom kvinner og menn. Ett medlem av kommisjonen kan ikke stille seg bak flertallets forslag,
men fremmer egne forslag og begrunner sitt syn i en særuttalelse. Advokatforeningen vil i det
følgende gi sine kommentarer til de tiltakene som foreslås av kommisjonen.

Noen av tiltakene som foreslås plasserer ansvaret for gjennomføringen hos myndighetene og er
forslag av politisk art som blant annet går på overføring av økonomiske midler. Videre er flere
tiltak utformet som en oppfordring og anbefaling til organisasjonene i arbeidslivet.
Advokatforeningen mener disse forslagene er et anliggende som må løses av henholdsvis partene
i arbeidslivet og på det politiske plan, og foreningen har derfor ingen kommentarer til disse
tiltakene.

3 KOMMENTARER TIL DE ENKELTE TILTAK

3.1 Punkt 15.2.1 Styrking av Likestillings- og diskrimineringsombudet for
oppfølging av likestillingslovens plikt til å arbeide for likestilling

Likelønnskommisjonene flertall foreslår at likestillingsloven styrkes og at Likestillings- og
diskrimineringsombudet får økte ressurser, med sikte på å styrke håndhevingen av lovens plikt til
å arbeide for likestilling, herunder likelønn. Med dette ønsker kommisjonen å oppnå at
arbeidsgiver skal arbeide mer aktivt for likestilling og likelønn gjennom systematisk og aktivt
planarbeid i tråd med lovens intensjon.

Advokatforeningen mener at likelønnskommisjonens forslag er fornuftig da det synes nødvendig
å styrke aktivitetsplikten til arbeidsgiver for å oppnå likelønn for kvinner og menn. Etter
Advokatforeningens syn kan den foreslåtte innskjerpingen av rapporteringsplikten i
likestillingsloven § i a tredje ledd bidra til å gjøre arbeidsgiver mer bevisst på målsetningen om å
oppnå likelønn.

Advokatforeningen vil  særlig fremheve behovet for at innholdet i likestillingsloven § i a annet
ledd presiseres i en forskrift med hensyn til hva som ligger i plikten til å arbeide aktivt, målrettet
og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Denne bestemmelsen fremstår i dag som nokså
vag og lite konkret, og det er mange arbeidsgivere som er usikre på pliktens innhold og grenser.
Advokatforeningen ser også nytten i å pålegge større bedrifter å utarbeide en lønnsstatistikk, men
understreker at små virksomheter ikke må omfattes av plikten, særlig med hensyn til personvern
og den gjenkjennelsesmuligheten som er i små bedrifter. Dette er imidlertid også påpekt av
likelønnskommisjonens flertall.

I forhold til forslaget om økt overføring av ressurser til Likestillings- og diskrimineringsombudet
er dette et politisk spørsmål og Advokatforeningen har ingen kommentarer til dette.
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3.2 Punkt 15.2.2 Lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor

Likelønnskommisjonens flertall foreslår at myndighetene og partene i arbeidslivet gjennomfører
et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor.

Advokatforeningen anser dette forslaget som et politisk spørsmål og har ingen kommentarer til
forslaget.

3.3 Punkt 15.2.3 Kombinerte lavlønns- og kvinnepotter i privat sektor

Likelønnskommisjonens flertall oppfordrer partene som forhandler i privat sektor til å sette av
midler til kombinerte lavlønns- og kvinnepotter i lønnsforhandlingene. Begrunnelsen for
forslaget er at en økning av lønnsnivået for de kvinnetunge lavlønnsgruppene i denne sektoren vil
kunne bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Advokatforeningen anser dette forslaget/anbefalingen som et anliggende som må løses av partene
i arbeidslivet og har ingen ytterligere kommentarer til forslaget.

3.4 Punkt 15.2.4 Økende grad av likedeling av foreldrepermisjonen

Likelønnskommisjonens flertall foreslår at foreldrepengeordningen (folketrygdlovens kapittel 14)
endres for å sikre at mødre og fedre i større grad likedeler foreldrepermisjonen. Dette bør gjøres
gjennom å reservere en tredjedel av foreldrepengeperioden til far, og en tredjedel til mor.
Hensikten er blant annet at fravær fra arbeidsmarkedet i forbindelse med fødsel og barneomsorg i
større grad skal deles likt mellom mødre og fedre.

Fordeling av foreldrepermisjon er et utpreget politisk tema. Advokatforeningen har på denne
bakgrunn ingen kommentarer til forslaget.

3.5 Punkt 15.2.5 Rettigheter etter endt foreldrepermisjon

Likelønnskommisjonens flertall anbefaler organisasjonene i arbeidslivet å innføre en tariffestet
rett til gjennomsnittlig lønnstillegg for foreldre som har fravær fra arbeidsplassen i forbindelse
med fødsel og foreldrepermisjon. Målet er å sikre at mødre og fedre ikke blir hengende etter i
lønnsutviklingen mens de er i foreldrepermisjon

Advokatforeningen anser dette forslaget/anbefalingen som et anliggende som må løses av partene
i arbeidslivet og har ingen ytterligere kommentarer til forslaget.

3.6 Punkt 15.2.6 Rekruttering av kvinner til ledende stillinger

Likelønnskommisjonens flertall foreslår at regjeringen utformer en støtteordning som har som
mål å øke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger. En økning i kvinneandelen blant ledere vil
bidra til å minske de samlede lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Ulike økonomiske støtteordninger til bedrifter som ansetter kvinner i ledende stillinger er et
politisk spørsmål, og advokatforeningen har på denne bakgrunn ingen kommentarer til forslaget.

Vennlig hilsen

Berit Reiss-Andersen
leder

Merete mith
generalsekretær
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