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Ekspertgruppen som har stått for arbeidet med Kjønn og Lønn har gitt en utmerket
beskrivelse av sammenhengene mellom lønn og kjønn nasjonalt og internasjonalt.
Mellom to permer har vi nå en samlet og oppdatert fremstilling av emnet som er meget
verdifull. Ekspertgruppen har også nedlagt mye arbeid i en vurdering av muligheter til å
redusere lønnsforskjellene. Utredningen munner ut i et sett med konkrete tiltak for
likelønn.

NHO vil spesielt kommentere et forhold som gjelder utvalgets beskrivelse av de
mekanismer som leder til ulik lønn. Utvalget peker på at lønnsforskjellene mellom
kvinner og menn henger sammen med det kjønnsdelte arbeidsmarked. "Lønnsnivået er
gjennomgående lavere i yrker hvor kvinneandelen er høy." Men utvalget påpeker også
at " Dette henger særlig sammen med at mange kvinner arbeider i offentlig sektor, som
har et lavere lønnsnivå og en mer sammenpresset lønnsstruktur enn privat
sektor."(Sammendraget s .31).

Utvalget kan forstås dit hen at det ikke bare er høy kvinneandel som skal til for at
lønnsnivået i en bransje blir presset ned, også selve lønnsdannelsen må bidra til dette.
Dette har lenge vært NHOs oppfatning. Der det er åpen konkurranse om arbeidskraften
og muligheter for fleksibel lønnstilpasning lokalt og individuelt, opptrer ikke
nødvendigvis sammenhengen "lavt lønnsnivå i kvinnedominerte yrker".

NHOs bedrifter (utenfor har vi også varehandel) omfatter to kvinnedominerte grupper,
reiseliv og frisørfaget. Det første omtales som lavtlønnet, men det er helt unødvendig å
ty til kjønnsdeling som forklaring på dette. Reiseliv gir sysselsetting til ungdom med lav
eller ingen yrkeserfaring og personer som ofte har lav formell kompetanse. Det er høyt
innslag av typisk sesongarbeidskraft som har sin hovedbeskjeftigelse andre steder
(utdanning). Deltid dominerer. Disse forhold er tilstrekkelige som forklaring på relativ
lav gjennomsnittslønn. Det er meget lav lønnsforskjell mellom kvinner og menn innen
gruppen. Den andre gruppen, frisørfaget, er enda mer kvinnedominert enn reiseliv, men
dette er et område hvor formell fagkompetanse er nødvendig. Derfor ligger også
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lønnsnivået i gjennomsnitt på 95 prosent av industrien som er mannsdominert og med
en variasjon som tilsier at lønnsnivået for mange ligger betydelig over.

Når offentlig sektor har en så sentral rolle i det kjønnsdelte arbeidsmarked som utvalget
tillegger den og som NHO er enig i, skyldes det derfor ikke bare kvinnedominansen,
men i høy grad også lønnsdannelsen. A priori virker det opplagt at når man må trekke
med seg store grupper av andre arbeidstakere for å motvirke uberettigede
lønnsforskjeller mellom mer begrensede grupper, virker dette mot slik utjevning. I de
sammenlikninger som dessuten ofte foretas mellom offentlige kvinneyrker og private
mannsyrker, er forskjeller i lønnsdannelsen enten utelatt som forklaring eller
underkommunisert. Et eksempel på det siste er sammenligningen av lønn mellom
sykepleiere i offentlig sektor og ingeniører i privat sektor. Her tillegges det vanligvis
liten eller ingen vekt at lønnsdannelsen for ingeniører er meget fleksibel med stort rom
for individuelle og lokale forskjeller, noe lønnsdannelsen for sykepleiere i offentlig
sektor ikke er. Sammenligningen skjer på sviktende grunnlag. Det er NHOs oppfatning
at vi ville komme et langt steg videre mot reell likelønn med en mer utstrakt mulighet
for fleksibel lønnsfastsetting i offentlig sektor.
Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall (Tom Colbjørnsen) når det gjelder
konkrete forslag til tiltak. Flertallets forslag er som følger (nummerering som i
innstillingen) med NHOs kommentarer til hvert forslag:

1. Håndheving av likestillingslovens plikt til å arbeide for likestilling mellom kjønnene
styrkes. a) Likestillings- og diskrimineringsombudet får en økt bevilgning på 10 mill kr.
Lov om likestilling mellom kjønnene endres: b)håndheving av plikten til å arbeide
aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene, herunder likelønn
styrkes, c) det gis hjemmel for forskrift om innholdet i plikten til å arbeide for
likestilling, herunder likelønn, og d) virksomheter over en viss størrelse, både i offentlig
sektor og privat sektor, blir pålagt å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn og
stillingsgruppe. Statistikken gjøres tilgjengelig for alle ansatte.

NHO er uenig i pkt d). Vi mener at den lønnsstatistikk som SSB allerede innsamler for
privat sektor, er tilstrekkelig når det gjelder å belyse forskjeller i lønn mellom kjønn i
denne sektoren. Ytterligere pålegg er meget arbeidskrevende uten tilsvarende gevinst
for formålet. Vi viser for øvrig til mindretallets forslag på dette punktet som er mindre
preget av aktivitetskrav, men mer innrettet mot dokumentering av måloppnåelse.

2. Myndighetene og partene i arbeidslivet gjennomfører et lønnsløft for utvalgte
kvinneyrker i offentlig sektor. En forutsetning for å gjennomføre lønnsløftet, er at det
etableres en avtale mellom partene om at lønnsveksten i offentlig sektor kan være
høyere enn i privat sektor, og at nye relative lønnsforhold mellom grupper ikke utløser
kompensasjonskrav. Lønnsloftet kan ikke gjennomføres administrativt fra
myndighetenes side alene. Lønnsløftet går ut på at det bevilges friske midler over
statsbudsjettet, om lag 3 milliarder kroner, som i forbindelse med en tariffrevisjon skal
brukes til å heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor.
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Her følger ikke utvalget opp sitt eget syn om at lønnsnivået for kvinnedominerte
grupper i offentlig sektor også kan ha sin forklaring i offentlig sektors lønnsdannelse.
Kvinnegruppene i offentlig sektor skal etter dette forslaget " få både i pose og sekk ":
De skal få et betydelig lønnspåslag, men måten lønnen ellers fastsettes på skal kunne
foregå som før. Videre gis det inntrykk av at man i privat sektor kan garantere at det
ikke vil bli krevd kompensasjon for en forrykking av lønnsforskjeller. Lønnsveksten i
privat sektor domineres av bedriftsbestemt lønnsfastsettelse som det faktisk er
tariffstridig å påvirke for sentrale parter. Erfaringen med lignende forslag, er da også at
tiltak som er i strid med etablerte lønnssystemer ikke overlever særlig lenge. NHO går
sterkt i mot dette forslaget.

Mindretallets forslag, er etter vår oppfatning på dette punktet mer i samsvar med
utvalgets egen oppfatning slik de selv beskriver den og kan støttes av NHO, nemlig at
"Partene i offentlig sektor anbefales økt bruk av lokale forhandlinger på tariffområder
der innslaget av kvinnedominerte yrker er stort."

3. Partene i arbeidslivet som forhandler i privat sektor, anbefales å sette av midler til
kombinerte lavlønns- og kvinnepotter i lønnsforhandlingene. Det legges til grunn at
slike potter ikke nødvendigvis vil påvirke de totale rammene for lønnsforhandlingene,
men at det uansett vil innebære en omprioritering mellom kvinne- og mannsdominerte
grupper i privat sektor.

Til dette forslaget vil NHO bare bemerke at egne lavlønns- og kvinnetillegg lenge har
vært et fast innslag i lønnsforhandlingene, og har ingen ytterligere kommentarer utover
dette.
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4. Folketrygdens kapittel 14 endres for å sikre at mødre og fedre deler likere på
foreldrepermisjonen. Endringen består i at en tredjedel av foreldreperioden reserveres
til far, etter mal av den islandske foreldrepengemodellen. Tiltaket vil anslagsvis gi
årlige merutgifter mellom 600 og 700 millioner kroner. Regjeringen kan i tillegg
vurdere om taket på 6 G bør heves for å unngå at tredelingen får negativ innvirkning på
småbarnsfamiliers økonomi, om fedre bør tildeles selvstendige  rettigheter til
foreldrepermisjon basert på egen yrkesaktivitet og egen lønn, og om mødre og fedre
som i dag ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger, bør få en minsteytelse på nivå
med minstepensjon.

NHO støtter forslaget om deling av foreldrepermisjonen etter islandsk modell. Etter
NHOs oppfatning vil dette styrke legitimiteten til foreldrepermisjon for begge kjønn. En
naturlig konsekvens av dette forslaget, er at fedre tildeles rettigheter basert på egen lønn
og yrkesdeltaking. Men vi går mot å heve taket på 6 G. En slik heving kan ikke skje
bare for denne gruppen, men må vurderes på bakgrunn av at taket på 6 G gjelder for
mange sentrale velferdsordninger. Hever man det her vil det kunne bli et generelt krav
med helt andre statsfinansielle konsekvenser enn selve foreldrepengemodellen. NHO
går også mot å gi foreldre uten arbeidsmarkedstilknytning høyere minsteytelse. Det er

161391-1



viktig å holde fast på at ytelsen først og fremst skal være erstatning for tapt
arbeidsfortjeneste.

5. Organisasjonene i arbeidslivet oppfordres til å innføre en tariffestet rett for
arbeidstakere som har fravær fra arbeidsplassen på grunn av foreldrepermisjon. Disse
får tariffestet rett til et gjennomsnittlig lønnstillegg - som minimum - ved tilbakekomst til
arbeidsplassen. Det bør vurderes på et senere tidspunkt om en slik rettighet trenger
lovstøtte slik at de ikke-tariffestede områdene av privat sektor også blir omfattet.

NHO går mot både tariffesting og lovfesting. Vi henviser til mindretallets forslag om at
"Bedrifter og eventuelle tariffparter bør vurdere om ansatte i foreldrepermisjon skal gis
et lønnstillegg i permisjonstiden svarende til gjennomsnittlig lønnsutvikling i den
aktuelle yrkesgruppen."

Dessuten vil vi minne om følgende bestemmelse som nå er tatt inn i samtlige
overenskomster mellom LO og NHO.
"Bedriften skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en
lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon".

6. Regjeringen utformer et prosjekt med støtte til virksomheter og organisasjoner som
gjennomfører tiltak for å heve kvinners kompetanse og motivasjon med sikte på å øke
rekrutteringen av kvinner til lederstillinger. Ordningen kan utformes slik at bedrifter og
andre kan søke om midler til målbevisst arbeid med sikte på å øke kvinneandelen i
lederstillinger. Prosjektet får en størrelse som gir rom for årlige utgifter til ordningen
på 10 millioner kroner, og får i første omgang en varighet på 5 år.

NHO støtter forslaget. Vi går ut fra at prosjektet evalueres etter 5-årsperioden.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

Sigrun Vågeng
Direktør
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