
ARBEIDET FOR LIKESTILLING 
PÅ ARBEIDSPLASSEN

Tillitsvalgtsamling, FO Vestland

Onsdag 9. november 2022
Grieg hotell, Bergen

Are Saastad, 
daglig leder i Reform – ressurssenter for menn



Hvorfor er likestilling 
viktig?



Likestilling er 
en grunnstein i 
velferdsstaten



Hvem er jeg?

• 63 år

• Utdannet psykiatrisk hjelpepleier

• Gift, to voksne sønner

• Jobbet på Gaustad/Aker/Oslo universitetssykehus fra 1977 
til 2012

• Siden 2012 daglig leder i Reform – ressurssenter for menn

• Tillitvalgt i Norsk Kommuneforbund/Fagforbundet i 33 år

• 45 år i LO (nå NTL)



Hva er Reform – ressurssenter for 
menn?

• Ett av fire nasjonale
likestillingssentre

• Hovedoppgave å jobbe med 
gutter og menns
likestillingsutfordringer i 
Norge

• Unikt i verdenssammenheng
• Opprettet i 2002
• 8 ansatte
• 20 frivillige i Mannstelefonen



Vaktbikkje - en politisk og 

samfunnsmessig aktør på vegne av 
gutter og menn

Samler kunnskap om 

gutter og menns liv

Hjelper gutter og menn 

direkte



Jeg sitter også i det 
regjeringsoppnevnte 

Mannsutvalget



Claus Moxnes Jervell, Oslo 
(leder)

Jane-Victorius
Gipling Bonsaksen, Oslo

Arne Børke,
Stokke

Åsta Lovise Håverstad 
Einstabland, Kristiansand

Julie Marie Borna Fossem,
Bergen

Brede Paulsen Hangeland,
Stavanger

Aili Keskitalo,
Kautokeino

Idunn Tobiassen Mauseth, 
Hammerfest

Aasmund Nordstoga, Vinje Liza Reisel,
Oslo

Ola By Rise, 
Trondheim

Are Saastad,
Oslo

Adam Andreas Bredesen 
Schjølberg, Oslo

Camilla Stoltenberg,
Oslo

Sylo Taraku,
Drammen

Wasim Zahid,
Lommedalen

Nils-Erik Ulset,
Tingvoll

Foto: Fellesforbundet, Skeiv Ungdom, Mannsforum, UiA, Olof 
Andersson, Johanne Sundby, Vilde Larsen, Marcel Leliënhof, Institutt 

for samfunnsforskning, Trondheim kommune, Reform, Malin 
Westermann, Jimmy Linus, Kaja Bruskeland/Elen Sonja Klouman, 

Sondre Eriksen Hensema.



• Utvalget ble oppnevnt 26. august 2022 av 
kultur- og likestillingsminister Anette 
Trettebergstuen

• Utvalget skal levere sin utredning innen 22. 
mars 2024
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Mannsutvalgets mandat - utdrag

«For å sikre en god likestillingspolitikk er det behov for en helhetlig oversikt over hvilke 
likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet.»

«Utvalget skal utrede likestillingsutfordringer menn møter og som bidrar til 
utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn.»

Altså: Utredningen skal være med på å danne grunnlaget for framtidig 
likestillingspolitikk i Norge
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Arbeids- og redegjørelsesplikten





Graviditet

Foreldrepermisjon

Adopsjon

Seksuell

orientering

Nedsatt 

funksjonsevne

Kjønnsidentitet

Kjønnsuttrykk Religion

Livssyn

Etnisitet

Omsorgsoppgaver

Kjønn

NB: Også kombinasjoner 

av grunnlag / 

sammensatt 

diskriminering



Generell aktivitetsplikt (§ 26 1. ledd)

Alle arbeidsgivere skal 
innenfor sin virksomhet 
jobbe aktivt, målrettet og 
planmessig for å fremme 
likestilling og hindre 
diskriminering.

Arbeidet skal
dokumenteres.



Plikten gjelder hele personalpolitikken

Rekruttering
Lønns- og 

arbeidsvilkår
Forfremmelse

Utviklings-
muligheter/opplæring

Tilrettelegging
Kombinasjon arbeid 

og familieliv
Arbeidsmiljø

Områder du som et minimum er pålagt å jobbe 
medPlikten omfatter også en del ting som ikke passer inn i de nevnte områdene



Konkretisert aktivitetsplikt § 26 andre 
ledd

a)

Undersøk 
risiko og 
hindre + 

deltid og lønn

b)

Analyser 
årsaker

c)

Iverksett 
tiltak

d)

Vurder 
resultater



«Fortløpende og i samarbeid med 
ansattes representanter»

• Etterspørre organisering

• Etterspørre resultater

• Bidra til analyser

• Bidra til løsningsforslag

• Hvilken kompetanse 
trenger tillitsvalgte og 
hvordan skal de få den?

• Kan dere bruke 
avtaleverket?



Hvilke barrierer og likestillingsutfordringer 
møter ulike grupper, når det gjelder:

• Rekruttering

• Lønn og andre goder

• Balanse arbeid/familie

• Utviklingsmuligheter

• Tilrettelegging av arbeidsplass, -prosesser, -tid

• Trakassering / arbeidsmiljø



Redegjørelsesplikt



Hva er redegjørelsesplikten?
(§26 a)

Virksomhetene skal redegjøre for:

(del 1) den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten og

(del 2) hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten (§ 26, 2.ledd a – d)



Del 1: Krav til redegjørelse

Elementer Minimumskrav 

Kjønnsbalanse Andel av hvert kjønn totalt

Deltidsarbeid Andelen deltid for hvert 
kjønn totalt

Midlertidighet Andelen midlertidige for 
hvert kjønn totalt

Foreldrepermisjon Andel av hvert kjønn totalt

Resultater fra 
lønnskartlegging

Lønn fordelt på kjønn, for stillinger som 
utgjør arbeid av lik verdi

Resultater ufrivillig deltid Arbeidstakere som er tilgjengelig for å 
jobbe mer



Del 2: Likestillingsredegjørelsen 

Redegjøres i prosaform

Prinsipper, prosedyrer og 
standarder

Hvem, hvor ofte, hvordan

a) Undersøke risiko og hindre

b) Analysere årsaker

c) Iverksette tiltak

d) Evaluere resultater



Etterspørre som tillitsvalgt

Har vi en likestillingsredegjørelse?

Hvor er den offentliggjort?

Hvem har vært involvert?

Hvordan er arbeidet forankret? 

Hva slags plan har vi for neste år?



Mer informasjon

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i 

oppdrag fra myndighetene å lage veiledning til plikten

https://bufdir.no/Inkludering/arp/

LDO har egne veiledningssider:

https://www.ldo.no/jobbe-for-likestilling/i-
arbeidslivet/Aktivitets-og-redegjorelsesplikten/

https://bufdir.no/Inkludering/arp/
https://www.ldo.no/jobbe-for-likestilling/i-arbeidslivet/Aktivitets-og-redegjorelsesplikten/


Boka mi

• Lansert i oktober

• Bred gjennomgang
av områder og
livssituasjoner der 
gutter og menns
likestilingsutfor-
dringer er under 
press

• Folkeopplysning!



Temaer

• Farskap og omsorg

• Samlivsbrudd

• Helse

• Kjønnsdelt
arbeidsmarked og
utdanning

• Vold

• Utenforskap



Debatt

• Hvor står norsk
likestilling i dag?

• Hvor går
kvinnebevegelsen?

• 10 punkter for en
bedre likestilling



Viktigste påstand:

• Vi tenker fortsatt
(nesten bare)  på
kvinner når vi sier
likestilling

• Vi kommer ikke
videre før vi forstår
at likestilling dreier
seg om alle



Boka kan bestilles ved å 
sende sms til 917 24 293. 
Den koster 368,-, inkl. frakt. 
Du betaler på Vipps eller via 
bank når du mottar boka. 

God lesning!



Takk for meg!

Følg Reform – ressurssenter for menn 

på Facebook og på Instagram


