VEILEDER
om arbeidsgivers aktivitets- og
redegjørelsesplikt på likestillings- og
diskrimineringsområdet
Oppdatert per januar 2021

1. Innledning
Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal jobbe
aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Aktivitets- og redegjørelsesplikten på området er lovpålagt, fremgår av likestillings- og
diskrimineringsloven og omfatter følgende diskrimineringsgrunnlag:

Kjønn

Graviditet, permisjon
v/fødsel, adopsjon

Etnisitet

Religion/livssyn

Funksjonsnedsettelse

Omsorgsoppgaver

Seksuell orientering,
kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk

Kombinasjon av
grunnlagene

Denne veilederen er utarbeidet av Finans Norge (FNO), og har som formål å hjelpe
medlemsbedriftene til å arbeide aktivt med å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Veilederen beskriver aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillings- og
diskrimineringsområdet, og gir eksempler på hvordan dette arbeidet kan gjøres i praksis.
Veilederen inneholder også en mal for hvordan bedriftene kan redegjøre for mål og tiltak på
dette området.
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har også publisert veileder og maler på
området.
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2. Hvorfor arbeide aktivt med å fremme
likestilling og hindre diskriminering?

Samfunnet hviler på en rekke vitale basisfunksjoner, og finansnæringen representerer
en av disse. Vi er alle avhengige av at finansnæringen fyller sin samfunnsrolle.
Betalingsformidling, kreditt, kapitalforvaltning og forsikring er det vanskelig å klare
seg uten. Men finansnæringens samfunnsansvar strekker seg utover dette, og
innebærer blant annet at bedriftene integrerer etiske, sosiale og miljømessige hensyn
i den daglige drift. Bedriftenes arbeid med å fremme likestilling og hindre
diskriminering er eksempler på dette.
Å forstå samfunnsutviklingen og de forventninger som stilles til bedriften er nødvendig for å
ta samfunnsansvar. Det knytter seg dermed både forretningsmessig risiko og
forretningsmessige muligheter til samfunnsansvaret. Muligheter og risiko på likestillings- og
diskrimineringsområdet kan beskrives slik:

Bedriften arbeider aktivt

Bedriften arbeider ikke aktivt

Den
• oppleves som framtidsrettet og
utviklingsorientert
• bidrar til å løse viktige
samfunnsutfordringer
• bidrar til høyere yrkesdeltakelse, økt
verdiskapning og et konkurransedyktig
arbeidsmiljø
• speiler markedets og samfunnets
forventninger og kan finne nye
forretningsmuligheter

Den
• kan komme «bakpå» i
samfunnsutviklingen - omdømmet
påvirkes negativt
• klarer ikke å innfri ulike
interessegruppers forventninger til en
mangfoldig næring
• kan bidra til å utløse økt regulering
pga. manglende etterlevelse av lov
• kan gå glipp av forretningsmuligheter
og kompetanse
• kan risikere redusert verdiskapning
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3. Arbeidsgivers plikt til å fremme
likestilling og hindre diskriminering

Hovedformålet med aktivitets – og redegjørelsesplikten er å skjerpe
oppmerksomheten om likestillings- og diskrimineringsspørsmål i bedriften og å
initiere konkrete tiltak. Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver skal iverksette tiltak
for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Styret i aksjeselskaper og
allmennaksjeselskapet har det overordnede ansvaret for at plikten til aktivt
likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette følges.
Arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering kan derfor sies å være
todelt: Plikt til å beskrive/redegjøre for tilstand, og til å gjøre noe med gjeldende tilstand.
Tiltak kan for eksempel bli iverksatt hvis redegjørelsen viser at det er forskjeller mellom menn
og kvinner i bedriften som ikke kan forklares med annet enn kjønn når det gjelder lønn,
karrieremuligheter mv.

3.1

Lovgrunnlaget

Aktivitets- og redegjørelsesplikten fremgår
av likestillings- og diskrimineringsloven
(LOV-2017-06-16-51) §§ 26, 26a, 26b og
26c.
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3.2

Aktivitetsplikten

Gjennom aktivitetsplikten skal arbeidsgiver
arbeide aktivt, målrettet og planmessig for
å fremme likestilling, hindre diskriminering
og forebygge seksuell trakassering og
kjønnsbasert vold. Aktivitetsplikten gjelder
følgende diskrimineringsgrunnlag oppstilt i
loven: kjønn, graviditet, permisjon ved
fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver,
etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Aktivitetsplikten omfatter også
sammensatt diskriminering. Det betyr at
arbeidsgiver må ha fokus på forhold som
kan føre til diskriminering på flere
diskrimineringsgrunnlag samtidig.

Hva innebærer aktivitetsplikten?
Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver skal konkretisere mål og tiltak på de aktuelle
områdene i egen bedrift. Aktivitetsplikten gjelder personalpolitiske funksjoner i vid forstand
og skal omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse,
utviklingsmuligheter/opplæring, tilrettelegging, balanse arbeid og familieliv. I tillegg skal
arbeidsgiver jobbe for å hindre seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Mål
At aktiviteten skal være målrettet innebærer at bedriften på en klar måte definerer mål for
arbeidet og hvem som er ansvarlig for å oppfylle dette. Eksempler på mål knyttet til
likestilling, hentet fra finansbedrifter:
•

Minst 40 prosent av hvert kjønn blant
bedriftens ledere på alle ledernivåer.

•

Andelen kvinnelige ledere skal
gjenspeile den generelle
kjønnsfordelingen i konsernet. Det betyr
en fordeling på 46 % kvinner og 54 %
menn.

•

Øke den potensielle talentmasse av
kvinner på alle nivåer i bedriften, ved å
fokusere på kvinner som er på” før
leder-nivå” og kvinnelige ledere på alle
nivåer.

•

Beholde/holde på kvinnelige ledere.

•

Ha minst en representant fra hvert kjønn
med i sluttrunden av intervjuer.

Eksempler på mål knyttet til nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse,
avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, hentet fra finansbedrifter:
•

Skape god fremkommelighet og gode
arbeidsvilkår for ansatte med nedsatt
funksjonsevne.

•

Arbeide for at andelen ansatte med
innvandrerbakgrunn i bedriften
samsvarer med andelen i
kundemassen.

Lovbestemt arbeidsmetodikk i 4 trinn
Bedrifter med mer enn 50 ansatte er forpliktet til å anvende en 4 trinns arbeidsmetodikk
(fremgangsmåte) ved oppfyllelse av aktivitetsplikten. Denne fremgangsmåten skal også
anvendes i bedrifter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte dersom en av partene
i virksomheten ønsker det. Arbeidsgiver kan derfor ikke motsette seg bruk av
arbeidsmetoden dersom de tillitsvalgte krever at den følges. Når det gjelder antall ansatte så
måles dette som et gjennomsnitt i løpet av regnskapsåret. Arbeidsmetodens 4 trinn:
1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling.
2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer
3. Iverksette egnede tiltak
4. Vurdere resultatene av punktene 1) til 3)
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Trinn 1: Kartlegge risikoer eller andre hindre
Første trinn i arbeidet er å avdekke forhold i bedriften som kan føre til diskriminering eller
hindre likestilling. Både konkrete og mer usynlig hindre skal undersøkes slik som holdninger,
fordommer og strukturer. Ta for deg arbeidsforholdet fra ansettelse til avslutning. I hvilke
situasjoner er det risiko for at diskriminering kan skje? Kartlegg risiko sammen med de
tillitsvalgte og ansatte.
Kartleggingen bør skje på virksomhetsnivå og ikke individnivå. Undersøkelser bør, så langt
det er mulig, heller ikke innebefatte registrering av personopplysninger.
Eksempler på mulig risikoer/hindre kan være:
•

Unødvendige språkkrav i
utlysningsteksten

•

Mannsdominerte/kvinnedominerte
avdelinger

•

Rekrutteringsprosess gjennom
uformelle kanaler/bekjentskaper

•

Røff omgangstone

•

•

Manglende livsfasepolitikk

Bonus som favoriserer det enkelte
kjønn som følge av kriterier ordningen
benytter

•

Overvekt av ett kjønn ved deltidsarbeid

•

Lokaler uten tilkomst for
rullestolbrukere

Vurder deretter om det i bedriften er sannsynlig at de enkelte risikoer/hindre oppstår og hvor
alvorlig den enkelte risiko/hindre er.
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Konkrete kartleggingsplikter
Hvert annet år har bedriften i tillegg en spesifikk plikt til å kartlegge lønnsforhold fordelt etter
kjønn og kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid.
Lønnskartlegging fordelt etter kjønn
Lønnskartleggingen har som mål å identifisere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på
ulike nivå i organisasjonen. Kartleggingen skal omfatte opplysninger om all lønn, dvs.
arbeidsvederlag og alle goder og fordeler som arbeidsgiver yter, slik som bonus, fri telefon,
rabattordninger, tjenestepensjon etc. Kartleggingen skal oppfylle følgende minstevilkår:
•

Alle ansatte skal omfattes

•

De stillingskategorier bedriften opererer med skal være utgangspunkt for å identifisere
sammenlignbare stillinger. Alternativt skal annen hensiktsmessig oversikt over
stillingsplassering benyttes.

•

Stillingsgruppene skal omfatte stillinger med samme arbeid og arbeid av lik verdi. Det
vil si arbeid som ut fra kompetansekrav, anstrengelse, ansvar og andre forhold kan
anses som likeverdig. Les mer om arbeid av lik verdi på Bufdirs hjemmeside.

•

Kartleggingen skal baseres på en sammenligning mellom lønnsopplysninger for menn
og kvinner i hver stillingsgruppe. De ansatte skal ha en reell mulighet til å sammenligne
sin lønn med gjennomsnittet for egen stillingsgruppe.

•

Kartleggingen skal gi informasjon både om kjønnsbalanse i virksomheten og om
gjennomsnittslønn for menn og kvinner i de ulike kategoriene.

•

Ansattes representanter skal sikres en reell mulighet til å delta i planleggingen og
evalueringen.

Kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid
Formålet med kartleggingen er å fremme en heltidskultur og likestilling. Med ufrivillig
deltidsarbeid menes deltidsarbeid hvor den ansatte ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer.
En enkel måte å få oversikt over ufrivillig deltidsarbeid er å gjennomføre samtaler med
bedriftens deltidsansatte. Målet med kartleggingen er å gi arbeidsgiver et grunnlag for å
utøve en mer helhetlig og likestilt personalpolitikk. Erfaringsvis er det noen som søker
deltidsarbeid for å få en bedre balanse mellom familieliv og familieliv. Et tiltak kan her være å
tilrettelegge for et balansert arbeids- og familieliv også i full stilling.
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Trinn 2: Vurdere årsaker til identifiserte risikoer/hindre
Bedriften skal vurdere årsakene til risikoene eller de hindre som er identifisert under trinn 1.
Å avdekke årsaken til funnene som er gjort gir et bedre grunnlag for å velge tiltak som
fungerer.
Eksempler på spørsmål som kan stilles for å avdekke årsaker er:
•

•

Har bedriften retningslinjer, rutiner,
goder og systemer som direkte eller
indirekte virker diskriminerende?

•

Foreligger det en kultur som hindrer
likestilling?

•

Er det lønnsforskjeller som har
sammenheng med
diskrimineringsgrunnlag?

Hvorfor er det ulik kjønnsfordeling
mellom heltids- og deltidsansatte?

Trinn 3: Iverksettende tiltak
Bedriften skal iverksette forebyggende, egnede og relevante tiltak for å bidra til økt likestilling
og hindre diskriminering og trakassering. Hvilke tiltak dette skal være må vurderes konkret ut
fra de forholdene som er avdekket under trinn 1 og 2. Det er ikke et krav om at bedriften skal
iverksette uforholdsmessige kostbare tiltak. Det må foretas en avveining av viktigheten av
tiltaket opp mot virksomhetens ressurser. Har risikoen lav sannsynlighet eller konsekvens,
trenger bedriften ikke iverksette tiltak.
Eksempler på tiltak knyttet til likestilling, hentet blant annet fra finansbedrifter:

•

•

Krav til samarbeidende
rekrutteringsbyråer om at begge kjønn
skal være representert som
finalekandidater til lederstillinger
Strukturerte lederprosesser som skal
ivareta kvinnelige talenter ved
lederskifter og ansettelser

•

Gjennomgå kriteriene for
karriereutvikling og lederstillinger i
bedriften og om disse er ulike for
kvinnelige og mannlige ansatte

•

Deltakelse på mentorordninger og kurs
for kvinnelige ledere/lederkandidater
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•

Arrangere temadag om kvinner og
karriere

•

Foreta en gjennomgang av det årlige
lønnsoppgjøret for å avdekke eventuelle
lønnsforskjeller knyttet til kjønn

•

Tilrettelegge for at ansatte kan
kombinere arbeidet med familieliv (f.eks.
fleksible arbeidstidsordninger, mulighet
til å arbeide hjemmefra,
barnehageplasser)

•

Tiltak for å hindre seksuell trakassering

Tiltak knyttet til nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn og seksuell
orientering hentet blant annet fra finansbedrifter:
•

Fysisk tilrettelegging på arbeidsplassen
for personer med nedsatt
funksjonsevne, universell utforming

•

Oppfordre personer med
innvandrerbakgrunn og personer med
nedsatt funksjonsevne om å søke på
ledige stillinger, innkalle kvalifiserte
søkere fra de aktuelle gruppene til
intervju

•

Tilby sommerjobber og arbeidstrening
for personer med innvandrerbakgrunn

•

Gi opplæring til ledere om temaet
mangfold på arbeidsplassen

•

Gjennomgå kriteriene for
karriereutvikling og lederstillinger

•

Tiltak for å sikre like
avansementsmuligheter

•

Opplæringstiltak som er tilrettelagt for
alle ansatte

Virksomheten bør utpeke ansvarlige og sette tidsfrist for tiltakene.
Trinn 4: Evaluere resultatet
Bedriften skal evaluere tiltakene etter at disse har virket en stund. Har tiltakene virket etter
sin hensikt? Er det behov for nye tiltak?
Samarbeid med de tillitsvalgte
Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal skje løpende og bedriften
skal involvere de tillitsvalgte i arbeidet. Det er viktig at de tillitsvalgte gis tilstrekkelig
informasjon til å kunne gi innspill Som fremhevet ovenfor skal de ansattes representanter
sikres mulighet til å delta og påvirke ved planlegging og evaluering av lønnskartleggingen.
Dokumentasjonsplikt og opplysningsplikt
Alle arbeidsgivere har en plikt til å skriftliggjøre eller på annen måte dokumentere
likestillingsarbeidet og en plikt til å oppbevare dokumentasjonen, jf. likestillings- og
diskrimineringsloven § 26.
Det er videre slik at bedriftens ansatte og de tillitsvalgte har rett til innsyn i dokumentasjon
om likestillingsarbeidet dersom det er nødvendig for å undersøke om aktivitetsplikten er
overholdt. Merk at dersom innsynet innebærer tilgang til opplysninger om enkeltansattes
lønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet,
så skal den som mottar opplysningene undertegne en taushetserklæring. Arbeidsgiver skal
også informere vedkommende ansatt om hvilke opplysninger som er utlevert, til hvem og
grunnlaget for utleveringen (likestillings- og diskrimineringsloven §§ 26, jf. 26 b.).
Likestillings- og Diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda har rett til innsyn og vil
kunne sette frist for innsyn. Forskere vil i utgangspunktet ha saklig grunnlag for innsyn i
forskningsøyemed.
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3.3

Redegjørelsesplikten

Hvem omfattes?
Redegjørelsesplikten gjelder for alle bedrifter som er forpliktet til å følge arbeidsmetoden som
omtalt ovenfor. Det vil si alle bedrifter med mer enn 50 ansatte og bedrifter med mellom 20 –
50 ansatte dersom en av virksomhetens parter krever det.

Hvor skal redegjørelsen gis?
Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Med
offentlig tilgjengelig dokument menes et dokument som er tilgjengelig på bedriftens
hjemmeside. For foretak som har plikt til å levere årsberetning og hvor redegjørelsen gis i
annet offentlig dokument, skal det opplyses i årsberetningen hvor dokumentet finnes. En
hensiktsmessig rapporteringsvei kan være gjennom samfunnsansvarsrapporten. Omfanget
av redegjørelsen tilpasses bedriftens størrelse.

Hva innebærer redegjørelsesplikten?
Bedriftene skal gi en likestillingsredegjørelse og en redegjørelse for hvordan aktivitetsplikten
oppfylles. Kravet til redegjørelse for likestilling (faktisk tilstand) gjelder bare likestilling mellom
kjønnene i bedriften, og ikke de andre grunnlagene. Derimot er kravet til redegjørelse for
oppfyllelse av aktivitetsplikten (planlagte og iverksatte) tiltak knyttet til alle grunnlagene.
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Redegjørelsesplikten kan skjematisk beskrives slik:
Likestillingsredegjørelse

Redegjørelsen skal gi detaljert informasjon om
faktisk tilstand mht. kjønnslikestilling i
bedriften.
•
•
•
•

Kjønnsdelt statistikk over ansatte: i
virksomheten totalt og på sektor, og
stillingsnivå.
Kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold
Kjønnsdelt statistikk over ansettelsesform
og arbeidstid
Kjønnsdelt statistikk over
foreldrepermisjoner

Redegjørelse for oppfyllelse av
aktivitetsplikten
Bedriften skal redegjøre for planlagte og
iverksatte tiltak i bedriften mht.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjønn
Graviditet
Permisjon ved fødsel eller adopsjon
omsorgsoppgaver
etnisitet
religion og livssyn
nedsatt funksjonsevne
seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk
kombinasjon av de ovenfor

Redegjørelsen bør brukes som et verktøy for å identifisere forbedringsområder i bedriften, og
for å planlegge videre arbeid/tiltak. Hvis tilstandsbeskrivelsen for eksempel viser at det
rekrutteres få kvinner til bestemte typer stillinger, kan det være aktuelt å sette inn tiltak som
forbedrer kjønnsbalansen for disse stillingene.
Særlig om liketillingsredegjørelsen
Redegjørelsen skal inneholde en systematisk beskrivelse av forhold som er relevante for å
vurdere graden av likestilling mellom kjønnene i bedriften. Det er særlig lønns- og
personalpolitiske forhold som vil være mest aktuelle. Formålet er å avdekke usaklige og
uønskede forskjeller.
Det kan være hensiktsmessig å benytte seg av kjønnsoppdelt statistikk/nøkkeltall, gjerne
prosentvis.
Stillingskategorier/stillingsnivåer: Beskriv fordelingen av kvinner og menn på ulike
stillingskategorier eller stillingsnivåer. Det skal skilles mellom ulike ledernivåer og det bør
skilles mellom ulike fagansvarsområder. Stillingskategorier skal være inndelt etter stillinger
som utfører arbeid av lik verdi.
Resultatet av kartlegging av lønn og ufrivillig deltidsarbeid: Redegjørelsen skal inneholde
opplysninger om resultatene etter lønnskartlegging fordelt på kjønn og om resultatet etter
kartleggingen av ufrivillig deltidsarbeid. Redegjørelsen skal ikke kunne identifisere lønn på
individnivå og må derfor tilpasses ift. antall ansatte innenfor de ulike nivåene. Dersom det
ikke er mulig å anonymisere resultatet av kartleggingen skal den heller ikke offentliggjøres.
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Arbeidstid: Arbeidstiden kan beskrives ved at det gis en kjønnsoppdelt oversikt over heltidsog deltidsansatte, bruk av overtid osv.
Foreldrepermisjon: Permisjonsuttak kan beskrives slik at fordelingen av tid brukt på
foreldrepermisjoner for henholdsvis kvinner og menn framgår.
Punktene over er minimumskrav og ikke uttømmende. Arbeidsgiver vurderer selv om det er
flere forhold som bør omtales, ut fra forholdene i bedriften. Et eksempel er omtale av
personalpolitiske satsinger, for eks. videreutdanning og kompetanseutvikling.
Særlig om redegjørelse for oppfyllelse av aktivitetsplikten
Bedriften skal gi en beskrivelse av – og opplysninger om – hva arbeidsgiver gjør for å ivareta
hensynet til likestilling – og ikke-diskriminering i sin personalpolitikk. Følgende områder skal
være med i redegjørelsen:
•

Rekruttering

•

Utviklingsmuligheter/opplæring

•

Lønns- og arbeidsvilkår

•

Tilrettelegging

•

Forfremmelse

•

Balanse arbeidsliv og familie

Redegjørelsen skal inneholde:
•

Opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som benyttes for
å ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering

•

Hvordan bedriften arbeider for å operasjonalisere likestillingspolitikken til handling og
hvordan den obligatoriske arbeidsmetoden i 4 trinn praktiseres.

•

Arbeidsgiver skal gi en vurdering at de resultatene som er oppnådd og opplyse om
forventningene til arbeidet fremover
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Utforming av redegjørelsen – personvernhensyn
Opplysninger om enkeltansattes personlige forhold skal ikke gjøres offentlig tilgjengelig jf.
likestillings- og diskrimineringsloven § 26 a. Begrepet «personlige forhold» har samme
betydning som tilsvarende begrep i forvaltningsloven § 13 (1) nr. 1 som regulerer
taushetsplikt. Opplysninger om lønn vil blant annet være å anse som personlige forhold.
Formålet er å ivareta personvernhensyn.
Dette er grunnen til at redegjørelsen om lønnskartlegging ikke skal identifisere enkeltansatte.
Arbeidsgiver skal imidlertid, etter begjæring, gi innsyn i lønnskartleggingen på individnivå til
egne ansatte og deres representanter. Opplysningene kan kun gis i den utstrekning det er
nødvendig for å undersøke om det foreligger ulovlig forskjellsbehandling ved
lønnsfastsettelsen. Begjæringen må derfor begrunnes. Merk at hovedregelen er åpenhet og
at terskelen for å nekte innsyn er høy. Der innsynet gjelder personopplysninger skal den som
mottar opplysningene undertegne en taushetserklæring. Forskere som ønsker
opplysningene i forskningsøyemed har som utgangspunkt saklig interesse. Likestillings- og
Diskrimineringsombudet skal videre ha tilgang på opplysningene for å følge opp at aktivitetsog redegjørelsesplikten etterleves.

Eksempler:
I vedlegg 1 og 2 finnes tabeller/maler som bedriften kan benytte når den skal redegjøre for
faktisk tilstand og tiltak. I vedlegg 3 finnes linker til årsberetninger/årsrapporter mv. fra
finansbedrifter, som viser hvordan disse redegjør for tilstand og tiltak. Merk at disse
årsberetningene/årsrapporter foreløpig ikke hensyntar de endringene som ble iverksatt per 1.
januar 2020.
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4. Oppfølging og håndheving

4.1 LDO veileder
LDO har en plikt til å veilede i arbeidsgivers
oppfyllelse av aktivitets- og redegjørelsesplikten.
Dette kan for eks. være opplæring i lovens krav om
aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre.
Ombudet vil også kunne bistå arbeidsgiver med å
identifisere utfordringer og iverksette relevante tiltak.
Formålet med veiledningen er å formidle kunnskap,
gi støtte og bidra til kompetanseutvikling. Plikten
fremkommer av likestillings- og diskrimineringsloven
§ 5.

4.2 LDO følger opp
Ombudet skal følge opp virksomhetenes arbeid med
aktivitets- og redegjørelsesplikt. LDO kan ikke fatte
forvaltningsvedtak eller pålegge sanksjoner ved
brudd på pliktene, og målet er å sikre at bedriftene
jobber med likestilling og heve kvaliteten på arbeidet.
En oppfølging av kan være ombudet og bedriften
skal lage en felles tilnærming til hvordan
aktivitetsplikten i bedriften følges opp, herunder en
overordnet fremdriftsplan. Et annet eksempel er at
Ombudet gjennomgår redegjørelsen og kommer
med forslag til forbedringstiltak. Oppfølgingen vil
basere seg på bransjekontroller og stikkprøver.

4.3 Diskrimineringsnemnda håndhever
Diskrimineringsnemnda håndhever arbeidsgivers
redegjørelsesplikt. Nemnda har myndighet til å fatte
vedtak og pålegge retting/stansing, samt pålegg om
tvangsmulkt.
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Nyttige lenker:
Finans Norge
Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne- og likestillingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillingssenteret

Senter for likestilling

Hansteens gt. 2 • Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo
Telefon 23 28 42 00 • Telefaks 23 28 42 01 • www.fno.no
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Vedlegg 1
Redegjørelse for likestillingssituasjon/tilstand - mal
2020

2021

Andel kvinner fordelt på stillingsnivå
Nivå 1

%

%

Nivå 2

%

%

Nivå 3

%

%

Nivå 4

%

%

Nivå 5

%

%

Øvrige nivåer

%
%

%
%

Gjennomsnittslønn
Menn

kr

kr

Kvinner

kr

kr

Kvinners lønn som andel av menns (etter stillingsnivå)
Nivå 1

%

%

Nivå 2

%

%

Nivå 3

%

%

Nivå 4

%

%

Nivå 5

%

%

Uttak av foreldrepermisjon (samlet antall dagsverk)
Menn

dagsverk

dagsverk

Kvinner

dagsverk

dagsverk

Sykefravær
Menn

%

%

Kvinner

%

%

Fravær pga. syke barn (samlet antall dagsverk)
Menn

dagsverk

dagsverk

Kvinner

dagsverk

dagsverk

Andel deltid
Menn

%

%

Kvinner

%

%

Andel kvinner i styret

Øvrige nivåer

Kommentar til tabellen:
Tabellen gir eksempler på personalmessige forhold som det kan være relevant å redegjøre
for når det gjelder tilstand/likestillingssituasjon i bedriften. Listen er ikke ment å være
uttømmende. Det kan være temaer i tabellen som det ikke vil være relevant å redegjøre for i
den enkelte bedrift eller som man ønsker å redegjøre for på en annen måte enn det som er
angitt. Det kan også være temaer som ikke er nevnt i tabellen, men som bør tas med.
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Vedlegg 2
Redegjørelse for planlagte og igangsatte tiltak – mal
Område

Beskrivelse
av tiltaket

Bakgrunn for
tiltaket

Mål for
tiltaket

Status

Ansvarlig
for
gjennomføring og
frist

Langsiktig
resultat

Krav til
samarbeidende
rekrutteringsbyråer
om at begge kjønn
skal være
representert som
finalekandidater til
lederstillinger.

Andelen kvinnelige
ledere gjenspeiler
ikke kvinneandelen i
bedriften forøvrig.
Andelen i dag ligger
på 25 prosent.

Minst 40 prosent
av hvert kjønn
blant bedriftens
ledere på alle
ledernivåer.

Igangsatt

HR-direktør

Andelen
kvinnelige ledere
er 35 prosent pr.
(dato).

Tilby
sommerjobber og
arbeidstrening for
personer med
innvandrerbakgrunn.

Andelen ansatte
med innvandrerbakgrunn er på 5
prosent, mens
andelen
personkunder med
innvandrerbakgrunn
er 20 prosent.

Andelen ansatte
med innvandrerbakgrunn skal
gjenspeile
andelen i
kundemassen.

Igangsatt

Nedsatt
funksjonsevne

Fysisk
tilrettelegging på
arbeidsplassen for
personer med
nedsatt
funksjonsevne.
Universell
utforming av nye
kontorlokaler ifm.
flytting.

Kontorlokaler er ikke
tilstrekkelig
tilrettelagt for
ansatte med nedsatt
funksjonsevne.

Skape god
fremkommelighet og gode
arbeidsvilkår for
ansatte med
nedsatt
funksjonsevne.

Planlagt

osv.

osv.

osv.

osv.

osv.

Likestilling

Etnisitet

Frist [dato]

HR-direktør
Frist [dato]

Andelen ansatte
med innvandrerbakgrunn har
økt fra (%) til (%)
fra (år) til (år).

Teknisk sjef
Frist [dato]

osv.

osv.

Tabellen/oppsettet er i stor grad basert på Likestillings- og diskrimineringsombudets mal for
redegjørelse om tiltak. NB: Tiltak og mål nevnt i tabellen er kun ment som eksempler, ikke en
fullstendig redegjørelse. Eksempelvis vil bedriften gjerne igangsette flere forskjellige tiltak for
å nå målet om flere kvinnelige ledere.

Veiledning til tabellen:
Område: Beskriv hvilket område tiltaket er knyttet til (f.eks. likestilling, nedsatt
funksjonsevne, etnisitet).
Beskrivelse av tiltaket: Beskriv hva tiltaket går ut på (f.eks. igangsette
kompetanseutviklingsprogram for kvinnelige lederkandidater).
Bakgrunn for tiltaket: Beskriv hvorfor tiltaket igangsettes (f.eks. at andelen kvinner i
toppledelsen ikke gjenspeiler kvinneandelen i kundemassen.).
Mål for tiltaket: Beskriv den konkrete målsettingen som tiltaket skal bidra til å oppfylle (f.eks.
at kvinneandelen i toppledelsen skal økes fra 30 % til 50 % innen 3 år).
Status: Oppgi om tiltaket er planlagt, påbegynt eller gjennomført.
Ansvarlig for gjennomføring: Oppgi hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket
(f.eks. HR-direktør) og frist for å gjennomføre tiltaket.
Resultater: For de tiltakene som er iverksatt og gjennomført, beskriv de resultatene som er
oppnådd, evt. Når de langsiktige resultatene vil foreligge.
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Vedlegg 3
Eksempler på redegjørelse
Linker til årsberetninger/årsrapporter mv. fra finansbedrifter, som viser hvordan disse
redegjør for tilstand og tiltak på likestillings- og diskrimineringsområdet:
DNB
Samfunnsansvar - Bærekraftsbibliotek

KLP
Årsresultat 2017

Storebrand
Årsrapport 2017

SAP
Mangfold og inkludering
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