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Likelønnskommisjonen  -  høring  NOU 2008:  6 Kjønn og lønn

Vi viser til  Barne- og likestillingsdepartementets invitasjon til høring og høringsnotat om
Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn mellom kvinner og menn,  datert 27. mars
2008.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og vår hovedsammenslutning Unio var i sin tid pådriver for at en
likelønnskommisjon skulle nedsettes. Vi er svært tilfreds med at dette ble gjort, og vi er godt
fornøyde med ulike deler av kommisjonens utredning. Her kjenner vi oss igjen, beskrivelsene av
likelønnsutfordringene er slik NSF har hevdet i mange år. Det er de kvinnedominerte yrkene i
offentlig sektor og da særlig de med inntil 4 års høyere utdanning som er de største
lønnstaperne. Og det er de offentlige arbeidsgiverne som må bære ansvaret for å gjøre noe med
dette. Vi er fornøyd med at kommisjonen har foreslått at myndighetene må bidra for å løse
likelønnsutfordringene. Selv om vi mener at tre milliarder ikke er nok for å lukke lønnsgapet, så
vil det være en god start. Likelønnskommisjonen slår i rapporten fast at
verdsettingsdiskrimineringen særlig knyttet til de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig
sektor i forhold til mannsdominerte yrkesgrupper med tilsvarende utdanning i privat sektor er den
store utfordringen. Likevel tar de utgangspunkt i lønnsforskjeller innen de ulike tariffområdene
når de foreslår og beregner kostnader ved et likelønnsløft. Den sektorovergripende
diskrimineringen lå til grunn for Unios innspill til Kommisjonen; en opptrappingsplan over en 10-
årsperiode. Norsk Sykepleierforbund forventer at departementet i sin oppfølging av
Kommisjonens arbeid tar tak i verdsettingsdiskrimineringen både innen og mellom sektorer og
tariffområder.

Oppsummering av Norsk Sykepleierforbund s hovedsynspunkter på
høringen

Norsk Sykepleierforbund har følgende hovedsynspunkter på Likelønnskommisjonens rapport og
flertallets forslag til tiltak:
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Generelt

• Likelønnsproblematikken handler i sin konsekvens om å utfordre grunnleggende
forestillinger om kjønn, dyptgående forankret i samfunnets struktur og kultur. Dette
framgår også av rapporten og reflekteres i tiltakene som foreslås.  Med dette
utgangspunktet,  er motstand å forvente.  Motstanden må imidlertid ikke føre til at tiltak
ikke gjennomføres.

• NSF mener at lønnsdiskriminering må opphøre, og at å gripe inn overfor partene når
disse demonstrerer manglende evne og vilje til å løse likelønnsproblemet,  ikke er
uforholdsmessige inngrep i prinsippet om frie forhandlinger. Forhandlingsretten skal
bestå - men ikke retten til å diskriminere.

• Fra flere hold er det uttrykt bekymring for den frie forhandlingsretten i forhold til at
myndighetene skal finansiere et likelønnsløft.  Dette bør være like naturlig som at staten
bidrar i forhold til for eksempel AFP eller andre temaer som inngår i et inntektspolitisk
samarbeid.

Tiltak 1:  Styrking av likestillingsloven og Likestillings-  og diskrimineringsombudet

•  NSF støtter forslaget om en styrking av virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt.
Sanksjonsmuligheter er imidlertid en forutsetning for gjennomføringen av denne plikten.

• Videre støtter vi forslaget om å styrke LDOs veilednings-  og håndhevingskapasitet
gjennom tilføring av økonomiske og menneskelige ressurser.

• Vi stiller oss fullt bak intensjonen om økt åpenhet om lønnsfastsettingsprinsipper,
lønnssystemer og individuell avlønning.  Arbeidsgiver må pålegges å utarbeide
lønnsstatistikk.  I tillegg foreslår vi at tillitsvalgte gis innsynsrett i lønnsforhold ved
virksomheten, slik det er gjort i arbeidet mot sosial dumping.

• Gruppesøksmål og Ombudets søksmålskompetanse er virkemidler som vil minske
presset på den enkelte arbeidstaker, styrke Ombudet og bidra til å få fram flere
likelønnssaker.

Tiltak 2:  Lønnsløft i offentlig sektor

• Likelønnskommisjonens forslag om en lønnsløftplan for kvinnedominerte grupper i
offentlig sektor er et radikalt og riktig tiltak.  Forslaget om 3 milliarder friske midler for å
rette opp skjevheter innfor tariffområdene i offentlig sektor, er en god begynnelse, men
vil ikke gjøre noe med den verdsettingsdiskrimineringen som foregår på tvers av
sektorene,  og som Kommisjonen selv påpeker er den store utfordringen.

• I oppfølgingen av Kommisjonens arbeid ber vi myndighetene følge opp Unios forslag
om en lønnsløftplan over 10 år,  der kvinnedominerte grupper i offentlig sektor, gis 15
prosent utover de tradisjonelle lønnsoppgjørene.

• NSF vil sterkt advare mot Likelønnskommisjonens forslag om å forutsette en
lønnspolitisk avtale mellom arbeidslivets parter for å gjennomføre likelønnsløft.  En slik
avtale er i utgangspunktet både ønskelig og riktig,  og NSF vil bidra til at en slik avtale
kommer i stand. Men det kan ikke være slik at dersom partene ikke skulle klare å enes
om en forpliktende lønnspolitisk avtale,  så vil tiltaket ikke gjennomføres.  Norske
myndigheter er gjennom nasjonale og internasjonale lover og avtaler forpliktet til å
forhindre lønnsdiskriminering mellom kvinner og menn. Dersom konklusjonene fra
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rapporten ikke følges opp, vil Regjering og Storting være direkte ansvarlige for
diskriminering av norske kvinner.

• Det er en stor utfordring å sikre at lønnsforskjeller som endres, ikke gjenopprettes over
tid. Det må derfor sikres mekanismer, for eksempel i form av etterreguleringsklausuler,
for å motvirke etterslep til privat sektor.

Tiltak 3:  Lavlønns- og kvinnepott i privat sektor

• Norsk Sykepleierforbund har ingen merknader til dette forslaget.
• Imidlertid ser vi det som naturlig at private aktører som selger tjenester til stat,

helseforetak eller kommune må forplikte seg på en likelønnsprofil på samme måte som
offentlig sektor selv. Dette fordrer økte rammer til de aktørene som driver tjenester på
vegne av det offentlige

Tiltak 4:  Likere deling av foreldrepermisjonen

• NSF er enig i at en mer likestilt bruk av bl.a. fødselspermisjon og at arbeidslivet må
legge til rette for at mannlige arbeidstakere kan ivareta sitt omsorgsansvar som fedre i
større grad, både er ønskelig og nødvendig. Ved gjennomføringen av en utvidet
fedrekvote bør man imidlertid vurdere å utvide den samlede permisjonstid. En utvidet
fedrekvote må ikke innføres på bekostning av kvinnens muligheter for restituering etter
fødsel eller til å følge nasjonale anbefalinger i forhold til amming. En løsning kan være å
innføre 100 prosent lønn for ett års samlet permisjonstid og at dagens 80/100-prosent
ordning faller bort.

• Vi støtter også flertallets forslag om å heve taket for foreldrepenger, samt å gi fedre
selvstendige rettigheter uavhengig av mors tilknytning til arbeidslivet.

• Dette tiltaket kan ha en langsiktig innvirkning på likelønnsutviklingen, men vi vil advare
mot å se dette som et tilstrekkelig grep for å løse likelønnsproblemet. Bruken av
foreldrepermisjonen, i likhet med andre omsorgsrettigheter, kan ikke ses løsrevet fra de
økonomiske forskjellene som i dag finnes mellom kvinner og menn.

Tiltak 5:  Rettigheter etter endt foreldrepermisjon

• Norsk Sykepleierforbund støtter fullt ut intensjonen om at ingen skal tape økonomisk på
å benytte lov- eller tariffestede omsorgsrettigheter. I forbindelse med årets lønnsoppgjør
har NSF/Unio fremmet forslag om slik tariffavtalebestemmelse i Spekter og i Staten.

Tiltak 6: Rekruttering av kvinner til ledelse

• NSF støtter Kommisjonsflertallets forslag om at 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
i både privat og offentlig sektor.

• Imidlertid må vi sikre at kvinner som ledere ikke får dårligere vilkår enn mannlige ledere,
eller at lederstillinger ikke omdefineres når de inntas av kvinner. Vår erfaring er at ledere
innenfor de kvinnedominerte helse- og omsorgsyrkene er lavere verdsatt enn ledere
innen tilsvarende lederstillinger i mannsdominerte yrker.
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• Å sammenstille lederstillinger på samme nivå,  fordelt på kjønn og lønn,  bør være en del
av statlige virksomheters,  kommuners og private bedrifters aktivitets- og
rapporteringsplikt.

Kunnskapshull

•  Likelønnskommisjonens rapport er en grundig dokumentasjon av likelønnsutfordringene.
Selv om ytterligere kunnskapsinnhenting ikke er blant Kommisjonens forslag til tiltak,
slutter vi oss til at det fortsatt gjenstår kunnskapshull.  Særlig vil vi oppfordre til
kunnskapsutvikling ved analyser av ulike forhandlingsmodellers innvirkning på
likelønnsutviklingen.

Arbeidsorganisering og arbeidsbelastning

• Departementet bes følge opp det videre arbeidet med likelønn ved å inkludere også
kjønnsforskjeller i arbeidsorganisering/deltidsarbeid og arbeidsbelastning. Dette er
viktige faktorer for å forklare brutto lønnsforskjeller,  men som blir skrellet bort når man
bruker timelønn for å studere lønnsforskjellene.

Utdyping av synspunktene

I det følgende vil vi utdype våre synspunkter.  Først vil vi gi noen generelle kommentarer til
Kommisjonens rapport og til arbeidet med denne.  Deretter vil vi kommentere de enkelte
forslagene som flertallet står bak,  samt knytte noen bemerkninger til mindretallets innstilling.

1.Generelle kommentarer.

1.1. Prosessen
Norsk Sykepleierforbund er godt fornøyd med den sammensetningen Likelønnskommisjonen

fikk. Et ekspertutvalg med tverrfaglig tilnærming sikret en uhildet behandling av et komplekst
tema. Forankringen hos partene i arbeidslivet ble sikret gjennom referansegruppen.
Likelønnskommisjonens arbeid har vært preget av en åpenhet og inkludering som har sikret at
alle sider, parter og nivåer har fått anledning til å bidra. Dette har vært med på å gi Kommisjonen

legitimitet. Norsk Sykepleierforbund har også bidratt aktivt i dette arbeidet, både gjennom stafett
på Kommisjonens hjemmesider, og gjennom diskusjoner i egen organisasjon. Vi vet at mange
av våre medlemmer har kommet med innspill til Kommisjonen.

I vinter fikk Norsk Sykepleierforbund gjennomført to undersøkelser om likelønn, en rettet mot
ordførerer og rådmenn og en mot norske menn generelt, som begge ga oppløftende nyheter om
holdningene til likelønn. Den landsdekkende spørreundersøkelsen blant 3479 menn viste at
menn har stor vilje til å bidra til likelønn.  I alt vil 82 prosent av norske menn at kvinnedominerte
grupper skal få større lønnstillegg enn dem selv,  og hele 42 prosent går så langt som å si at de
selv vil avstå helt fra lønnstillegg dersom pengene brukes til å oppnå likelønn. I
kommuneundersøkelsen blant 329 ordførere og rådmenn i 258 kommuner ga nesten ni av ti
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ordførere uttrykk for at kommunesektoren verdsetter kvinners kompetanse for lavt, og tre av fire
mener det er et likelønnsproblem at kommunal sektor er kvinnedominert og samtidig relativt
lavtlønnet. Undersøkelsen bekrefter at mange kommuner sliter med å rekruttere sykepleiere -
mer enn en av tre respondenter viser til at dårlig kommuneøkonomi er en viktig årsak til
sykepleiermangelen. Mens KS selv unngår å ta i bruk lønn som virkemiddel for å rekruttere til
helsesektoren, er hele 84 prosent av ordførerne og rådmennene klare på at lønn er et viktig
virkemiddel for å trekke til seg sykepleiere.

Undersøkelsene viser at likelønnsspørsmålet møter stor sympati og vilje til handling i den norske
befolkning. Veien skulle derfor ligge til rette for radikale grep.

1.2. Resultatet
Fokuset på verdsettingsdiskriminering i Likelønnskommisjonens rapport gir anledning til å ta opp
tre for NSF sentrale aspekter ved likelønnsproblematikken: det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, det
offentliges ansvar som arbeidsgiver og partenes manglende håndtering av likelønnssaken.

Kjønnsdelt arbeidsmarked
Det største likelønnsproblemet - verdsettingsdiskrimineringen - handler for oss om at
kvinnedominerte yrkesgrupper verdsettes lavere enn mannsdominerte grupper med tilsvarende
utdanningsnivå - uavhengig av næring, sektor og tariffområde. Årslønna for ansatte med inntil
fire års universitets- eller høyskoleutdanning ligger i helseforetak minst 100 000 kroner under
tilsvarende ansatte i privat sektor (Unios notatserie nr. 1/2008).

Offentlig monopol på kvinnedominerte tjenester
Likelønn handler også om det offentliges rolle som arbeidsgiver. Kvinner jobber i yrker hvor de
fleste stillingene innebærer offentlige ansettelser. Vi har som samfunn valgt å la det offentlige ta
ansvar for fellesskapets helse- og omsorgsoppgaver. Stat, kommune og helseforetak har
monopol som arbeidsgiver - kort sagt: det offentlige har hatt en "enerett" på underbetaling av
kvinnedominerte yrker. Da må det også være slik at statens, kommunenes og helseforetakenes
rolle som arbeidsgiver må utfordres og styres.

Ikke bare partenes ansvar
Likelønnskommisjonen dokumenterer at det er et internasjonalt mønster at man er lite villige til at
myndighetene skal blande seg inn i lønnsdannelsen, som er ansett som partenes ansvar. Til
tross for at likelønn har stått på agendaen i årevis også internasjonalt, er det heller ingen land
som kan vise til noen lukning av lønnsgapet. Konklusjonen må derfor  være  at
likelønnsspørsmålet ikke kan overlates til partene i arbeidslivet alene.

2. Kommentarer til flertallets forslag

Norsk Sykepleierforbund setter stor pris på at Likelønnskommisjonen har gjort et grundig arbeid
ved å samle den omfattende kunnskap og dokumentasjon som i dag finnes på likelønnsområdet
og dermed synliggjort at det ikke er mangel på forståelse for årsakssammenhenger og
prosesser. Selv om det fortsatt kan påvises kunnskapshull, er det ikke primært her Kommisjonen
vil iverksette tiltak. Flertallets forslag er solid forankret i de hovedforklaringer rapporten framfører
når det gjelder manglende likelønn mellom kvinner og menn. Hovedforklaringene viser at
likelønn er et sammensatt område, i stor grad preget av samspillseffekter. Arbeidet for å oppnå
likelønn må derfor foregå på flere områder og nivåer. Vi vil likevel uttrykke tilfredshet med at
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Likelønnskommisjonen unngår tiltak av typen holdningsskapende arbeid og at unge kvinners og
menns tilbøyelighet til å velge kjønnsstereotypiske utdanningsretninger og yrker må motvirkes
fra tidlig alder. Vi er av den oppfatning at det primære problemet ikke er at kvinner velger "feil",
men at de yrker mange kvinner velger seg inn i er for lavt verdsatt. Det er ikke dermed sagt at
det ikke er ønskelig å bryte det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, men det viktigste tiltaket på dette
området nå, er å få flere unge menn til å velge helse- og omsorgsyrkene. Ser vi på
rekrutteringsbehovet i helsetjenesten framover, blir det klart at vi ikke bare trenger alle de unge
kvinnene som i dag søker seg til disse yrkene; vi trenger også et solid tilsig av menn for å makte
å møte behovene. I så måte vil holdningsendring neppe finne sted med mindre disse yrkenes
lønnsmessige status heves betraktelig.

a) Styrking av likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norsk Sykepleierforbund støtter flertallets forslag om å styrke likestillingsloven og Likestillings-
og diskrimineringsombudet. Erfaringene fra Sverige tyder på at dette er en farbar om enn
langstrakt vei. Tilføring av økonomiske og menneskelige ressurser er en forutsetning for å få til
dette. En annen forutsetning for resultatoppnåelse, er muligheten for sanksjonering. I dag synes
den norske redegjørelses- og aktivitetsplikten kun å ha symbolsk verdi.

Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten vil gripe fatt i det kjønnsstereotypiske ved
mannsdominerte og kvinnedominerte yrkesgrupper - hvordan skal dette redegjøres for - og
hvilke aktiviteter skal iverksettes for å overkomme disse strukturelle ulikhetene som har blitt
sementert over tid. Sammen med styrking av LDOs veilednings- og håndhevingskapasitet vil
dette føre til økt bevissthet i virksomhetene

Statistikk og innsynsrett
At arbeidsgivere skal utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn er særlig viktig for å synliggjøre
det alle vet; nemlig at kvinnedominerte yrkesgrupper, og helsesektoren spesielt, er lavt lønnet i
forhold til mannsdominerte yrkesgrupper med tilsvarende krav til utdanning og ansvar. Å
synliggjøre lønnsforskjeller er avgjørende. Det er også viktig med kunnskap om hvordan disse
forskjellene oppstår/utvikles, for eksempel om det skjer lokalt. Denne typen statistikk er viktig
både for sentrale og lokale forhandlinger - og har til nå vært vanskelig å få tak i. Det er også
behov for å sette standardiserte krav til innholdet i lønnsstatistikkene.

Vi stiller oss fullt bak intensjonen om økt åpenhet om lønnsfastsettingsprinsipper, lønnssystemer
og individuell avlønning. Manglende gjennomskuelighet i lønnsfastsettingsprosessen gjør det
vanskelig å vurdere hvorvidt kjønnsdiskriminering kan ha funnet sted. Prinsippet om delt
bevisbyrde er ment å skulle ivareta dette problemet, men vår erfaring er at nettopp diffus
lønnsfastsetting er med på å heve terskelen for å fremme likelønnssaker.

Et ytterligere praktisk virkemiddel som ikke er foreslått i utredningen, men som er innført med
hell på andre områder, for eksempel som et virkemiddel for å motarbeide sosial dumping, er
tillitsvalgtes innsynsrett i virksomhetens lønnsforhold.  Vi ser ingen grunn til at et slikt virkemiddel
ikke også skal innføres i forhold til å fremme likelønnsarbeid. I dag har man bare slik innsynsrett
der man er omfattet av offentlighetsloven.

Kommisjonen drøfter, men konkluderer ikke, krav til antall ansatte for å bli omfattet av plikt til å
utarbeide lønnsstatistikk. Vi slutter oss til de vurderinger som gjøres. Krav til åpenhet og
innsynsrett vil imidlertid kunne gjøres gjeldende uavhengig av virksomhetsstørrelse. Det er flest
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små og mellomstore virksomheter i Norge,  og det er også en sammenheng mellom
virksomhetsstørrelse og tilstedeværelsen av tillitsvalgte.  Dette er imidlertid en større utfordring i
privat enn i offentlig sektor.

Gruppesøksmål ny tanke fremfor individualiserte saker
Som kommisjonen påpeker i utredningen,  åpner den nye tvisteloven for gruppesøksmål. Dette er
en type saksanlegg som vi anser som interessant,  og som vi har store forhåpninger til. Slike
søksmål vil nøytralisere belastningen av å føre individualiserte saker for Ombudet for våre
medlemmer,  og samtidig medvirke til store prinsipielle løft på likelønnsområdet.  Utredningen
påpeker at  Ombudet  vil ha kompetanse ikke bare til å behandle gruppesøksmål,  men også selv
å reise gruppesøksmål for behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og i domstolene.
Slike prosesser vil gi oss mer erfaring og kompetanse,  som trolig igjen vil føre til flere
saksanlegg. Vi er overbeviste  om at kravet til individualiserte saker,  sammen med den lange
saksbehandlingstiden,  bidrar til et utålelig press på den enkelte arbeidstaker og til at så få
likelønnssaker blir fremmet for LDO. Vi viser til den  pågående såkalte Aftenposten saken, som
etter over tre år ennå ikke er avsluttet.

I Sverige førte JåmO på slutten av 90-tallet en omfattende sak om likelønn for den svenske
Arbeidsretten mot Ørebro fylkeskommune.  Deler av saken ble også forelagt EF-domstolen.
Norge har få saker om likelønn blitt fullført for domstolene,  langt mindre EFTA-  domstolen eller
ESA. Heller ikke Ombudet eller Nemnda har forelagt saker for disse organene. Ombudets
søksmålskompetanse er et element av styrkingen av Ombudet det er verdt å prøve ut.

Harstad-saken  som Ombudet nylig har behandlet, er en oppløftende sak for Norsk
Sykepleierforbund. Denne saken handler først og fremst om å angripe de tidligere uangripelige
markedslønns-argumenter. Ingeniører har en markedsverdi i privat sektor, mens sykepleierne
ikke har det fordi de arbeider i det offentlige, hvor staten, helseforetak eller kommunene er
arbeidsgivere. Ombudet skal ha honnør for denne saken: Ombudet har her benyttet den
helhetsvurderingen som likestillingsloven § 5 innbyr til, for å fastslå om arbeid er av lik verdi eller
ikke. Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den
kompetanse (praktisk og teoretisk) som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante
faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold. Saken viser at det gjennom
objektive kriterier og bruk av arbeidsvurderingssystemer er mulig for en arbeidsgiver å få til en
lønnspolitikk som er i tråd med likelønnsbestemmelsen. Kritikere av saken har sagt at å
sammenlikne sykepleiere og ingeniører er som å sammenligne epler og bananer. Det er noe
loven gir mulighet for. Så lenge arbeidet er innenfor samme virksomhet, kan arbeid
sammenlignes på tvers av faggrenser og tariffområder. Frukt er frukt.

Reaksjonene i kjølvannet av Harstad-saken - og for så vidt også i forhold til
Likelønnskommisjonens rapport - tydeliggjør behovet for å styrke Likestillings- og
diskrimineringsombudets legitimitet,  sanksjonsmuligheter og veiledningsaktivitet.  Motkreftene
som aktiveres minner om erfaringer beskrevet i Kommisjonens rapport:  i Oregon demonstrerte et
likelønnsprosjekt "hvor brede samfunnsmessige interesser som ligger bak opprettholdelsen av
forskjellig verdsetting av kvinners arbeid og menns arbeid,  og hvilke konflikter og
maktkonstellasjoner som mobiliseres mot å endre dette." Erfaringene fra dette prosjektet var
også at selve oppvurderingen av kvinners arbeid ble sett som en trussel mot fagforeningenes
mannlige medlemmer,  fordi det innebar at en rekke kvalifikasjoner som krevdes i kvinners
arbeid,  og som tidligere var lavt vurdert,  da ble verdsatt på samme linje som kvalifikasjoner som
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kreves i menns arbeid. Vi tror  ikke disse erfaringene er enestående,  men tvert imot
representative.  Likelønnsproblematikken handler i sin konsekvens om å utfordre grunnleggende
forestillinger om kjønn,  dyptgående forankret i samfunnets struktur og kultur.  Dette må
departementet og norske myndigheter forholde seg til i oppfølgingen av Likelønnskommisjonen.

b) Lønnsløft i offentlig  sektor
Kvinnekomiteen som er satt til å overvåke FNs kvinnekonvensjon har i flere årlige vurderinger
uttrykt bekymring for manglende likestilling i det norske arbeidsmarkedet; herunder
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kvinnekomiteen har oppfordret myndighetene til å
utforme en politikk og konkrete mål som kan bidra til å eliminere verdsettingsdiskrimineringen av
kvinner. Myndighetene oppfordres også til å utrede de underliggende årsakene til
lønnsforskjellene. Men myndighetene, ved Regjeringen, vegrer seg imidlertid mot å ta fatt i
likelønnsutfordringen. I praksis følger de idealet om at likelønn bør finne sin løsning gjennom
forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Dette har medført en aksept for den gamle og høyst
levende forståelsen av at det bare er den produksjonsbaserte industrien som skaper verdier og
at annen virksomhet i offentlig virksomhet og servicenæringen vurderes som en utgift.
Arbeidslivet har på denne måten blitt inndelt i de nærende og de tærende. Av det følger det at de
tærende ikke må være lønnsledende, noe som betyr en underordning av store kvinnegruppers
inntektspolitiske interesser.
Det hadde selvsagt vært det mest ideelle om arbeidslivets parter fant en løsning på
likelønnsutfordringen gjennom forhandlinger. Dessverre erkjenner ikke arbeidsgiversiden
årsakene til og omfanget av verdsettingsdiskrimineringen og viser ikke vilje til å bidra med
effektive virkemidler for å eliminere lønnsforskjellene. Manglende likelønn eksisterer som nevnt
på alle nivåer i virksomhetene. Flere av organisasjonene har dessuten i flere tiår satt likhetstegn
mellom lønn til lavtlønnede og likelønn mellom kvinner og menn, noe som ikke er

sammenfallende. Dessuten har ikke de mannsdominerte arbeidstakerorganisasjonene hatt reell
vilje til å bidra i å løse utfordringen. Dette viser at lønnsoppgjørene alene ikke kan løse
diskrimineringen. Dette viser også at frontfagsmodellen, forsterket av solidaritetsalternativet, må
tilskrives mye av de systematiske lønnsforskjellene mellom kvinnedominerte yrker som ofte
befinner seg i offentlig sektor og mannsdominerte yrker innenfor industrien. De årlige
lønnsforhandlingene siste 25 år har ikke bidratt å tette igjen lønnsgapet mellom kvinner og
menn, men kun bidratt til å stadfeste lønnsforskjellene. Selv med et utvidet frontfag, vil det
fortsatt eksistere et etterslep for offentlig sektor. Beregninger basert på SSB-tall viser at
forskjellen mellom privat og offentlig sektor for ansatte med inntil fire års universitets- og

høyskoleutdanning er minst 100 000 kroner (Unios notatserie nr. 1/2008). Dette forholdet i seg
selv tilsier at verdsettingsdiskrimineringen mellom sektorene ikke kan løses innenfor rammene
av et tradisjonelt lønnsoppgjør.

"Frie forhandlinger"
I Norge har lønnsdannelsen blitt oppfattet som et spørsmål om tariffavtaler og frie forhandlinger
mellom arbeidslivets parter. Ensidige inngrep fra det offentlige er ikke blitt akseptert verken av
arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene. Fra flere hold er det derfor uttrykt bekymring for
den frie forhandlingsretten i forhold til at myndighetene skal finansiere et likelønnsløft. Dette bør,
slik NSF ser det, være like naturlig som at staten bidrar i forhold til for eksempel AFP eller andre
temaer som inngår i et inntektspolitisk samarbeid.
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Prinsippet om "frie forhandlinger" er også begrenset ved at Norge er bundet av internasjonale
avtaler og nasjonal lovgivning på likelønnsfeltet. Staten har dermed en dobbeltfunksjon som en
av landets største arbeidsgivere på den ene siden, og som håndhever av Lov om likestilling og
med et overordnet ansvar for oppnåelse av politisk vedtatte målsettinger om likelønn og
implementering av internasjonale avtaler på den annen side. I sin gjennomgang av
forhandlingsmodellens betydning for likelønnsutviklingen peker Likelønnskommisjonen på at det
eksisterer ulike delarbeidsmarkeder som ikke reguleres på samme måte, for eksempel i forhold
til lønnsfastsetting. I privat sektor vil konkurranse om og underskudd på arbeidskraft medvirke til
lønnsvekst for yrkesgrupper og enkeltpersoner. Tilsvarende mekanismer finnes ikke i offentlig
sektor. Her synes løsningen å være å redusere bemanningen og senke kompetansekravene. I
Norge har vi bestemt at infrastruktur - herunder tilgangen til helsetjenester - skal være en
offentlig oppgave og et offentlig ansvar. Det er et prinsipp NSF slutter seg til. Konsekvensen av
dette - at myndighetene opptrer både som etterspørrer av arbeidskraft gjennom lovgivning og
andre føringer, som pengesekk og som arbeidsgiver i både direkte og indirekte forstand - tilsier
at offentlig sektor må ha andre mekanismer som kompenserer for at markedsmekanismene ikke
fungerer som lønnsfastsettingsprinsipp i offentlig sektor.

Kampen om arbeidskraften...?
Vi får til stadighet demonstrert at de markedsreguleringsmekanismer som fungerer i privat sektor
ikke fungerer for kvinnedominerte grupper i offentlig sektor. Likelønnskommisjonen viser til en

rapport fra Calmfors og Richardson ("Marknadskrafterna och lonebildningen i landsting och
regioner", 2004) der forfatterne bl.a. skriver "Man skulle kunna tolka den hittilssvarande
situationen som att jåmstålldheten fått stå tillbaka for att skattbetalarna skal erhålla billig
sjukvård." Norsk Sykepleierforbund tror dessverre denne beskrivelsen er ganske dekkende.

Det er slått fast at den demografiske utviklingen i Norge - med høyere levealder og endret
alderssammensetning i befolkningen - vil føre til økt press på helsevesenet. Dette vil gjelde
både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Mens regjeringen i Omsorgsmeldingen lovet 10 000 flere ansatte i eldreomsorgen fram til 2009,
vil eldreforliket som nylig ble inngått i Stortinget innebære 60 000 nye sykehjemsplasser og
omsorgsboliger de neste 20 årene. I en artikkel i Dagsavisen 18.12.2007 anslår KS at det trengs
minst en ansatt for hver av de pleietrengende, og at den nødvendige opptrappingen vil koste to
milliarder kroner hvert år. Eldreforliket innebærer imidlertid ikke tilføring av økonomiske
ressurser. KS stiller spørsmål ved hvor arbeidskraften skal komme fra og peker på rekruttering til
helseyrkene som det viktigste. I tillegg må alle ressurser mobiliseres, herunder at alle som vil må

få heltidsstillinger, og det skal satses på kompetanseløft. For Norsk Sykepleierforbund er det
uforståelig at lønnsspørsmålet verken berøres i artikkelen eller i KS' egen rammeplan for bedre
eldreomsorg. Imidlertid er det betegnende at i den såkalte Harstad-saken, brukes
markedsargumentasjon som begrunnelse for at (mannlige) ingeniører må tjene mer enn
(kvinnelige) sykepleiere. Det må være klart at lønn er en viktig faktor for å rekruttere unge
kvinner og menn til pleieyrkene, ikke minst i en tid der familiemønsteret tilsier at både kvinner og
menn må sørge for sin egen økonomiske tilstand. For unge menn er det en selvfølge å ha en
jobb med en lønn å leve av - og alt tilsier at slike vurderinger vil kvinner gjøre også. Vi
registrerer at interessen for sykepleierutdanningen i 2008 synker for fjerde år på rad. Dette er et
kraftig signal til myndighetene og arbeidsgiverne i offentlig sektor. Privat næringsliv tilbyr mye
høyere lønn. Myndighetene som er ansvarlige for en god helsetjeneste vinner ikke kampen om
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kompetent arbeidskraft uten å påbegynne tettingen av likelønnsgapet og tilby
konkurransedyktige lønninger. Det er nedslående å registrere at i 2007 øker lønnsgapet i
kommunene, på alle utdanningsnivåer. Spesialisthelsetjenesten er blant "verstingene" i
arbeidslivet - her står likelønnsutviklingen på stedet hvil.

Norsk Sykepleierforbunds medlemsundersøkelse i 2006 viser at misnøyen med lønnen øker. Fra
tilsvarende undersøkelse i 2003 hvor drøye 60 prosent var fornøyde med lønnen, er det bare 30
prosent som svarer det samme i 2006. Undersøkelsen viser også at lønn er en stadig viktigere
årsak til at sykepleiere angrer på sitt yrkesvalg.

Likelønnsløft nå!
For oss er kommisjonens forslag om et likelønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig
sektor et radikalt - og godt - skritt fremover: det skal investeres 3 milliarder i et likelønnsløft for å
rette opp skjevheter som har skjedd over årene. Som tidligere nevnt er dette en god start. Vi
konstaterer imidlertid at Likelønnskommisjonen, som i rapporten for øvrig har pekt på
verdsettingsdiskrimineringen på tvers av sektorene som den store likelønnsutfordringen, velger å
gå tilbake til tariffområdene når konkrete tiltak skal utformes. Dette kommuniseres ikke direkte i
rapporten , men framkommer ved nærmere undersøkelser av hvordan de ca 3 milliardene friske
midler Kommisjonen foreslår tilført et tariffoppgjør, er beregnet. De ca. 3 milliardene er beregnet
på bakgrunn av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innenfor samme tariffområde. I følge
SSBs beregninger (Vedlegg 2 i rapporten) tilsvarer en lønnspott på 2 764 mill. kr (eksklusive
arbeidsgiveravgift og indirekte lønnskostnader) en økning på 1,2 prosent utover hva
lønnsoppgjøret ellers ville ha gitt. Vi viser til at Unio foreslo en lønnsløftplan for Kommisjonen
som innebar 15 prosent ut over de tradisjonelle lønnsoppgjørene for ansatte i kvinnedominerte
grupper i offentlig sektor, over en 10-årsperiode. Unio ba videre Kommisjonen å få SSB til å
vurdere de makroøkonomiske konsekvensene ved en slik langsiktig opptrappingsplan. Så vidt vi
kan se er ikke dette gjort. Norsk Sykepleierforbund ber derfor myndighetene om å følge opp
Unios forslag i det videre arbeidet. Under enhver omstendighet er det klart at et engangsløft på 3
milliarder kroner ikke vil være tilstrekkelig til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn,
men det er en god begynnelse.

Likelønnskommisjonen forutsetter at partene inngår en lønnspolitisk avtale for bruken av
likelønnsmidlene og at et slikt lønnsløft ikke må utløse kompensasjonskrav. NSF ser klart
viktigheten av en slik avtale og vil selv bidra aktivt for å få dette til. Vi ser det som avgjørende at
det sikres mekanismer, for eksempel i form av etterreguleringsklausuler, for å motvirke

gjenoppretting av lønnsforskjeller og etterslep, Vi vil imidlertid sterkt advare mot å la en
oppfølging av Kommisjonens lønnsløftforslag stå og falle på partene. All erfaring - også
internasjonalt - viser at nettopp partenes manglende håndtering av likelønnsutfordringene står i
veien for effektive grep. Det vil være et utålelig nederlag for likestillingslandet Norge om vi etter
Likelønnskommisjonens grundige arbeid igjen skal bli stående ved "partenes ansvar".

c) Lavlønns- og kvinnepott  (privat  sektor)
Norsk Sykepleierforbund har ingen merknader til dette forslaget.

d) Likere deling av foreldrepermisjonen
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Likelønnskommisjonen forslag om en likere fordeling av foreldrepermisjon støttes i prinsippet.
Dette vil gi kvinner og menn en likere posisjon både i arbeidslivet og i hjemmet. På sikt vil det
kunne påvirke kjønnsrollemønstre og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Men tiltaket kan ikke ses
løsrevet fra de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn, som ofte er det økonomiske
rasjonale bak den skjeve permisjonsdelingen vi ser i dag. Kommisjonen baserer forslaget bl.a.
på erfaringene fra Island som innførte en tredeling av foreldrepermisjonen i 2000. Vi registrerer
imidlertid at da tredelingen ble innført på Island, skjedde det samtidig som permisjonstiden ble
utvidet med samme antall måneder som ble forbeholdt far. På den måten unngikk man at
mødrene opplevde å få "sin" permisjonstid forkortet. Det bør derfor vurderes å gjøre lignende
grep i Norge. Foreldrepermisjonsordningen må fortsatt ivareta mors behov for restitusjon etter
fødselen og mulighet til å følge nasjonale anbefalinger i forhold til amming. En løsning vil kunne
være å innføre permisjon med 100 prosent lønn i ett år, og at dagens ordning med 80/100-
prosent lønn faller bort.

Mange aktører i likelønnsdebatten har pekt på at kvinners lønns- og karriereutviklingsmuligheter
er negativt påvirket av det å få barn. Prinsipielt kan vi hevde at det er urettferdig at kvinner skal
bære dette ansvaret for samfunnets overlevelse alene. Lav reproduksjonsrate er et stort problem
i de vestlige land, og en av årsakene er at kvinner tvinges til å velge mellom jobb og barn. I de
nordiske landene har vi tilrettelagt for at man kan velge begge deler, og vi har derfor høyere
fødselsrater enn mange andre vestlige land. Men det er også tilfelle at kvinner i langt høyere
grad enn menn benytter seg av de velferdsordninger samfunnet tilbyr når det gjelder familie og
omsorg. NSF er derfor enig i at en mer likestilt bruk av bl.a. fødselspermisjon og at arbeidslivet
må legge til rette for at mannlige arbeidstakere kan ivareta sitt omsorgsansvar som fedre i større
grad, både er ønskelig og nødvendig. Vi støtter også flertallets forslag om å heve taket for
foreldrepenger, samt å gi fedre selvstendige rettigheter uavhengig av mors tilknytning til
arbeidslivet.

Dette er imidlertid et langsiktig arbeid, og resultatet for likelønnsutviklingen er uviss. Vi ser derfor
ikke dette som det grep som er nødvendig eller tilstrekkelig for å løse likelønnsproblemet. Tvert
imot vil vi snu argumentet på hodet: når en mor og far diskuterer hvem som skal ta ut hvor mye
permisjon, tilpasse arbeidstiden eller være hjemme med syke barn, er det rasjonelt å se på
betydningen for familieøkonomien. Når det er slik i de fleste norske hjem at mannen tjener mer
enn kvinnen, blir det et rasjonelt valg at hun - og ikke han - benytter seg av rettighetene. Vi vil
hevde at likelønn vil styrke kvinners forhandlingsposisjon på hjemmebane. Gjør vi noe med
lønna, er Norsk Sykepleierforbund overbevist om at det skjer noe med bruken av
velferdsrettighetene også.

e) Rettigheter  etter  endt foreldrepermisjon
l følge dagens likestillingslov  skal ansatte - kvinner og menn - som er ute i foreldrepermisjon, ha
krav på de samme generelle lønnstilleggene som andre  ansatte, og de har også krav på å få
delta i lønnsforhandlinger (LDOs hjemmeside). Likevel konkluderer Likelønnskommisjonen at
kvinner taper lønnsmessig på å få barn. NSF støtter derfor intensjonen om at ingen skal tape
økonomisk på å benytte lov- eller tariffestede omsorgsrettigheter. En sikringsbestemmelse for å
hindre lønnsmessig tap på barnefødsler vil også kunne få flere menn til å benytte
perm isjonsrettigheter.

I årets tariffoppgjør er det fremmet krav om bestemmelser om lønnsregulering i forbindelse med
foreldrepermisjon både i Staten og i Spekter. I Spekters innledende sentrale forhandlinger -
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Overenskomstdelens del A avtalte partene følgende: "Bedriften skal i forbindelse med de lokale
lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på
grunn av foreldrepermisjon." Unios opprinnelige krav lød: "Ved tilbakekomst til arbeidsplassen
etter endt foreldrepermisjon skal ansatte være sikret en avlønning som minst tilsvarer den
gjennomsnittlige lønnsutviklingen for samme utdanningsgruppe i virksomheten i
fraværsperioden." I Staten fremmet Unio, LO Stat og YS Stat felles krav om bl.a.: "Lønn for
arbeidstakere som er i permisjon skal vurderes på lik linje med andre
arbeidstakere i virksomheten. Partene lokalt skal kartlegge eventuelle kjønnsbetingede
lønnsforskjeller på alle nivå, og forhandlingene skal bidra til å fjerne disse."

0 Rekruttering av kvinner til ledelse
I alle deler av norsk arbeidsliv er kvinner i mindretall som ledere. En økning av andelen kvinner
blant ledere vil bidra til å minske de samlede lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. NSF
støtter derfor Kommisjonsflertallets forslag om at 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 i både privat og
offentlig sektor.

Imidlertid må vi sikre at kvinner som ledere ikke får dårligere vilkår enn mannlige ledere, eller at
lederstillinger ikke omdefineres når de inntas av kvinner. Vår erfaring er at ledere innenfor de
kvinnedominerte helse- og omsorgsyrkene er lavere verdsatt enn ledere innen tilsvarende
lederstillinger i mannsdominerte yrker.

Under tittelen "Kvinnelige sjefer er lønnstapere" har Telemarksavisa 01.02.2008 en stor artikkel
om virksomhetsledere i Porsgrunn kommune. Avisa har samlet inn informasjon om kommunens
virksomhetsledere og rangert disse etter navn på leder, virksomhet og årslønn, og da
framkommer det at 24 av 31 kvinnelige virksomhetsledere har en lønn som ligger lavere enn
gjennomsnittet for denne gruppen. Tilsvarende for menn er 10 av 29. Forskjellene går både
innenfor og på tvers av kommunesektorene. Fra topp til bunn blant virksomhetslederne er det en
lønnsforskjell på 146 300 kroner.

Å sammenstille lederstillinger på samme nivå, fordelt på kjønn og lønn, bør være en del av
statlige virksomheters, kommuners og private bedrifters aktivitets- og rapporteringsplikt.

3. Kommentarer til mindretallets forslag

Likelønnskommisjonens mindretall, Tom Colbjørnsens, begrunner sitt behov for

mindretallsuttalelse slik: " Den sannsynligvis beskjedne reduksjon i lønnsforskjellene mellom
kvinner og menn som kan oppnås med flertallets forslag, rettferdiggjør etter mindretallets mening
ikke de uheldige virkninger forslagene kan ha for avtalefrihet i lønnsdannelsen, privat innflytelse
over arbeidsdelingen i familier, og mulighetene for bedriftene til å arbeide målrettet med
likestillingsspørsmål, uten å bli hemmet av unødig byråkratiske kontroll- og tilsynsordninger."

Norsk Sykepleierforbund vil hevde at lønnsforskjeller som over tid medvirker til at bare 4 av 10
kvinner - mot 9 av 10 menn - oppfyller folketrygdens krav til opptjening for å få full pensjon, ikke
er å anse som en bagatell det ikke er verdt bryet å gjøre noe med. Colbjørnsen gjør seg noen
betraktninger i sitt forslag som for oss tilsier at han ikke ser økonomisk selvstendighet for kvinner
som et avgjørende prinsipp. Vi kan bare konstatere at vi er grunnleggende uenige i et slikt syn.



13

Colbjørnsens forslag bærer preg av hans økonomisk-liberale tilnærming til lønnsdannelse og til
offentlig påvirkning generelt. Vi mener Kommisjonens rapport utvetydig dokumenterer at gode
intensjoner og frivillighet på likelønns- og likestillingsområdet ikke fungerer.

Mindretallet går også inn for økt desentralisering og individualisering av lønnsdannelsen i
offentlig sektor. Hvor lønnsfastsettelsen skal foregå - og hvem som skal bestemme den - har
vært et hett tema i lønnsoppgjørene, ikke minst i offentlig sektor der arbeidsgiver har ivret for
mer lokal og individuell lønnsdannelse. Det har også blitt innvendt i likelønnsdebatten at
problemet er de kollektive forhandlingene og avtalene, og de store arbeidstakergruppene som
det koster mye å heve.

Under NSFs likelønnskonferanse 7. november 2007, fremmet Spekters administrerende direktør
Lars Haukaas dette argumentet igjen. Han kunne nærmest love sykepleierne lønnsmessig
gunstige resultater om NSF bare kunne gå med på at lønna skal fastsettes i den enkelte
virksomhet. Han ble imidlertid svar skyldig da han ble bedt om å dokumentere at mer lokal og
individuell lønnsfastsettelse bidrar til lønnsutjevning mellom kvinner og menn. Vi har ennå ikke
sett slik dokumentasjon.

At det skulle være en iboende sammenheng mellom lokal og individuell lønnsfastsetting og
kvinnediskriminering, tror vi ikke, og NSF er da heller ikke imot en viss grad av lokal
lønnsdannelse. I denne sammenheng kan lokale lønnsforhandlinger være et virkemiddel for å
rette opp lønnsdiskriminering/urimelige lønnsforskjeller mellom enkeltindivider Derimot vet vi at
lønn er et relasjonelt spørsmål; vi vurderer lønna vår ikke i seg selv, men i forhold til andre vi
mener det er "naturlig" å sammenligne seg med. I dette ligger at når vår kultur og våre
samfunnsstrukturer er preget av en forståelse av at "mannsarbeid" er mer verdt enn
"kvinnearbeid", ligger dette også i hodene våre når vi tenker lønn. De sentrale partene i
lønnsoppgjørene vil kunne se det overordnede bildet lettere enn de lokale parter eller den
enkelte arbeidstaker/arbeidsgiver, og vil dermed kunne tvinge gjennom grep som påvirker de
relative lønnstilleggene til kvinners fordel.

Vårt hovedargument for å insistere på at likelønnsutfordringen ikke løses gjennom mer lokal og
individuell lønnsdannelse, er selvsagt at utfordringen ikke handler om individer på den enkelte
arbeidsplass. Utfordringen handler om verdsettingen av yrkesgrupper som har det til felles at de
er kvinnedominerte og store. Dette krever kollektive og sektoroverskridende tiltak.

4. Kunnskapshull

Likelønnskommisjonens rapport er en grundig dokumentasjon av årsaker og prosesser som
fører til ulikelønn mellom kvinner og menn. Vi støtter Kommisjonen i at det fortsatt gjenstår
kunnskapshull, bl.a. knyttet til de grunnleggende prosessene som fører til at vi har et kjønnsdelt
arbeidsmarked og familieliv. Kommisjonen hevder at den norske forhandlingsmodellen ikke kan
sies å være  årsak  til manglende likelønn. Imidlertid framgår det av rapporten av
frontfagsmodellen, som har vært lagt til grunn for lønnsforhandlingene de siste 20 år, har ført til
at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har blitt videreført. Det er nå enighet om at en
utvidet frontfagsmodell skal legges til grunn for lønnsoppgjørene, og det er forventet at denne vil
kunne motvirke ytterligere etterslep i offentlig sektor. NSF oppfordrer særlig til
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kunnskapsutvikling på dette området, ved analyser av ulike forhandlingsmodellers innvirkning på
likelønnsutviklingen.

5. Arbeidsorganisering og arbeidsbelastning
Forskjeller i arbeidstid er en viktig forklaring på brutto lønnsforskjell mellom kvinner og menn, og
deltidsarbeid er utbredt blant norske kvinner. NSF konstaterer at deltidsproblematikk og
spørsmålet om likestilling av tredelt turnus og helkontinuerlig skiftarbeid i arbeidsmiljøloven ikke
var en del av Likelønnskommisjonens mandat. Disse spørsmålene behandles nå i et eget
ekspertutvalg. Vi vil imidlertid peke på at spørsmålet om likelønn må ses i et videre
likestillingsperspektiv, der arbeidsorganisering og arbeidsbelastning er viktige bakenforliggende
faktorer for å forklare den utstrakte bruken av deltidsarbeid i helsesektoren. Arbeidsforsker Nina
Amble ved AFI har uttalt at etter hennes erfaring er kvinners arbeid dårligere organisert enn
menns arbeid. Arbeidsbelastningen i typiske kvinneyrker blir også systematisk undervurdert, og
det er også den erfaringen man har gjort ved bruk av arbeidsvurderingssystemer.

Norsk Sykepleierforbund ber derfor departementet følge opp disse aspektene i det videre
arbeidet.

il

Med vennlig hilsen

'ann Harald Jesn
Forbundsleder Forhandlingssjef


