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Høring om Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn mellom
kvinner og menn

Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat datert 27 .mars 2008 om
Likelønnskommisjonens forslag til t.iltak for likelønn mellom kvinner og menn og vårt
brev av 26.august 2008. Det vises også til avtale med BLD om utsatt frist til 1.oktober.

Kunnskapsdepartementet har følgende kommentarer til forslagene:

Vi støtter forslagene om styrket håndheving av likestillingslovens plikt til å arbeide for
likestilling mellom kjønnene, herunder likelønn.

Kunnskapsdepartementet er også positiv til et samarbeid mellom partene og
myndighetene om et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.
Som sektoransvarlig for barnehage, skole og høyere utdanning ser vi de utfordringene
samfunnet står overfor med å skaffe tilstrekkelig kompetent personale i årene
fremover. Disse utfordringene er godt dokumentert (jf blant annet Ra orter 2008 29
fra SSB: Bjørnstad mfl: Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning 1986 -
2025), og det er nødvendig med styrking av utdanningskapasitet og stimuleringstiltak
av ulike slag. Et lønnsløft for kvinnedominerte grupper vil både virke utjevnende i
forhold til menn og styrke rekrutteringen til disse yrkene. Økt lønn vil være et godt
bidrag både for å rekruttere og beholde arbeidstakere i en sektor som er av vital
betydning for utvikling av kunnskapssamfunnet

Kunnskapsdepartementet støtter også anbefalingen overfor partene i privat sektor om å
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avsette midler til kombinerte lavtlønns- og kvinnepotter.

Kunnskapsdepartementet ser forslaget om prosjekter som bidrar til å øke
rekrutteringen av kvinner til lederstillinger som et viktig kompetansehevende tiltak, og
støtter forslaget.
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