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Høring – styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten
Akademikerne viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev av 3. juli 2018, hvor
departementet sender på høring et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten
på likestillingsområdet.
Departementets forslag innebærer blant annet å utvide aktivitetsplikten for offentlige
myndigheter, i tillegg til å utvide aktivitetsplikten til en viss grad for øvrige arbeidsgivere.
Det foreslås også en utvidelse av redegjørelsesplikten, som omfatter både offentlige
myndigheter, arbeidsgivere for øvrig og foretak.
Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag. Det er særlig positivt at
departementet foreslår en konkret aktivitetsplikt for virksomheter som jevnlig sysselsetter
mellom 20 og 50 ansatte når en av arbeidslivets parter krever det. Vi mener imidlertid
departementet kunne gått lenger i dette forslaget, i og med at aktivitetsplikten på
kjønnslikestillingens område ble svekket ved ny likestillings- og diskrimineringslov.
Akademikerne ber departementet vurdere om en aktivitetsplikt for virksomheter som
sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, bør gjelde uavhengig av om en av arbeidslivets parter
har krevd det. Ved å innføre en ubetinget aktivitetsplikt for disse virksomhetene, vil man nå
ut mye bredere enn man gjør per i dag og vil kunne oppnå at likestillings- og
diskrimineringsarbeidet får større fokus i et bredere lag av samfunnet.
I en tid med fokus på omstilling og kostnadsreduksjoner, mener vi det må knyttes et
redegjørelseskrav til aktivitetsplikten for at arbeidsgivere generelt må minnes på også å
prioritere arbeidet med likestillings- og antidiskrimineringsarbeid internt.
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Akademikerne har tidligere vært svært skeptisk til en fjerning av redegjørelsesplikten på
kjønnslikestillingens område, og er derfor positive til departementets forslag om å innføre
en redegjørelsesplikt.
Akademikerne har for øvrig ingen særskilte merknader til forslagene.
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