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Likelønn handler om 
Vibeke
• Vernepleier med treårig høyere utdanning

• Startlønn på 423 500, studielån på 300 000



fo.nofo.no

Vi må forstå for å 
forandre

• FO bestilte rapporten Likelønn 
og det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet i 2020

• Tilbakeviser særlig to myter i 
likelønnsdebatten.
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MYTE 1: 
Kvinner jobber bare mindre
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Sekstimersdagen

• Medlemmer forteller om at tiden 
ikke strekker til og mangel på 
kollegaer i velferdstjenestene

• Mangel på arbeidskraft i helse-
og sosialsektoren gjør det 
vanskelig å jobbe kortere dager
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MYTE 2: 
Kvinner velger lavlønnsyrker
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Likelønn

• Tradisjonelle kvinneyrker er
fremdeles underverdsatt, tross
pandemi og kritiske
samfunnsfunksjoner

• For 2020: Negativ
likelønnsutvikling
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Kvinnelønnen oppsummert:

• 92 prosent – Kvinnelønnen med alle mulige forbehold

• 89 prosent – Timelønn i prosent mellom kvinner og menn

• 87,5 prosent – Prosent lønn i gjennomsnitt for hele 
arbeidsmarkedet

• 83 prosent – Prosent lønn mellom bachelorutdannede kvinner og 
menn
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Gamle paroler,
aktuell kamp

Vi kjemper fremdeles for:

• Sekstimersdagen

• Likelønn nå!

• Så hvor starter vi?
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Aktivitets- og redgjørelsesplikten (ARP) 
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Aktivitets- og redgjørelsesplikten. 

• Aktivitetsplikten:
• Undersøke risikoen for diskriminering i egen virksomhet
• Analyse årsakene til ulikestilling
• Iverksette målrettede tiltak for å rette opp skeivheter
• Evaluere og forbedre tiltakene

• Redegjørelsesplikten:
• Rapportere til myndighetene

• LO har kjempet inn formuleringer om bruk av ARP i nær alle
tariffavtaler og flere hovedavtaler
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ARP utjevner 
lønnsforskjeller

• Fellesforbundet og FO krever at
Aktivitets- og redegjørelsesplikten
følges opp av alle parter

• Men blir Aktivitets- og
redegjørelsesplikten brukt?
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Vi krever oversikt over utviklingen
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Vi må løfte flere 
faner i felles kamp

• Likelønn står ikke i motsetning til
å løfte lavtlønnede, tvert imot

• Vi skal løfte gulvet, samtidig som
vi løfter glasstaket

• Fagbevegelsen står sterkere
sammen, enn splittet



fo.no

Ingen vinner i alles 
kamp mot alle

• I fjor var forventningen
reallønnsvekst, men vi fikk
2,82 % for de fleste av våre
medlemmer

• Prisveksten er 3,5 %

• I kriser må vi stå sammen, for
medlemmene våre
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Får noen mer, får 
andre mindre
• Høyere lønnsvekst for 

sykepleierne og lærerne 
undergraver andre som har 
tatt en stor byrde under 
pandemien
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Vi har alltid stått 
sammen
"Hvis du tror du vil stå, 
Om de andre blir felt, 
Bør du frykte for stormer hver høst. 
Står vi sammen og vokser, 
Vil stormene kun 
Gi kronene sterkere røst"

fra Syng høyt kamerater

«Vi må henge sammen,
eller bli hengt hver for oss»
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Vibeke trenger LO

• ARP – Aktivitets- og 
redegjørelsesplikten

• Trepartssamarbeid for 
likestilling og likelønn
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God arbeidslyst!

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder i FO
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Sang: Ta hverandre i handa og hold 
Tekst og melodi: Stein Ove Berg (1948–2002)






