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Sammendrag

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i 2007 kontrollert 
og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. Resultatet 
var svært varierende. �7 kommuner har fått godkjent sine 
redegjørelser. �5 av disse er vurdert som mangelfulle. Og �� 
kommuner har ikke fått godkjent sine redegjørelser. De har 
dermed brutt likestillingsloven. 

Årets kontroll viser store variasjoner i redegjørelsene, både når 
det gjelder form og innhold. Flertallet av kommuner redegjør 
noe for likestilling, men redegjørelsene er ofte usystematiske 
og bygger i liten grad på dokumenterte tall og fakta. Dette 
gjør det vanskelig å trekke konklusjoner om den faktiske 
likestillingssituasjonen i kommunesektoren. Ombudet foreslår at 
kravene til redegjørelsene standardiseres, slik at det blir klarere 
for kommunene hva redegjørelsene skal inneholde. Dette vil også 
gjøre det lettere å sette i gang egnede tiltak, både på lokalt og 
nasjonalt plan. 

Noen tendenser er likevel tydelige etter årets kontroll: 

Kommunesektoren er sterkt kvinnedominert, men menn 
dominerer i ledelsen

Ingen kommuner rapporterer om store endringer i 
kjønnssammensetningen de siste årene.  I de kontrollerte kommunene 
er mellom 70 og 85 prosent av de ansatte kvinner. Unntaket er i 
kommunenes toppledelse, hvor mennene dominerer. Her har noen 
kommuner jobbet for å skape bedre kjønnsbalanse og oppnådd gode 
resultater.  

Kvinner og menn jobber i hver sin sektor

Det kommunale arbeidsmarkedet er ekstremt kjønnsdelt. 
Kvinner jobber sammen med andre kvinner i helse-, omsorg og 
utdanningssektoren. Menn jobber i teknisk etat. Flere kommuner 
jobber med å rekruttere menn til barnehager og omsorgssektoren. 
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Mange kvinner jobber deltid, og uønsket deltid er fortsatt et 
problem

Deltid er svært utbredt i de fleste kommuner, spesielt i 
kvinnedominerte sektorer som helse og omsorg. En stor andel av 
kvinnene som jobber deltid ønsker større stillingsprosent. Det er få 
kommuner som kan vise til konkrete resultater til tross for at mange 
har fokus på problemet. Mange tiltak evalueres i 2007. Ombudet vil 
følge opp resultatene av arbeidet.

Kvinner tjener dårligere enn menn også i kommunene

På tross av at lønnsforskjellene i kommunene er mindre enn i 
arbeidslivet forøvrig, tjener ansatte i mannsdominerte sektorer 
bedre enn ansatte i kvinnedominerte sektorer. Fordi en så stor del 
av kvinnene jobber deltid, er de reelle lønnsforskjellene meget 
store. Heltidsansatte menn tjener mer enn heltidsansatte kvinner 
i nesten alle sektorer og stillingsnivå. Menn dominerer i de best 
betalte stillingene i kommunens toppledelse. Kvinner jobber ofte 
som mellomledere med vesentlig dårligere lønn. Her er det imidlertid 
lokale forskjeller, og kommuner som har tatt tak i problemet viser til 
gode resultater. 

God rapportering gir bedre tiltak

Vi ser at kommuner som kartlegger og dokumenterer den faktiske 
likestillingssituasjonen oftere iverksetter konkrete og målbare tiltak 
enn andre kommuner. De kan også vise til gode resultater. Ombudet 
har gjennom årets kontroll fått mange gode eksempler på kommuner 
som arbeider systematisk og godt med store problemstillinger som 
manglende likelønn og ufrivillig deltid. Likevel er det tydelig at flere 
av de store likestillingsutfordringene ikke kan løses av kommunene 
alene. Både det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og det store omfanget av 
ufrivillig deltid er nasjonale problemer som krever nasjonale tiltak. 

Ombudet vil ha lovfestet rett til heltid

Ombudet har tidligere tatt til orde for lovfestet rett til heltid. Et sterkere 
lovvern vil styrke det lokale arbeidet og gi kommunene drahjelp.  Vår 
gjennomgang av kommunenes redegjørelser viser at det er nødvendig.
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2. Innledning  

Ombudet har i 2007 valgt å fokusere på kommunesektoren i arbeidet 
med å kontrollere likestillingsredegjørelser. Med bakgrunn i ombudets 
ressurser har vi valgt ut 50 kommuner. Alle fylker er representer med to 
kommuner, inkludert den mest folkerike i fylket. Sett under ett er alle 7 
kommuneklasser representert i utvalget. 

Ombudet valgte kommunesektoren på grunn av dens landsomfattende 
karakter, og fordi kommunen er en stor arbeidsgiver, spesielt for 
kvinner. Kvaliteten på likestillingsarbeidet i denne sektoren er derfor 
viktig. 

Generelle nøkkeltall utarbeidet av Kommunesektorens interesse- 
og arbeidsgiverorganisasjon (KS) viser at kjønnsfordelingen i 
kommunesektoren per 1. desember 2006 var 76 prosent kvinner og 
24 prosent menn. Kvinner dominerer innen sentraladministrasjon 
(66 prosent kvinner, 33 prosent menn), i oppvekst (74 prosent 
kvinner, 26 prosent menn), i pleie-, helse- og omsorgssektoren 
(89 prosent kvinner, 11 prosent menn) og innen kultur (65 prosent 
kvinner, 35 prosent menn). Menn dominerer innen teknisk sektor, 
hvor kjønnsfordelingen oppgis å være 72 prosent menn og 28 prosent 
kvinner. 

I kommunesektoren er 22 103 ansatte definert som ledere. 
Kvinneandelen blant lederne oppgis til å være 61 prosent. 
Av 819 toppledere i kommunesektoren er 31 prosent kvinner. 
Gjennomsnittslønn for kvinner og menn er på henholdsvis kr 25.667 
og kr 28.442.  Sykefraværsprosenten, i gjennomsnitt for perioden 
4. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006, var 10, 3 prosent for kvinner mot 
6,0 prosent for menn. Permisjonsuttak i samme periode var 1,3 
prosent for menn, sammenlignet med 3,3 prosent for kvinner. (Her 
er foreldrepermisjon hovedårsak til forskjellen med 2.4 prosent for 
kvinner sammenlignet med 0,4 for menn). 
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8.  SMED og LDO

Senter mot etnisk diskriminering (SMED) var i drift fra ���� til 2005, 
og ble lagt ned da Likestillings- og diskrimineringsombudet ble 
opprettet �. januar 200�. SMED ga informasjon om rettigheter og ga 
rettshjelp. Rettshjelp vil si at SMED kunne gå inn i en sak på vegne 
av de som klaget og hjelpe klageren til å få sin rett. LDO er derimot 
en lovhåndhever og skal være nøytral i klagebehandlingen. LDO 
gir informasjon, men ikke rettshjelp. Derimot har folk mulighet 
til å levere en klage som kan føre til at ombudet gir en uttalelse 
om hvorvidt et forhold er å anse som diskriminering i henhold 
til loven. Ofte fremmes det ikke en klage, men vedkommende får 
gjerne veiledning om de rettslige rammene for spørsmålet. 

Antallet henvendelser til LDO og SMED om etnisk diskriminering 
er omtrent på samme nivå. LDO ble opprettet samtidig som 
diskrimineringsloven trådte i kraft. Det rettslige vernet mot etnisk 
diskriminering ble da vesentlig bedre. LDO forventet seg derfor en 
økning av saker på etnisk diskriminering. En slik økning har ikke 
skjedd.

8.1. Saker og henvendelser til LDO 2006/2007 - etnisitet

LDO mottar mange henvendelser fra enkeltpersoner som mener seg 
diskriminert. Hittil har et mindretall av disse berørt etnisk diskriminering. 
Saker til ombudet registreres enten som en veiledningssak, der 
vedkommende får veiledning, eller som en klagesak. I en klagesak 
innhentes opplysninger fra begge parter og det gjøres en juridisk 
vurdering av om det er skjedd brudd på loven.

De endelige tallene for 2007 vil fremkomme i LDOs årsrapport for 2007 
samt i publikasjonen «Diskrimineringsjuss i Praksis» som kommer ut i 
april 2008. Vi har likevel valgt å vise tall for 2006 og også foreløpige tall 
(pr 19.1.2008) for 2007 for å gi et inntrykk av hvor mange, og hvilke type 
saker som behandles i ombudet.
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3. Ombudets kontroll 

Likestillings- og diskrimineringsombudet sendte brev til de 
utvalgte kommunene ��. juni 2007. Kommunene ble bedt om å 
sende inn sin årsrapport innen �5. juli 2007. Gjennomgangen av 
redegjørelsene startet i slutten av august 2007, og ombudets svar 
til kommunene ble sendt i begynnelsen av februar 200�. 

Kommunens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon ble informert om 
at ombudet ville foreta en kontroll av disse 50 kommunene.

Ombudets kontroll, og arbeid med de utvalgte kommunenes 
redegjørelser for likestilling, ble presentert på tre regionale 
likestillingskonferanser. Regionalt/kommunalt likestillingsarbeid var 
et av temaene på disse konferansene som ble arrangert i november 
2007 av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Kommunenes 
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO). 

3.1. Rettslig utgangspunkt

Kommunenes redegjørelsesplikt følger av likestillingsloven § 1a tredje 
ledd:

«Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i 
årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder 
likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er 
iverksatt og tiltak som planlegges iversatt for å fremme likestilling og 
for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven».

Redegjørelsesplikten gjelder for kommunene som arbeidsgivere og 
som offentlig myndighet. I denne omgang er det kun kommunenes 
redegjørelse i egenskap av arbeidsgiver som er blitt vurdert.
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3.2. Kriterier for vurdering av redegjørelsene

Redegjørelsesplikten er todelt. Det må for det første redegjøres for 
tilstanden når det gjelder likestilling blant de ansatte i kommunen. I 
tillegg må det redegjøres for iverksatte og planlagte likestillingstiltak.

Redegjørelsen til kommunene bør etter ombudets vurdering inneholde 
følgende:

Redegjørelse for tilstand

Kommunene bør legge fram informasjon om:

• kjønnsfordelingen blant ansatte i kommunen totalt, samt på 
sektor- og stillingsnivå

• lønn for kvinner og menn i kommunen totalt, samt på sektor- og 
stillingsnivå

• arbeidstid for kvinner og menn, heltid og deltid

• permisjonsuttak for kvinner og menn, både foreldrepermisjon og 
annen permisjon

Dersom det fremlegges statistikk, skal denne være bearbeidet eller 
kommentert slik at det er enkelt å sette seg inn i hvordan tilstanden 
er. Dette er nødvendig for å avdekke eventuelle likestillingsutfordringer 
og for å vurdere hvilke tiltak det er hensiktsmessig å iverksette. 

Redegjørelse for tiltak

I de tilfeller hvor det avdekkes likestillingsutfordringer, plikter 
kommunen å iverksette tiltak. Redegjørelsen skal inneholde en oversikt 
over både iverksatte og planlagte tiltak for å bedre likestillingen i 
virksomheten. Med iversatte tiltak forstås tiltak som er iverksatt eller 
som ferdigstilles i rapporteringsåret. Med planlagte tiltak forstås de 
tiltak som er planlagt til neste år. 

Planlagte og iverksatte likestillingstiltak skal beskrives med mål og 
resultater. Kommunen bør også kunne legge fram informasjon om 
hvorfor tiltakene er iverksatt. 

3.3. Ombudets vurdering av de kontrollerte redegjørelsene

Alle kommunene i utvalget har fått en unik vurdering av redegjørelsen.

Samtlige er blitt informert om at ombudets vurderinger kan klages 
inn for Likestillings og diskrimineringsnemnda, senest tre uker etter 
mottagelsen av svarbrevet. 

Likeledes er kommunene informert om at ombudet kan bringe inn 
de kommunene som ikke leverer redegjørelse i tråd med lovens 
forskrifter for Likestillings- og diskrimineringsnemnda for brudd på 

•

•

•

•
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likestillingsloven. 

De kommunene som har levert likestillingsredegjørelser som ikke er 
blitt godkjent av ombudet er informert om at ombudet vil foreta en 
ny kontroll av redegjørelsene for 2007. Det samme gjelder de som har 
levert redegjørelser som er blitt vurdert godkjent, men mangelfulle. 

Blant kommunene som har levert redegjørelse for likestilling er det 
flere som redegjør for kommunen som tjenesteyter. Noen leverer også 
gode redegjørelser for likestilling i et utvidet perspektiv og har andre 
grunnlag enn kjønn inkludert i redegjørelsen. I vår vurdering har vi 
utelukkende lagt til grunn kommunenes redegjørelse for «kommunen 
som arbeidsgiver», og kommunens redegjørelse for «likestilling mellom 
kjønn». Ombudet ser positivt på at enkelte kommuner også har 
inkludert andre grunnlag i likestillingsredegjørelsen. Særlig med tanke 
på at Regjeringen har fremmet forslag om å innføre en aktivitets- og 
redegjørelsesplikt på grunnlagene funksjonsevne, religion og etnisitet. 

I følge likestillingsloven skal likestillingsredegjørelsene inngå 
i årsrapporten. Ombudet har likevel valgt å godkjenne enkelte 
kommuners redegjørelser for likestilling til tross for at de ikke inngår 
i selve årsrapporten. Dette gjelder kommuner har lagt ved relevant 
og oversiktlig informasjon vedrørende likestilling i andre dokumenter 
eller kan vise til likestillingsaktivitet i kommunen. Ombudet har i slike 
tilfeller presisert lovens formuleringer. Det er også presisert at det 
forventes at kommunens fremtidige redegjørelser for likestilling inngår 
i årsrapporten. 

Ombudet har også, i enkelte tilfeller, valgt å godkjenne redegjørelser 
hvor det kommer tydelig fram at det arbeides aktivt med 
likestillingsspørsmål. Dette til tross for at kommunen ikke framlegger 
en faktabasert oversikt over likestillingssituasjonen. I disse tilfeller har 
ombudet presisert at redegjørelsen er mangelfull, og at manglene må 
rettes i neste redegjørelse for likestilling. 

I enkelte tilfeller har ombudet konkludert med at redegjørelsen for 
likestilling ikke oppfyller lovens krav, til tross for at kommunen har 
levert redegjørelse på likestiling. I disse tilfellene er redegjørelsen 
så mangelfull at det ikke har vært mulig å få et innblikk i 
verken likestillingssituasjonen i kommunen eller eventuelle 
likestillingsaktiviteter. 

Ombudet presiserer behovet for tiltak og viser til brudd på 
aktivitetsplikten i de tilfellene hvor det går fram av redegjørelsen at 
kommunen har avdekket likestillingsutfordringer uten at det foreligger 
noen beskrivelse av planlagte eller iverksatte tiltak. I disse tilfellene 
har ombudet likevel godkjent selve redegjørelsen for likestiling. 



��
Likestillings- og

diskrimineringsombudet

Kontroll av 50 kommuners redegjørelse 
for likestilling 

3.4. Resultat av ombudets kontroll 

• alle de 50 kommunene i utvalget har levert årsrapport for 2006 til 
ombudet

• av disse er det 40 kommuner som redegjør for likestilling i selve 
årsrapporten

• tre av de ti kommunene som ikke har redegjort for likestilling 
i årsrapporten har lagt ved en redegjørelse for likestilling i andre 
dokumenter

• 17 kommuner i utvalget har redegjort for likestilling i form av 
årsrapport og andre dokumenter

• sju kommuner har ikke levert noen redegjørelse, verken i form av 
årsrapport eller andre dokumenter

Etter en gjennomgang av alle redegjørelsene og en konkret vurdering 
av ombudet fremkommer følgende: 

• 37 av 50 kontrollerte kommuner har fått godkjent sin redegjørelse 

• av disse har 15 kommuner fått godkjent redegjørelsen med en 
presisering om at redegjørelsen har vesentlige mangler

• 13 kommuner har ikke fått godkjent sine redegjørelser

•

•

•

•

•

•

•

•
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4. Kommunenes 
redegjørelse

Kommunene rapporterer svært ulikt med hensyn til både 
form og innhold. Dette skyldes trolig at den lovpålagte 
redegjørelsesplikten er lite definert i likestillingsloven. Loven 
legger dermed opp til lokale vurderinger om hva en god 
redegjørelse skal inneholde. Ombudet mener likevel at det er 
mulig å definere noen minstekrav til en redegjørelse.  Disse er 
utgangspunkt for vurderingen. 

Rapportene kan deles i følgende kategorier:

a. Kommuner som redegjør systematisk for likestilling. Det 
fremlegges både relevant og oversiktlig informasjon om 
likestillingssituasjonen i kommunen, god oversikt over tiltak. 

b. Kommuner som leverer gode redegjørelser for tilstand, men 
mangler en redegjørelse for tiltak. 

c. Kommuner som redegjør for tiltak, men mangler en redegjørelse 
for tilstand.

d. Kommuner som redegjør for likestilling på enkeltområder, for 
eksempel kjønnssammensetning i kommunen, men som mangler 
andre oversikter. 

e. Kommuner som rapporterer om planer og mål for arbeidet, men 
mangler en oversikt over den faktiske likestillingssituasjonen. 

f. Kommuner som mangler redegjørelse for likestilling.

Ombudet finner det nødvendig å legge til at det etter all sannsynlighet 
også er kommuner i utvalget som har likestillingsaktivitet, uten at 
det foreligger noen redegjørelse for verken tilstand eller tiltak. Et 
eksempel er Tromsø kommune som ble kåret til nummer 1. på Statistisk 
Sentralbyrås likestillingsbarometer i 2007. Tromsø har et fungerende 
likestillingsutvalg, men har ikke levert noen redegjørelse for likestilling 
verken i årsrapporten eller i andre dokumenter. 

Trondheim kommune legger fram både vedtak om utarbeidelse av 
likestillingsoversikter og vedtatte likestillingsmål, men rapporterer ikke 
om oppfølging av vedtakene. 

Et viktig funn er at de kommunene som legger fram en relevant 
og oversiktlig redegjørelse for den faktiske tilstanden, i større grad 
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redegjør for konkrete og målrettede tiltak. Disse kommunene har ofte 
med mål og evalueringer, og de kan dokumentere endringer over tid. 

En god redegjørelse synes derfor å være et bedre utgangspunkt for 
likestillingsaktiviteter enn kommunale plandokumenter. Kartlegging og 
dokumentering av den faktiske tilstanden gjør det mulig å identifisere 
spesifikke problemstillinger og iverksette konkrete og målrettede tiltak. 
Likestillingsredegjørelsene bør derfor innbefatte både dokumentasjon 
over status, mål og tendens.

4.1. Kommunetype, kommunestørrelse og rapportering

Færre primærnæringskommuner og kommuner med lavt folketall 
leverer gode redegjørelser. En større prosent av mellomstore kommuner 
leverer godkjente redegjørelse enn små og store kommuner (Se tabell 
4.1.1). Ombudet har ikke undersøkt dette grundig, men det funnet 
antyder at likestillingsarbeidet er svakere forankret i ledelsen i små og 
store kommuner. Ombudet ønsker å undersøke funnet nærmere og vil 
vurdere å prioritere disse kommunene i fremtidig veiledning.

Mindre sentrale 
tjenesteytingskommuner

Sentrale
tjenesteytingskommuner

Diagram 4.1.1: Ombudets vurdering av redegjørelsene etter
kommunetype (antall)

Blandede landbruks- 
og industrikommuner

Industrikommuner

Mindre sentrale, blandede 
tjenesteytings- og industrikommuner

Sentrale, blandede 
tjenesteytings- og industrikommuner

Primærnærings-
kommuner

Godkjent Godkjent, men
mangelfull

Ikke godkjent

4

7

1

0

3

7

0

2

1

3

5

0

2

2

0

4

2

2

2

0

3

22 15 13

Til sammen

6

12

6

7

5

9

5

50Til sammen
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4.2. Kommunenes redegjørelser i forhold til ombudets 
kriterier

Ingen av kommunene i utvalget redegjør for samtlige kriterier ombudet 
har definert som relevante og som er blitt lagt til grunn i vurderingen. 

De aller fleste kommunene redegjør for kjønnsfordelingen blant 
ansatte i kommunen. 25 kommuner redegjør for kjønnsfordeling på 
sektornivå, 28 kommuner redegjør for kjønnsfordeling på stillingsnivå 
og 18 kommuner kan vise til aktivitet for å fremme en jevnere 
kjønnsbalanse. 

32 av kommunene berører temaet lønn fordelt på kjønn i 
redegjørelsen. 12 kommuner leverer en systematisk redegjørelse over 
lønn fordelt på kjønn og 14 kommuner redegjør for aktivitet knyttet til 
temaet likelønn.

26 kommuner berører temaet arbeidstid. Bare fem kommuner 
framlegger en kjønnsdelt oversikt. Fire kommuner har kartlagt 
omfanget av ufrivillig deltidsarbeid og 22 kommuner har planlagt eller 
iverksatt aktiviteter for å redusere ufrivillig deltidsarbeid.

Bare en kommune har levert redegjørelse i forhold til kriteriet 
permisjonsuttak og sykefravær fordelt på kjønn. 

4.3. Ombudets vurdering av aktivitets- og 
redegjørelsesplikten

Hovedformålet med aktivitets- og redegjørelsesplikten er å pålegge 
arbeidsgivere og offentlige virksomheter et større ansvar for 
likestillingsarbeid. Videre er aktivitets- og redegjørelsesplikten ment 
som et verktøy for å synliggjøre likestillingssituasjonen og behov for 
likestillingsaktiviteter. Etter årets kontroll, konkluderer ombudet med 
at aktivitets- og redegjørelsesplikten fremstår som nettopp dette. 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten synliggjør likestillingssituasjonen 
i kommunen og peker ut områder med særskilte behov for tiltak. Det 
kommer frem av ombudets kontroll at de kommunene som leverer 
en god og systematisk redegjørelse for likestilling, i større grad kan 
vise til konkrete og målbare tiltak. I tillegg kan de vise positive 
tendenser som følge av iverksatte tiltak. Videre kommer det frem at 
en god redegjørelse, som bygger på faktabasert kunnskap om den 
reelle likestillingssituasjonen i kommunen, viser seg å være et bedre 
utgangspunkt for likestillingsarbeid enn generelle plandokumenter. 

Ombudet mener derfor det er viktig å arbeide for at flere 
kommuner innarbeider gode rapporteringsrutiner som et ledd i 
likestillingsarbeidet. Aktivitets - og redegjørelsesplikten trådde i 
kraft 1. januar 2003. Kommunene har således hatt fire år på seg til å 
innarbeide gode rapporteringsrutiner. Når kontrollen viser at dette 
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ikke har skjedd, mener ombudet det er nødvendig å peke på følgende 
forhold: 

Standardisering

Ombudet går inn for å klargjøre kravene til hva redegjørelsene skal 
inneholde. Lovteksten er utformet for generelt til å favne alle. Dette 
har ført til uklare krav til innholdet i redegjørelsene. Manglende 
standardisering av kravene kan være en av årsakene til at likestilling 
i liten grad er lagt inn i vanlige rapporteringsrutiner. Lovtekstens 
generelle utforming kan være begrunnet med et ønske om å ikke 
pålegge arbeidsgivere byråkratisk merarbeid. Etter ombudets 
syn ville en standardisering av rapporteringen tvert i mot være 
arbeidsbesparende. Rapportering bringer fram relevante fakta om 
likestillingssituasjonen og gir et godt grunnlag for å finne egnede 
aktiviteter. Samtidig vil en standardisering føre til en forutsigbarhet 
for virksomheten. Standardisering av redegjørelsene kan pålegges 
gjennom lov eller utvikles i samarbeid med virksomheter og 
arbeidsgivere. 

Årets kontroll har avdekket flere eksempler på hvordan rapportering 
kan løses uten å legge opp til en for omfattende redegjørelse. 
Derfor ønsker ombudet å jobbe for at mest mulig av rapporteringen 
legges inn i vanlige rutiner. Ombudet ønsker å samarbeide med 
KS og foregangskommuner for å utvikle en standard for analyse 
og sammensetning av oversiktene. En standardisering vil skape 
forutsigbarhet og sikre gode og sammenliknbare oversikter. 

Behov for kontroll og veiledning

Ombudet har som oppgave å kontrollere at virksomheter oppfyller 
aktivitets- og redegjørelsesplikten. Per i dag har ombudet kun hatt 
mulighet til å foreta begrensede kontroller. Manglende kontroller av 
redegjørelsene kan føre til en nedprioritering av rapporteringsplikten. 
Kontroller er viktige for å sikre at brudd på aktivitets- og 
redegjørelsesplikten og likestillingsloven får konsekvenser. Det er 
derfor viktig at ombudet synliggjør sin rolle som lovhåndhever. Bare 
slik kan aktivitets- og redegjørelsesplikten framstå som noe annet enn 
en sovende bestemmelse og føre til at det legges et større press på å 
utarbeide gode rutiner for å fremme likestilling. 

Kontroller av aktivitets- og redegjørelsesplikten gir også ombudet 
mulighet til å komme i dialog med virksomheter. Dermed blir kontroller 
i seg selv også et viktig verktøy i ombudets likestillingsarbeid. Gjennom 
kontroller synliggjøres de virksomheter som har særskilte behov for 
veiledning. Videre vil likestillingsredegjørelser kunne avdekke generelle 
områder med særlige likestillingsutfordringer som går igjen, slik at 
disse gis økt fokus.

En tydelig håndheving av loven vil imidlertid ikke være tilstrekkelig 
for at virksomheter skal kunne innarbeide gode rutiner for 
likestillingsarbeid. Ofte beror mangel på gode rutiner rundt 
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likestillingsarbeidet på fravær av retningslinjer og mangel på 
kunnskap. For å innarbeide bedre rutiner i likestillingsarbeidet er det 
nødvendig med veiledning.

Det er tidligere blitt påpekt at de kommunene som har vært i kontakt 
med ombudet, KS, Kvinneuniversitetene eller andre likestillingsaktører, 
generelt leverer bedre likestillingsredegjørelser og kan vise til flere 
konkrete likestillingsaktiviteter enn andre kommuner. 

Ombudet kommer til å følge opp kommunesektoren i året som 
kommer. Det blir satt av ressurser til å følge opp de kommunene 
som ikke har fått godkjent sine redegjørelser eller som har levert 
mangelfulle redegjørelser. 

Fordi ombudet ikke har nok ressurser til å følge opp samtlige 
kommuner som ønsker oppfølging og veiledning, har ombudet inngått 
dialog om framtidig veiledningssamarbeid med Kvinneuniversitet i 
Nord og Kvinneuniversitetet på Hamar. 

Ombudet peker på nødvendigheten av nok ressurser til både til 
kontroll og veiledning hvis aktivitets- og redegjørelsesplikten skal 
føre til endringer i praksis. I tillegg vil en utvidelse av aktivitets- 
og redegjørelsesplikten som omfatter andre grunnlag, fordre flere 
ressurser til håndheving og veiledningsarbeid. 
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5. Likestillingssituasjonen 
i kontrollerte kommuner

Det er vanskelig å trekke generelle konklusjoner om den faktiske 
likestillingssituasjonen i kommunesektoren ut i fra vår kontroll 
alene. Dette skyldes at kommunene legger til grunn ulike 
likestillingsindikatorer i sine redegjørelser. Flere av redegjørelsene 
mangler også statistisk materiale. Det statistiske materialet som 
legges til grunn i redegjørelsene er dessuten basert på svært ulikt 
beregningsgrunnlag. Ombudet ønsker i denne presentasjonen å 
berømme kommuner som har iverksatt gode tiltak. Vi kommer derfor 
til å trekke fram noen gode eksempler.

 

5.1. Kjønnsfordeling i kommunene

Kjønnsfordelingen i kommunesektoren totalt

• mellom 70 og 85 prosent av ansatte i kommunesektoren er 
kvinner 

• det rapporteres ikke om store endringer i 
kjønnssammensetningen

Det er forholdsvis store variasjoner fra kommune til kommune. 
Oversikten tar utgangspunkt i antall ansatte og ikke årsverk. 
Kvinner jobber mer deltid enn menn. Når det gjelder årsverk, kan 
kjønnsfordelingen være litt jevnere. 

Kjønnsfordeling etter sektor

• det eksisterer en sterk kjønnssegregering på sektornivå

• det arbeides for å bedre kjønnsbalansen i flere kommuner

I kommuner hvor innvandrerprosenten er høy, kan en jevnere 
kjønnsbalanse bety at menn med etnisk minoritetsbakgrunn jobber i 
tradisjonelle kvinneyrker. Dette er ikke kontrollert.

Flere kommuner rapporterer om arbeid for å rekruttere menn til 
barnehagesektoren. Fredrikstads redegjørelse framstår som et godt 
eksempel. Kommunen arbeider systematisk for å rekruttere flere 

•

•

•

•
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menn til barnehagene. Målet er å fremme en jevnere kjønnsfordeling. 
Fredrikstad kommune fikk Kunnskapsdepartementets pris for prosjektet 
«Menn i barnehage og likestillingsarbeid i barnehager». 

Asker kommune har definert klare mål om å rekruttere flere kvinnelige 
ansatte på ulike nivå i etaten. Gjennom et bevisst fokus på likestilling 
i ansettelsesprosesser og ved å oppfordre kvinner til å søke ledige 
stillinger, har kommunen oppnådd positive resultater. 

Kjønnsfordeling i ledelse

• menn dominerer i kommunenes toppledelse

• kvinner dominerer i mellomledersjiktet

Bevisst rekruttering har gitt jevnere kjønnsbalanse i toppledelsen i 
flere kommuner. Et godt eksempel er Skien kommune. De kan vise 
til en økning i kvinneandelen i toppledelsen fra 0 til 50 prosent i 
løpet av en fireårsperiode. I Stavanger kommune har kvinneandelen 
i ledergruppen økt fra to til fire i løpet 2006. Det betyr at kvinner 
var i flertall i toppledelsen da redegjørelsen ble utformet. Bærum 
kommune har økt kvinneandelen i ledelsen fra 23 prosent i 2003 til 50 
prosent i dag. Kvinneandelen i Bergen kommunes toppledelse har økt 
med sju prosent fra året før. Dette er i følge kommunen er et resultat 
av målrettet arbeid. Bergen kommune vil fortsette å fokusere på å 
rekruttere flere kvinnelige toppledere og arbeide for å få fram gode 
kvinnelige kandidater til toppstillinger i kommunen.

5.2. Kjønn og lønn

• kvinner tjener mindre enn menn på de fleste nivåer og sektorer 

• lønnsforskjellene mellom kvinner og menn varierer fra kommune 
til kommune

• kommuner som har jobbet for å redusere lønnsforskjeller mellom 
kvinnelige og mannlige ledere kan legge fram gode resultater

Vi finner størst lønnsforskjell mellom kvinner og menn i Tønsberg 
kommune hvor kvinners gjennomsnittslønn utgjør 70 prosent av 
menns gjennomsnittslønn. I Sel kommune oppgis lønnsforskjellene 
mellom menn og kvinner til under 1 prosent i menns favør. Men 
dersom en tar hensyn til alle ansatte, både heltids- og deltidsansatte, 
dokumenteres det en lønnsforskjell på kr 88 000 i året.

I Bergen har de innført minstelønn for resultatenhetslederne. Det 
har ført til en ekstraordinær lønnsheving. Tiltaket traff først og fremst 
kvinnelige ledere i barnehager og omsorg.

•

•

•

•

•
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5.3. Kjønn og arbeidstid

• det er i hovedsak kvinner som arbeider deltid i 
kommunesektoren, men andelen varierer fra kommune til kommune

• deltid er vanligst i kvinnesektorer som helse, omsorg og SFO

• mange kommuner har tiltak mot uønsket deltid, men få 
rapporterer om resultater

• få kommuner rapporterer at de har oversikt over omfanget av 
uønsket deltid

• kommunene rapporterer om to hovedfokus i arbeidet 
mot uønsket deltid; å redusere små stillinger som ikke gir 
pensjonsrettigheter og å øke stillingsprosenten generelt 

• deltidsbruken viser en stabil høy tendens

Rakkestad er den kommunen som rapporterer om flest kvinnelige 
deltidsansatte. I kommunen oppgis andelen kvinnelige ansatte i 
deltidsstillinger å være på hele 78 prosent. Førde kommune oppgir 
det høyeste antall menn ansatt i deltidsstillinger. I Førde arbeider 
44 prosent av mennene deltid. Lørenskog rapporterer om det laveste 
tallet på deltid. I kommunen er 26 prosent deltidsansatte kvinner og 
5 prosent deltidsansatte menn. Lørenskog kommunes tall er markert 
lavere enn alle andre kommuner.  

Deltidsbruken viser en stabil høy tendens. Med få unntak rapporteres 
det ikke om nedgang i ufrivillig deltid. Men mange av prosjektene på 
deltid startet i 2006 og er ennå ikke blitt evaluert. 

Kun Oslo kommune legger fram en oversikt over andelen ansatte 
i midlertidige stillinger. Denne viser at 30 prosent av kommunens 
ansatte er midlertidig ansatt. Ombudet vil vurdere om denne 
oversikten bør inkluderes i neste års krav til redegjørelse, slik at 
en kan vurdere om en høy andel midlertidige ansatte utgjør en 
likestillingsutfordring. 

Harstad kommune legger fram en oversikt som viser at andelen 
deltidsansatte i små stillingsbrøker har gått markert ned de siste 
årene. Samtidig har kommunen gjennomført en undersøkelse som 
viser at 35 % av de deltidsansatte er misfornøyd med stillingsbrøken 
sin. Kommunen peker på arbeidet mot uønsket deltid som et prioritert 
område.

I Bærum kommune skal tjenesteleder kartlegge omfanget av uønsket 
deltid på eget tjenestested. Ufrivillig deltid skal bli et fast punkt i 
medarbeidersamtalen. De rapporterer at alle med fast stilling i pleie 
og omsorg skal tilbys 100 prosent stilling i 2007. Arbeidet mot ufrivillig 
deltid kommer inn i handlingsprogrammet for 2008-2011. Kommunen 
oppsummerer at tiltaket vil bety noe overbemanning og noe økte 
utgifter, men rådmannen mener dette er akseptabelt fordi det samtidig 
vil bidra til redusert sykefravær, overtid og vikarbruk. Det vil også øke 
kvaliteten og kontinuiteten i tjenesten. Rådmannen vil arbeide videre 
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med ulike tiltak innen de forskjellige sektorene og kontinuerlig vurdere 
behov for ytterligere tiltak.

Skien kommune forteller om prosjektet «Heltid en rettighet og deltid 
en mulighet» som ble startet våren 2006. Gjennom prosjektet skal fast 
ansatte velge ny stillingsstørrelse på minst 40 prosent.  De ansatte må 
godta at 15 prosent av stillingen er fleksibel tid. De må også akseptere 
to arbeidssteder. Det oppgis at 180 ansatte har deltatt i prosjektet. De 
fleste av disse er hjelpepleiere.

5.4. Kjønn og permisjonsuttak

• Bare en kommune redegjør for fravær fordelt på kjønn

• Ingen kommuner rapporterer om konkrete tiltak for å legge 
til rette for og motivere menn til lengre foreldrepermisjon og 
omsorgsansvar

Blant kommunene i vårt utvalg er det kun Larvik kommune som legger 
fram en kjønnsdelt oversikt over fravær fordelt på sykefravær og annet 
fravær. Denne oversikten viser store kjønnsforskjeller når det gjelder 
fravær av andre årsaker enn egen sykdom for kvinner og menn i 
aldersgruppen 20-39 år. Kvinners fravær grunnet permisjon eller sykt 
barn var i gjennomsnitt på 7,5 prosent av arbeidstiden. For menn i 
samme aldersgruppen var gjennomsnittet en prosent.

Ombudet mener at kjønnsdelt oversikt over permisjonsuttak er viktig 
i en likestillingsredegjørelse, fordi omsorgsansvar påvirker kvinner og 
menns forhold til arbeidslivet ulikt. Arbeidsgivere kan også sette i gang 
tiltak for å motivere for en jevnere fordeling av permisjonstiden.

5.5. Annen rapportering

• flere kommuner rapporterer for seniorpolitiske tiltak

• ingen av kommunene legger fram en kjønnsdelt oversikt over 
hvem som benytter seg av seniorpolitiske tiltak

• en del kommuner rapporterer om mål for rekruttering av etniske 
minoriteter og på andel av ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn

• en del kommuner har utarbeidet og sendt inn likestillingsplaner 
eller mangfoldsplaner sammen med årsrapporten

Mange kommuner har iverksatt seniorpolitiske tiltak og noen 
kommuner legger fram kjønnsdelt aldersoversikt over kommunens 
ansatte. Ingen kommuner legger fram kjønnsdelt oversikt over hvem 
som benytter seg av de seniorpolitiske tiltakene. Dette er en svakhet 
fordi kvinner og menns yrkesløp er svært forskjellige. Kvinner og 
menn jobber i ulike sektorer, på ulike nivåer og har forskjellige typer 
ansettelsesforhold (heltid/deltid). 

•
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En del kommuner rapporterer om mål for rekruttering av etniske 
minoriteter og på andel av ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn. 
Enkelte kommuner har utarbeidet og sendt inn likestillingsplaner eller 
mangfoldsplaner sammen med årsrapporten. Likestillingsarbeidet 
er forankret på ulike måter i de kontrollerte kommunene. Noen 
har forankret arbeidet i likestillingsutvalg, mangfoldsutvalg eller 
administrasjonsutvalg. Andre har lagt likestillingsansvaret på hver 
enhetsleder. Generelt er det vanskelig å vurdere hvilken modell som 
er best. Det viktigste er at mål og resultater er forankret i kommunens 
ledelse og styringsstruktur. 

5.6. Ombudets vurderinger i forhold til likestillingssituasjonen

Det gjøres mye bra likestillingsarbeid i kommunene. Likevel har 
de fleste kommunene fremdeles en lang vei å gå, spesielt nå det 
gjelder ufrivillig deltid. I dag arbeider en stor del av de ansatte 
i kommunesektoren deltid. Mange ønsker seg større stilling. 
Ufrivillig deltidsarbeid er mest utbredt i kvinnedominerte sektorer. 
Redegjørelsene viser dessverre få tegn til nedadgående tendenser. 
Dette på tross av at flere kommuner har hatt økt fokus på problemet 
i flere år. I et likestillingsperspektiv er det ikke akseptabelt at store 
grupper kvinner fratas muligheter til hele stillinger. Heltidsstillinger gir 
kvinner økte inntektsmuligheter og større økonomisk uavhengighet i 
tillegg til opparbeiding av pensjonsrettigheter. Mange kommuner har 
satt i gang lokale tiltak for redusere deltidsbruken, og ombudet ser 
fram til å evaluere dette arbeidet til neste år. Samtidig er det tydelig at 
problemene rundt ufrivillig deltid også krever tiltak på nasjonalt plan. 
Ombudet har tidligere tatt til orde for lovfestet rett til heltidsarbeid. 
Et sterkere lovvern vil styrke det lokale arbeidet og gi kommunene 
drahjelp.

En annen utfordring er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 
Redegjørelsene viser at kommunesektoren er svært kjønnsdelt - både 
på sektor- og stillingsnivå. Kommuner som arbeider aktivt for å bedre 
kjønnsbalansen i ledelsen kan ofte vise til gode resultater. Når det 
gjelder kjønnsbalansen på sektornivå er saken en helt annen. Her viser 
redegjørelsene mange interessante målsetninger, men få eller ingen 
resultater. På dette området bør det derfor vurderes om det trengs 
sterkere virkemidler - både lokalt og nasjonalt. 

Den sterke kjønnssegregeringen i kommunesektoren får konsekvenser 
for de ansattes lønn. Det er store forskjeller når det gjelder avlønning 
i de ulike ledergruppene. Det er tydelig at ansatte i sektorer som 
tradisjonelt har vært dominert av menn får høyere lønn enn ansatte 
i sektorer som tradisjonelt har vært dominert av kvinner. Kommuner 
som har satt fokus på likelønnsproblematikk kan ofte vise til positive 
effekter. Likelønnstiltak har imidlertid vist seg mest effektive i forhold 
til å utjevne lønnsforskjeller på stillingsnivå.  Når det gjelder tiltak for 
å fremme likelønn på tvers av sektorer, kan ikke ombudet se samme 
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effekt. Her må kommunene ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor. Arbeid 
av lik verdi skal lønnes likt - uavhengig av sektoren den ansatte jobber 
i. 

Kun én kommune legger fram kjønnsdelt oversikt over fravær som ikke 
skyldes de ansattes egen sykdom. Denne oversikten avdekker store 
forskjeller i fravær mellom menn og kvinner i aldersgruppen 20-39 
år.  Den gir dermed nyttig informasjon om hvordan menn og kvinner 
fordeler foreldrepermisjonen eller hvem som er hjemme med syke 
barn. Dette er viktige likestillingsspørsmål som flere kommuner bør se 
nærmere på.  Ingen kommuner legger fram kjønnsdelt oversikt over 
ansatte som benytter seg av seniorpolitiske tiltak. Dette er uheldig, 
ettersom vi vet at menn og kvinners tilknytning til arbeidslivet 
er forskjellig. Det manglende likestillingsperspektivet gjør det 
umulig å vurdere om tiltakene treffer kvinner like godt som menn. 
Ombudet vil på bakgrunn av dette utfordre kommunene til å vurdere 
likestillingsperspektivet på nye områder. Regjeringen har allerede 
annonsert at den vil innføre aktivitets- og redegjørelsesplikt når det 
gjelder etnisitet, religion og funksjonsevne. Kommuner som allerede 
nå integrerer flere perspektiver i sitt likestillingsarbeid, vil få store 
fordeler i arbeidet med fremtidige årsrapporter. 
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Alle
kommuner i 
utvalget

Levert
årsrapport

Levert
redegj.  i 
årsrapport

Levert
redegj. i 
andre

Godkjent
redegjørels
e

Godkjent,
men
mangelfull

Ikke
godkjent
redegjørels

Alta x x x x

Alvdal x x X

Arendal x x x x

Asker x x x

Austevoll x x x

Bergen x x x x

Bjugn x x x

Bodø x x x

Bærum x x x x

Drammen x x x

Fjell x x x

Flekkefjord x x

Fredrikstad x x x

Førde x x x

Kautokeino x x

Hamar x x x

Harstad x x x

Haugesund x x

Klepp x x x x

Kongsberg x x x

Kristiansand x x x x

Larvik x x x x

Lillehammer x x x

Lærdal x x x

Lørenskog x x x

Masfjorden x x

Molde x x x

Nærøy x x x

Oppdal x x

Oslo x x x x

Porsgrunn x x x

Rakkestad x x x x

Rana x x x x

Ringsaker x x x x

Risør x x x x

Sauda x x x

Sel x x x

Sirdal x x x

Skien x x x x

Skiptvet x x x

Stavanger x x x

Steinkjer x x x

Stjørdal x x x

Surnadal x x x x

Sør-Varanger x x

Tromsø x x

Trondheim x x x x

Tønsberg x x x x

Vegårdshei x x x x

Ålesund x x x

Vedlegg 1. 
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