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INNLEDNING 

Alle arbeidsgivere skal redegjøre for likestilling. En redegjørelse skal inneholde en 

beskrivelse av målrettede og skreddersydde tiltak for å rette opp eventuelle skjevheter 

mellom kvinner og menn, samt fremme likestilling på grunnlag av etnisitet og nedsatt 

funksjonsevne.  

 

I Lean ånd, har en konsentrert seg om, de små steg om gangen, (*kaizen). En har sett på 

hvilke tiltak som kan gjennomføres uten store endringer og lange prosesser i 

virksomhetene.  

 
*Kaizen er et uttrykk for små, kontinuerlige forbedringer for å skape mer verdi gjennom redusert sløsing. 

  

Tidspunkt for oppstart av tiltak endres fra høst 2011 til vår 2012. Dette fordi planen 

først vil bli behandlet i 2012. 

 

Gran kommune opprettet, høsten 2010, en arbeidsgruppe som skulle arbeide med en 

enkel likestillingsplan. Gruppa har bestått av en representant fra hver av følgende 

tjenester: grunnskole, teknisk drift, helse og omsorg, og personal, samt en representant 

fra fagforeningene.  

 

Referansegruppa har bestått av personalsjef og kommunalsjef. 
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1. Krav til aktiviteter og rapportering 

 

Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe 

AKTIVT, MÅLRETTET og PLANMESSIG for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

AKTIVT: iverksette konkrete tiltak 

MÅLRETTET: definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig 

PLANMESSIG: utarbeide og følge en bevisst strategi 

 

Aktivitets- og rapporteringsplikten er fra 2009 utvidet til å gjelde rapportering om planlagte og  

gjennomførte tiltak som fremmer likestilling på grunnlag av kjønn, etnisitet og nedsatt  

funksjonsevne.  

 

Det henvises til Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og  

tilgengelighetsloven. 

 

Planen omhandler kun de områder som omfattes av aktivitets- og rapporteringsplikten. 

 

Likestillingslovens formål – kjønn 

Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinners stilling 

Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling 

Diskrimineringslovens formål – etnisitet, religion mv 

Fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter 

Hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk,  

religion og livssyn 

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål – nedsatt funksjonsevne 

Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for 

alle uavhengig av funksjonsevne. 

Hindre diskriminering. 

Bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes. 

 

Direkte og indirekte diskriminering er forbudt. Det er tillatt å behandle personer ulikt dersom 

det fremmer likestilling og/eller motvirker diskriminering, (positiv særbehandling). 

 

Rapporteringen 

Rapporteringsplikten må gi en beskrivelse av hvilke tiltak som er planlagt, iverksatt og 

eventuelt gjennomført. Formålet er å avdekke utilsiktede og uønskede forskjeller mellom 

kvinner og menn i virksomheten. 

 

Når det gjelder etnisitet og funksjonshemming er kravet å ha en plan, ikke å rapportere. 

 

Dersom virksomheten ønsker å registrere andelen ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn, og 

nedsatt funksjonsevne, fordi det er ønskelig å måle resultatene av satsing på mangfolds-

rekruttering, må dette gjøres anonymt, og være frivillig. Datatilsynet bør rådføres dersom 

systematisk registrering igangsettes.  
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Våre tall er hentet ved manuell rapportering fra avdelingslederne pr. mars 2011. Det er kun 

spurt om antall personer, og det er ikke tatt hensyn til stillingsstørrelse i denne registreringen. 

 

Det øvrige statistiske materialet er hentet fra Unique Enterprise, (Unique Ansatt), pr. 

31.12.2010.  

 

Rapporten er begrenset til noen få problemstillinger, hvor det kan være mulig å sette inn  

tiltak, og å se resultater av på sikt. 

 

Rapporten foreslår mål og tiltak for Gran kommune. 

 

Status viser Gran kommunes: 

 Årsverk fordelt på kvinner og menn 

 Grunnlønn fordelt på kvinner og menn, samt innenfor harde og myke yrker 

 Foreldrefravær fordelt på kvinner og menn 

 Uønsket deltid 

 Antall ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn 

 Antall ansatte med funksjonshemming 

 

Alle tiltak som gjennomføres drøftes med tillitsvalgte i forkant. 

 

2.  Likestilling mellom kjønnene 

 

Likestillingsloven slår fast at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme 

arbeid, eller arbeid av lik verdi. Jfr. vedlegg 2. 

 

MÅL: 

Iverksette tiltak for å sikre likelønn.  

Status: 

 

Årsverk fordelt på kvinner og menn: 

  Alle   

Alle Kvinner Menn 

Personer: 1069  

Årsverk:    818 

 Personer: 847  

Årsverk:   650,28 

Personer: 222  

Årsverk:  167,73 

 

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk: 

 Sektor 

 Stillingsnivå 

 Gjennomsnittslønn kvinner og menn 

 Lønn i ”myke” yrker  

 Lønn i “harde” yrker 
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GRUNNLØNN
Alle Myke yrker Harde yrker

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn

Personer og årsverk P 1069 Å818 P 847 Å 650,28 P 222 Å 167,73 P 870 P 216

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn

Al le 366260 356534 397809 363262 356291 408650 375986 358115 389569

Lektor og adjunkt med ti l leggsutd 448341 443414 459909 448942 444665 459534 437375 410900 463850

Lærer og adjunkt 415843 416880 412434 415345 417236 407150 422812 384500 428286

Høgskole unntatt ped.pers 371435 371688 369860 370853 371051 369075 378409 388875 371431

Høgskole med ti l leggsutd. * 438071 422242 455339 420182 415238 479500 448888 436250 453780

Ledere i  4c (skole) 523240 523456 523071 523240 523455 523071

Øvrige ledere 450029 431174 482194 413919 416299 395670 496972 488194 500735

Ingeniører ** 447435 430667 449950 448636 430667 451474

Konsulenter *** 365370 360573 385585 357013 356268 361780 375850 368381 396221

Sykepleiere **** 376284 376299 376100 376284 376299 376100

Fagerbeidere 328770 328793 328687 328691 328726 327971 329040 329877 328828

Ufaglærte 306126 306075 306405 303248 304811 291917 315236 310831 327754  
 

 

 

*      Korrigert for leger, som utgjør 2,3 årsverk fordelt på 10 menn og 3 kvinner. 

     De gjorde stort utslag på statistikken. Gjennomsnittlig grunnlønn for leger er   

                kr. 642.923,- 

**      Ingeniører er også med i utvalget høgskole med tillegg 

***        Konsulenter er inkludert datakonsulentene 

****     Sykepleiere er også med i utvalget høgskoleutdannede 
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Alle, oppgitt i kroner: 

 

Myke, oppgitt i kroner: 

 

Harde, oppgitt i kroner:  

 



 

 

GRAN KOMMUNE  9 Likestillingsplan 

Gran kommunes definisjon av harde og myke yrker: 

Harde:  

Funksjon: 1000:2009, 2210:2309, 2610:2649, 2900:9999. 

(Skyss, lokaler, botilbud i institusjon, interkommunalt samarbeid, plansaksbehandling,  

byggesak, kart, landbruksforvaltning, veger, brann, vann, avløp, avfall og gjenvinning,  

kulturminnevern, bibliotek, kino, museer, kulturformidling, idrett og tilskudd, musikk 

og kulturlokaler, tilskudd kultur, kirke.) Undervisningspersonalet det refereres til under 

harde yrker er musikk- og kulturskolelærere. 

 

Myke:  

funksjon 2210:2209, 2310:2609, 2650:2899. (Administrasjon, skole, aktivitetstilbud,  

forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering, barnevernstiltak, bistand, 

sysselsettingstiltak, introduksjon, kvalifisering, økonomisk sosialhjelp.) Ingeniører 

under myke yrker dreier seg kun om en person i deler av sin stilling, og er således 

uinteressant i statistikken. 

 

Det er i stillinger som ikke kommer inn under sentrale minstelønnssatser en ser forskjell 

i grunnlønn, mellom kvinner og menn.  Hovedsakelig tjener menn mer enn kvinner. 

Under harde yrker, i gruppen høgskole unntatt undervisningspersonale, finner vi at 

kvinner tjener mer enn menn.  Disse refererer seg til stillinger i sentraladministrasjonen, 

teknisk, bibliotek, og kulturadministrasjonen, og er en relativt liten gruppe. 

 

De gruppene som har størst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er; 

høgskoleutdannede med tilleggsutdanning, ledere unntatt ledere i 4c, ingeniører, 

konsulenter, og lektor og adjunkt. Her tjener menn mer enn kvinner. Størst er 

forskjellen i gruppe høgskoleutdannede med tilleggsutdanning, innen myke yrker. 

 

Tallene i tabellen er hentet fra grunnlønnsplasseringen til den enkelte. Det er ikke tatt 

hensyn til variable tillegg, funksjonstillegg, lønnsansiennitet og lønnstillegg etter lokale 

lønnsforhandlinger høsten 2010. 

Tiltak: 

 

Tiltak 

Utarbeide kjønnsdelt lønnsstatistikk fordelt på relevante stillingsnivåer 

Foreta likelønnsvurdering før lokale lønnsforhandlinger 

En vurdering av hvilke stillinger som utfører likeverdig arbeid på tvers av yrkesgrupper, 

tas inn som element i lønns-politisk plan. Jfr. Vedlegg 2. 

Gi særskilte lønnstillegg hvis det avdekkes skjevheter som skyldes kjønn eller andre 

diskrimineringsgrunnlag 

Sikre ansatte i foreldrepermisjon gjennomsnittlig lønnsøkning 

Det er ikke et krav om at alle som utfører likt arbeid/arbeid av lik verdi skal ha utbetalt 

samme kronebeløp. Jfr.: Saklige lønnsforskjeller på grunn av ansiennitet, utførelse av 

arbeidet, markedsverdi. (Se vedlegg 2, Jfr.: Likestillingsloven §5, og Barne- 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. Meld. St. 6 (2010–2011). 

Ansvar: virksomhetsleder 

 

Frist: 01.10. hvert år, (innen frist for lokale lønnsforhandlinger). 
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Undersøkelse om deltid, gjennomført i Gran kommune, våren 2011. 

Generell forståelse av deltid: Den ansatte arbeider kortere arbeidstid enn hva som er 

definert som full stilling enten i lov- eller avtaleverk. 

Definisjon på deltid, jfr. LO Stat: Med deltidstilsatt forstås arbeidstaker med en normal 

arbeidstid beregnet på ukentlig basis eller etter en gjennomsnittsberegning etter 

arbeidsmiljølovens regler som er kortere enn arbeidstiden for arbeidstakere i 

tilsvarende heltidsstilling. 

Jfr. Hovedtariffavtalens bestemmelser § 2.3. 

Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de 

tillitsvalgte minst en gang i året. Det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke 

antall heltidstilsatte. 

 

Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid bør bl.a. inneholde: 

 Deltidstilsatte skal melde fra om de ønsker utvidet stilling 

 Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling 

 for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger 

 Det er ingen forutsetning at den deltidstilsatte skal måtte ta hele den ledige 

 stillingen 

 Det bør vurderes om deltidstilsatte gjennom kompetanseheving kan kvalifiseres 

til å få utvidet sitt arbeidsforhold 

 

Mange kvinner jobber ufrivillig deltid. Undersysselsetting, også kjent som ufrivillig 

eller uønsket deltid, betyr at man jobber deltid, men ønsker å jobbe mer. I definisjonen 

til arbeidskraftundersøkelsene (SSB), må en kunne starte med lengre arbeidstid innen en 

måned, og en må ha forsøkt å få lengre arbeidstid.  I vår undersøkelse om ufrivillig 

deltid er ikke disse kravene tatt med. 

 

Flest deltidsarbeidende finner vi blant fagarbeidere og ufaglærte.  Det er også her en 

finner at flere kvinner enn menn jobber deltid.  

 

Av 644 personer i deltid har 279 personer svart.  11,2% er menn, og 88,8% er kvinner. 

En antar at de som ikke har svart, enten er fornøyd med den arbeidstiden de har i dag,  

eller, de ser kanskje ikke hensikten med å svare. 
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Utdanningsnivået blant de som har svart, fordeler seg slik: 

Høgskole (3 år eller mer) – 20,8% 

Høgskole (1-2 år) – 3,3% 

Videregående skole – 16,4% 

Fagbrev eller tilsvarende utdanning – 40,9% 

Ufaglært – 18,6% 

 

 
 

48,5% av de som har svart på undersøkelsen arbeider i turnus,  51,5% arbeider ikke i 

turnus.  

 

Mange ansatte arbeider i vikariat, i større stilling enn det de er fast ansatt i.  

 

Følgende spørsmål gikk bare til de som hadde svart Ja, på at de arbeider i turnus. 

Spørsmålet var om en kunne tenke seg følgende alternativer for å få så stor stilling som 

en ønsker seg: 

 
 

Kommentarene som er gitt til undersøkelsen går hovedsakelig ut på at de fleste er 

fornøyd med å arbeide deltid.  Flere oppga at de arbeider deltid fordi det passer bra i 

forhold til familiesituasjonen. Flere opplyste at de venter på å bli tilbudt utvidelse av sin 

stilling.  
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Forslåtte tiltak, fra de som har svart, er f.eks. økt grunnbemanning, få folk til å trives på 

jobb, og alternative turnusordninger. 

 

I helse og omsorg er det mange fagutdannede som arbeider deltid. Når helse og omsorg 

utlyser hele stillinger er det vanskelig å få disse besatt.  

 

De tiltak som Gran kommune setter i verk bør rette seg mot de om lag 30 prosentene 

som ønsker å arbeide i større stilling.   

 

Tiltak: 

 

Tiltak 1:  

Arbeide ved to arbeidssteder for å få 100% stilling, ved at de som ønsker større  stilling 

er de som først blir spurt ved ledige vikariater. 

 

Det må foretas ytterligere kartlegging for å finne de som ønsker utvidelse av sin stilling. 

 

Tiltak 2:  

To arbeidssteder i helse og omsorg prøver ut to forskjellige arbeidstidsordninger.  

Ønsketurnus skal ikke være den ene av dem. 

 

Det lages et tilbud med 100% stillinger der disse ordningene prøves. Prøveordningene 

evalueres om ett år. 

 

(Tilsvarende tiltak ble foreslått i “Opptur”, men ble av forskjellige årsaker ikke satt i 

verk.) 

 

Ansvar: virksomhetsleder 

 

Frist: Oppstart mai 2012. 

 

 

Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak - uttak av foreldrepermisjon.  

 

Ordningene for fravær ved sykt barn/barnepasser er gode i kommunal sektor, og det er 

aksept for at de benyttes. 

 

Fravær ved sykt barn/barnepasser i 2010                                (260 dagsverk = 1 årsverk) 

 Kvinner Menn 

Mulige dagsverk 169407,5 47235,00 

Dagsverk fravær 387,30 81,5 

Årsverk 1,49 0,31 

Prosent av mulige dagsverk 0,23 0,17 

 

Det er mange årsaker til at flere kvinner enn menn velger å være borte fra arbeidet ved  

barns/barnepassers sykdom. Flere av disse årsakene ligger utenfor arbeidsgivers styring 

og påvirkning.  
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TILTAK: 

 

Forskjellen er ikke større enn at en ser seg fornøyd med fordelingen.   

 

3. Etnisitet 

 

Definisjon: Som innvandrer regnes en person født i utlandet av utenlands fødte foreldre. 
 

Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter. Hindre 

diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion 

og livssyn.  
 

Mål: 

Øke det kulturelle og etnisk mangfold i Gran kommune. 

Ansette flere med ikke etnisk norsk bakgrunn.  

Styrke innsatsen mot innvandrerfamilier slik at foreldrene kommer ut i arbeid. (Forebygging). 

Status: 

Gran kommune har 41 fast ansatte som ikke er etnisk norske. Antall årsverk er ikke undersøkt. 

Tiltak: 

Tiltak nyrekruttering: 

Annonsere i medier der vi treffer personer med annen etnisk bakgrunn. 

Forslag til tekst ved utlysning av ledige stillinger: 

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke 

hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser 

arbeidsplassen om du har behov for det.  

Systematisk mottak av personer som trenger språktrening. Samarbeid med voksenopplæringen. 

Positiv særbehandling av innvandrere ved ansettelse, spesielt til kortere vikariater. Jfr. Vedlegg 3. 

Definisjon av positiv særbehandling: 

Diskrimineringsloven § 8: Positiv særbehandling:  

Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering 

etter loven her. Særbehandlingen skal opphøre når formålet med den er oppnådd. 

Tre eksempler på positiv særbehandling 

• Oppfordre underrepresenterte grupper til å søke 
• Innkalle minst en kvalifisert søker fra målgruppen til intervju 
• Kvotering ved ansettelse 

Positiv særbehandling. Moderat kvotering: Søkeren fra den underrepresenterte 
gruppen er tilnærmet like godt kvalifisert.  
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Tiltak på arbeidsplassen: 

Ta hensyn til religiøse mattabuer ved servering av mat i kantine og sosiale sammenhenger.  

Tilpasser sosiale arrangementer også til de som ikke drikker alkohol.  

Tillater religiøse hodeplagg så lenge det ikke hindrer utførelsen av arbeidet.  

Tilrettelegge for religionsutøvelse i pauser der ansatte ønsker det.  

 

Ansvar: Virksomhetsleder 

 

Frist: Oppstart mai 2012. 

 

 

4. NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

 

Intensjonsavtalen mellom styresmaktene og partene i arbeidslivet om 

et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har inkludering av personer med 

redusert funksjonsevne, som et av hovedmålene. 

 

All statistikk viser at denne gruppen er underrepresentert i yrkeslivet.  

 

Tabellen viser nasjonale tall fra SSB 2. kvartal 2010. (Kommentar til tabellen, se vedlegg 1). 

 

 
 

Våre tall er hentet fra manuell tilbakemelding fra avdelingslederne pr. mars 2011, og viser at  

Gran kommune har 4 fast ansatte med funksjonshemming. 

Mål:  

Sikre like muligheter og rettigheter til deltakelse i arbeidslivet uavhengig av funksjonsevne. 

Bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes. 
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Status:  

Det er satt av i budsjettet, 16 mill. over en 4 års periode, til universell utforming i  

kommunale publikumsbygg. Det er allerede foretatt en kartlegging av Rådhuset på Jaren.  

Kartlegging av skoler i Gran kommune gjennomføres første halvår 2011. Deretter følger 

kartlegging i de øvrige kommunale publikumsbygg. 

 

Kartleggingen er rettet mot publikumsarealer, og har ikke som formål å se på tilrettelegging for 

ansatte. En ser allikevel at foreslåtte tiltak vil være positive for ansatte-, og rekruttering av 

funksjonshemmede arbeidstakere.  

 

Tiltak: 

 

Tiltak ved nyrekruttering: 

Rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Forslag til tekst ved utlysning av ledige stillinger: 

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke 

hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser 

arbeidsplassen om du har behov for det. 

Systematisk samarbeid med NAV for å nå målgruppa. 

 

 

Tiltak på arbeidsplassen: 

Har parkeringsplasser for forflytningshemmete ansatte.  

Har automatisk døråpner ved inngangsparti.  

Har heiser som er store nok for elektriske rullestoler og som er utstyrt med følbare 

betjeningsknapper og markering i punktskrift.  

Har trinnfri adkomst til virksomheten, lokaler uten trinn og høyre terskler.  

Har god belysning/merking og god farge og kontrastbruk.  

Har intern informasjon tilgjengelig i storskrift, punktskrift eller elektronisk format.  

Har gode akustiske forhold og visuell informasjon.  

Har installert teleslynge eller andre hørselstekniske hjelpemidler for eksempel møterom.  

Har handicaptoalett.  

Bruker allergivennlige materialer i interiøret på arbeidsplassen.  

Stiller krav om universell utforming av lokale på eksterne møter, seminarer og uformelle 

arrangementer.   

 

Ansvar:  

Virksomhetsleder. 

 

Frist: Nyrekruttering: Mai 2012. 

Frist: Tiltak på arbeidsplassen: Umiddelbart, på den arbeidsplassen der det er/blir ansatt 

arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne. (Relevant tiltak ut fra type funksjonshemming). 



 

 

GRAN KOMMUNE  16 Likestillingsplan 

 

AVSLUTNING 

 

Alle tiltak er basert på en likestillingsutfordring i virksomheten. For at planen skal ha en helhet 

er det viktig at det ikke blir for få tiltaksområder, samtidig som det er viktig, ikke å sette i gang 

for mange tiltak.  

 

Det er viktig med representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene, samt politisk representasjon 

ved prioritering av tiltak. 

 

Planen definerer mål, foreslår konkrete tiltak, og definerer hvem som er ansvarlig for 

gjennomføringen. Strategi for gjennomføring utarbeides for hvert enkelt av de tiltak som blir 

igangsatt. Ansvarlig virksomhetsleder rapporterer til rådmannen. 

 

Evaluering av tiltak tas inn som del av, eller samtidig med virksomhetenes/avdelingenes årlige 

HMS gjennomgang. Ansvar for gjennomføringen plasseres hos virksomhetsleder/ 

avdelingsleder. Evaluering av iverksatte tiltak vil vise om de skal videreføres eller om det bør 

settes i verk andre tiltak.  

 

Likestillingsplanen bygger på tips og råd fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
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Vedlegg:  

Vedlegg 1 

 

Nedsatt funksjonsevne:  

Tall fra SSB  

Andelen sysselsatte blant personer med funksjonshemning var 43,6 prosent i 2. kvartal 2010. 

Dette er om lag samme nivå som i 4. kvartal 2009.  

Til sammen 251 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2010. Blant menn med funksjonshemning 

var 45,8 prosent sysselsatt. Tilsvarende tall for kvinner var 41,8 prosent. I hele befolkningen var 

andelene henholdsvis 76,6 og 72,4 prosent.  

Av de 323 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 78 000, eller 24 prosent, som 

oppga at de ønsket arbeid. 20 000 av dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om 

aktiv søking og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Andelen som ønsket arbeid, var på samme 

nivå i den forrige undersøkelsen for 4. kvartal 2009. Det var en viss økning i ledigheten, men i 

tråd med utviklingen for befolkningen for øvrig.  

Forskjellen i andel sysselsatte mellom funksjonshemmede og befolkningen totalt er klart mindre 

blant de yngste enn blant de eldre. I alderen 15-24 år er differansen 8 prosentpoeng, mens den 

ligger på nær 35 prosentpoeng i aldersgruppene over dette. Blant de eldste, mellom 60 og 66 år, 

er imidlertid differansen nede i 25 prosentpoeng.  

44 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede var deltidsarbeidende i 2010, sammenlignet 

med 26 prosent av de sysselsatte i alt. Utviklingen de siste tre årene går i retning av en økende 

andel på heltid blant kvinner, i tråd med den generelle trenden. 

De funksjonshemmede er noe overrepresentert blant de sysselsatte i helse- og sosialtjenester, 

men utover dette er næringsfordelingen nokså lik den som gjelder for de sysselsatte i alt.  

62 prosent av dem med funksjonshemning oppga å motta én eller flere stønader som følge av 

funksjonshemningen i 2010. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 38 prosent 

stønadsmottakere. Av disse igjen mottok halvparten uførepensjon. 

Flere kvinner enn menn mottok stønad. Blant funksjonshemmede i alt lå andelen 

stønadsmottakere på 66 prosent for kvinner og 59 prosent for menn. Blant de sysselsatte 

funksjonshemmede var andelen henholdsvis 41 og 35 prosent. 

Disse tallene over stønadsmottak er noe lavere enn for de foregående to år.  

55 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen ifølge 

tallene for 2010, som tilsvarer omtrent samme andel som året før. Av dem som ikke hadde fått 

arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, framholdt 22 prosent at det er behov for slik 

tilpasning, som i forrige undersøkelse. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var 

det 19 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er på linje med resultatet fra 2009, tatt 

i betraktning de feilmarginer som gjelder for slike utvalgsundersøkelser.  

Tabellen viser Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter alder og 

kjønn. 2007-2010 på landsbasis.  Prosent av alle personer. 
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Vedlegg 2 

Jfr.: Likestillingsloven §5.) 

Individuelle hensyn som kan tas ved lønnsfastsettelse: 
I forhold til vurderingen av om to arbeid er av «lik verdi» skal det ikke legges vekt på 
individuelle forhold som ansiennitet, utførelse av arbeid, resultatoppnåelse og 
markedsverdi. Bakgrunnen for at disse forholdene ikke skal vektlegges i denne 
vurderingen er at slike individuelle faktorer kan virke forskjellig for kvinner og menn. 
Derfor er det bare tillatt å vektlegge individuelle faktorer som nevnt når disse fremstår 
som kjønnsnøytrale og ikke virker direkte eller indirekte diskriminerende i strid med 
likestillingsloven § 3. Dette betyr videre at to stillinger som i utgangspunktet blir 
vurdert som å være av lik verdi kan avlønnes ulikt dersom dette begrunnes i individuelle 
forhold som er kjønnsnøytrale. 

Det forhold at det kan være vanskelig å rekruttere eller beholde en arbeidstaker kan 

som nevnt gi grunnlag for å lønne denne personen noe høyere. Det avgjørende må være 

i hvilket omfang det er vanskelig å få tak i den etterspurte kompetansen, og om lønn er 

et nødvendig rekrutteringsmiddel. Dersom arbeidsgiver blir pålagt å bevise at det er 

rekrutteringssituasjonen som begrunner at en ansatt har fått høyere lønn enn en annen 

ansatt med arbeid av lik verdi, må arbeidsgiver kunne dokumentere dette. Slik 

dokumentasjon kan for eksempel være en oversikt over antall søkere til de ulike 

stillingstypene i kommunen den siste tiden, fremleggelse av konkrete lønnskrav fra en 

ansatt eller fremleggelse av dokumenter der det kommer frem at den ansatte vil slutte 

dersom den ikke får høyere lønn. 

Det forhold at lønnen er fastsatt gjennom lokale forhandlinger fritar ikke arbeidsgiver 

for ansvar etter likestillingsloven. Det kan derfor være nyttig å ha klare og 

kjønnsnøytrale fastsatte kriterier ved lokale forhandlinger slik at arbeidsgivers 

dokumentasjonsplikt lettes noe. 

 

Jfr.: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Meld. St. 6 (2010–2011) 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-
20102011/8/2.html?id=625735 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/8/2.html?id=625735
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/8/2.html?id=625735
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Vedlegg 3  

 

Høringsuttalelsene 

Likestillingsplanen ble sendt alle virksomhetsledere, stabsledere, seksjonsledere, og 

stedlige ledere, til høring. Høringen ble varslet 15.04.11, og sendt ut 04.05.11. 

Høringsfristen var satt til 31.05.2011. Høringsuttalelsene er registrert inn i sak 

11/02377. 
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Vedlegg 4  

 

KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE 

 

De tiltak prosjektgruppa har valgt å fokusere på er blant de områder LDO (Likestillings 

og Diskriminerings Ombudet), har anbefalt å ta tak i. En har sett på hvilke tiltak som 

kan gjennomføres uten store endringer og lange prosesser i virksomhetene. 

Likestilling mellom kjønnene. 

 

Det er kommet innspill fra fagforeningene, om at det i samarbeid med fagforeningene 

og rådmannsnivået, bør utarbeides en felles forståelse av hvilke stillinger som skal 

sammenlignes, og at denne vurderingen skal inneholde utdanning kontra 

realkompetanse.  

 

En ser at dette er krevende vurderinger som i hovedsak bør utarbeides på sentralt nivå 

for å unngå regionale forskjeller. Gran kommune tar dette inn som et viktig element i 

Gran kommunes lønnspolitiske plan.  

Det er blant annet kommentert at førskolelærere og ingeniører med 3 års utdanning 

utfører arbeid av lik verdi, men at førskolelærerne ligger under ingeniørene i lønn.  

Det er ikke et krav om at alle som utfører likt arbeid/arbeid av lik verdi skal ha utbetalt 

samme kronebeløp. Lønnsforskjeller på grunn av ansiennitet, utførelse av arbeidet, og 

markedsverdi, er saklige kriterier i vurderingen.   

Jfr.: Likestillingsloven §5.) 

Individuelle hensyn som kan tas ved lønnsfastsettelse: 
I forhold til vurderingen av om to arbeid er av «lik verdi» skal det ikke legges vekt på 
individuelle forhold som ansiennitet, utførelse av arbeid, resultatoppnåelse og 
markedsverdi. Bakgrunnen for at disse forholdene ikke skal vektlegges i denne 
vurderingen er at slike individuelle faktorer kan virke forskjellig for kvinner og menn. 
Derfor er det bare tillatt å vektlegge individuelle faktorer som nevnt når disse fremstår 
som kjønnsnøytrale og ikke virker direkte eller indirekte diskriminerende i strid med 
likestillingsloven § 3. Dette betyr videre at to stillinger som i utgangspunktet blir 
vurdert som å være av lik verdi kan avlønnes ulikt dersom dette begrunnes i individuelle 
forhold som er kjønnsnøytrale. 

Det forhold at det kan være vanskelig å rekruttere eller beholde en arbeidstaker kan 

som nevnt gi grunnlag for å lønne denne personen noe høyere. Det avgjørende må være 

i hvilket omfang det er vanskelig å få tak i den etterspurte kompetansen, og om lønn er 

et nødvendig rekrutteringsmiddel. Dersom arbeidsgiver blir pålagt å bevise at det er 

rekrutteringssituasjonen som begrunner at en ansatt har fått høyere lønn enn en annen 

ansatt med arbeid av lik verdi, må arbeidsgiver kunne dokumentere dette. Slik 

dokumentasjon kan for eksempel være en oversikt over antall søkere til de ulike 
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stillingstypene i kommunen den siste tiden, fremleggelse av konkrete lønnskrav fra en 

ansatt eller fremleggelse av dokumenter der det kommer frem at den ansatte vil slutte 

dersom den ikke får høyere lønn. 

Det forhold at lønnen er fastsatt gjennom lokale forhandlinger fritar ikke arbeidsgiver 

for ansvar etter likestillingsloven. Det kan derfor være nyttig å ha klare og 

kjønnsnøytrale fastsatte kriterier ved lokale forhandlinger slik at arbeidsgivers 

dokumentasjonsplikt lettes noe. 

Jfr.: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Meld. St. 6 (2010–2011) 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-
20102011/8/2.html?id=625735 

Tiltak: 

I forhold til planen er det endret rekkefølge, samt endret punkt om likelønnsvurdering. 

 

Tiltak 

Utarbeide kjønnsdelt lønnsstatistikk fordelt på relevante stillingsnivåer 

Foreta likelønnsvurdering før lokale lønnsforhandlinger 

En vurdering av hvilke stillinger som utfører likeverdig arbeid på tvers av yrkesgrupper, 

tas inn som element i lønns-politisk plan. 

Gi særskilte lønnstillegg hvis det avdekkes skjevheter som skyldes kjønn eller andre 

diskrimineringsgrunnlag 

Sikre ansatte i foreldrepermisjon gjennomsnittlig lønnsøkning 

Tiltak 3 i tabellen over er endret. Opprinnelig forslag var å gjennomføre 

arbeidsvurdering på tvers av yrkesgrupper for å vurdere hvilke stillinger som utfører 

likeverdig arbeid. Punktet er endret med bakgrunn i Likestillingslovens § 5: 

Det er ikke et krav om at alle som utfører likt arbeid/arbeid av lik verdi skal ha utbetalt 

samme kronebeløp. Jfr.: Saklige lønnsforskjeller på grunn av ansiennitet, utførelse av 

arbeidet, markedsverdi. (Se vedlegg 2, Jfr.: Likestillingsloven §5, og Barne- 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. Meld. St. 6 (2010–2011). 

En ser at en arbeidsvurdering på tvers av yrkesgrupper er svært omfattende, og at en slik 

vurdering bør gjøres sentralt for å unngå regionale forskjeller. 

Deltid: 

En av fagforeningene mener at svarprosenten fra de deltidstilsatte er for lav til å gi en 

god kartlegging.  

Svarprosenten er stor nok til å si noe om trenden, men en er enig i at den burde vært 

adskillig høyere.  

Fagforeningene påpeker videre at det kun er foreslått tiltak for økning til 100% 

stillinger. En velger derfor å ta inn definisjon på deltid, for å presisere grunnlaget for det 

tiltak som er valgt. 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/8/2.html?id=625735
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/8/2.html?id=625735
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Definisjon på deltid:  

Generell forståelse: Den ansatte arbeider kortere arbeidstid enn hva som er definert 

som full stilling enten i lov- eller avtaleverk.  

Definisjon på deltid, jfr. LO Stat: Med deltidstilsatt forstås arbeidstaker med en normal 

arbeidstid beregnet på ukentlig basis eller etter en gjennomsnittsberegning etter 

arbeidsmiljølovens regler som er kortere enn arbeidstiden for arbeidstakere i 

tilsvarende heltidsstilling. 

Harde og myke yrker 

En ser poenget i, en av fagforeningenes kommentar til fordeling mellom harde og myke 

yrker, når det gjelder lærere i grunnskolen, og lærere i kulturskolen.  

Fordelingen mellom hvilke stillinger i grunnlønnstabellen som er harde yrker og hvilke 

som er myke yrker kan alltid diskuteres, men for sammenligningens skyld bør det ikke 

fjøres endringer i fordelingen. En bør derimot ta stilling til om en sammenligning 

mellom harde og myke yrker gir relevante svar i forhold til likestillings spørsmål.  

Fordeling mellom harde og myke yrker foreslås fjernet i nye rapporteringer. 
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Etnisitet 

 

Tiltak: 

Tiltak nyrekruttering: 

Annonsere i medier der vi treffer personer med annen etnisk bakgrunn. 

Forslag til tekst ved utlysning av ledige stillinger: 

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke 

hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser 

arbeidsplassen om du har behov for det.  

Systematisk mottak av personer som trenger språktrening. Samarbeid med voksenopplæringen. 

Positiv særbehandling av innvandrere ved ansettelse, spesielt til kortere vikariater. 

 

Tiltak på arbeidsplassen: 

Ta hensyn til religiøse mattabuer ved servering av mat i kantine og sosiale sammenhenger.  

Tilpasser sosiale arrangementer også til de som ikke drikker alkohol.  

Tillater religiøse hodeplagg så lenge det ikke hindrer utførelsen av arbeidet.  

Tilrettelegge for religionsutøvelse i pauser der ansatte ønsker det.  

Det har kommet innspill fra Helse og omsorg om viktigheten av å kunne beherske det 

norske språket. De opplever at kommunikasjon vanskeliggjøres når det er for mange 

med dårlige norskkunnskaper. Det har bidratt til misforståelser og til dels vanskelig 

samarbeidsklima. De ser også at eldre mennesker har vansker med å forstå hva som blir 

sagt av de som ikke fullt ut behersker det norske språket.  

En ser at språk og kommunikasjon er viktig for å kunne utføre en forsvarlig tjeneste. 

Det har videre kommet innspill fra fagforeningene om å stryke punktet om positiv 

særbehandling av innvandrere. De mener at den som ansettes bør vurderes ut fra 

kvalifikasjoner og egnethet.  

Forslaget om å stryke dette punktet tas ikke til følge.  Jfr. LDO (Likestillings- og 

diskrimineringsombudet) sin definisjon og eksempler på positiv særbehandling. Jfr. 

Diskrimineringsloven § 8. 

Diskrimineringsloven § 8 Positiv særbehandling  

Jfr. LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) 

Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering 

etter loven her. Særbehandlingen skal opphøre når formålet med den er oppnådd. 

Tre eksempler på positiv særbehandling 

• Oppfordre underrepresenterte grupper til å søke 

• Innkalle minst en kvalifisert søker fra målgruppen til intervju 

• Kvotering ved ansettelse 

Positiv særbehandling. Moderat kvotering: Søkeren fra den underrepresenterte gruppen 

er tilnærmet like godt kvalifisert. 



 

 

GRAN KOMMUNE  24 Likestillingsplan 

Det er videre kommet innspill fra helse og omsorg om viktigheten av at de ansatte kan 

beherske det norske språket. Det er viktig at de som ansettes behersker det norske 

språket på en slik måte at en i størst mulig grad unngår misforståelser. Dette punktet 

anser en som ivaretatt ved vurdering av kvalifikasjonskravet i hver enkelt stilling. 

Nedsatt funksjonsevne 

 

Tiltak: 

Tiltak ved nyrekruttering: 

Rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Forslag til tekst ved utlysning av ledige stillinger: 

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke 

hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser 

arbeidsplassen om du har behov for det. 

Systematisk samarbeid med NAV for å nå målgruppa. 

 

 

Tiltak på arbeidsplassen: 

Har parkeringsplasser for forflytningshemmete ansatte.  

Har automatisk døråpner ved inngangsparti.  

Har heiser som er store nok for elektriske rullestoler og som er utstyrt med følbare 

betjeningsknapper og markering i punktskrift.  

Har trinnfri adkomst til virksomheten, lokaler uten trinn og høyre terskler.  

Har god belysning/merking og god farge og kontrastbruk.  

Har intern informasjon tilgjengelig i storskrift, punktskrift eller elektronisk format.  

Har gode akustiske forhold og visuell informasjon.  

Har installert teleslynge eller andre hørselstekniske hjelpemidler for eksempel møterom.  

Har handicaptoalett.  

Bruker allergivennlige materialer i interiøret på arbeidsplassen.  

Stiller krav om universell utforming av lokale på eksterne møter, seminarer og uformelle 

arrangementer.   

Fagforeningenes innspill til bruk av gjennomgående begrep tas til følge. En bruker 

konsekvent begrepet “mennesker med nedsatt funksjonsevne”. 

Høringsuttalelsene har flere gode innspill og nyttige poeng, noe som har medført endringer i 

Likestillingsplanen. 

 

Høringsuttalelsene til Likestillingsplanen legges som vedlegg til saken som skal til politisk 

behandling. 

 

 

 


