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1. Fremgang og utfordringer
Norge er ett av verdens mest likestilte land. Av 149 land, er Norge rangert som nummer 2 på
likestilling.1 Kvinner og menn har omtrent like høy yrkesdeltakelse, stadig færre kvinner jobber
deltid, stadig flere barn har plass i barnehagen og forskjellen mellom kvinners og menns
gjennomsnittslønn fortsetter å minke.2
Siden 2013 har Norge hatt en positiv utvikling på flere viktige områder med hensyn til
kjønnslikestilling. Samtidig er det vedvarende utfordringer. I denne første delen av rapporten
redegjøres det for sentrale utviklingstrekk, vedvarende utfordringer og viktige tiltak med
hensyn til kjønnslikestilling.
I denne delen av rapporteringen har Norge valgt å legge vekt på utvikling og utfordringer knyttet
til likestilling i arbeidslivet.

1.1

Positive utviklingstrekk

Norge ønsker i denne rapporteringen å trekke frem følgende positive trender:
 Fortsatt høy sysselsetting med økt andel kvinner som jobber heltid
 Mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
 Høyt utdanningsnivå blant kvinner
1.1.1 Mer heltidsarbeid blant kvinner
I Norge har både kvinner og menn et høyt utdanningsnivå og det gjenspeiles i høy
arbeidsmarkedsdeltakelse hos begge kjønn. Kvinner og menns yrkesdeltakelse har vært stabil
siden 2013, med en yrkesdeltakelse på 67,2% for kvinner og 73% for menn i 2018.3
Siden 2013 har andelen kvinner som jobber deltid gått ned. I 2013 jobbet 40% av kvinnene
deltid. I 2018 er andelen 37%. Og tilsvarende, når det gjelder heltid, har andelen økt fra 60 til
63% i samme periode. Dette tilsvarer 61 000 flere kvinner på heltid. De fleste jobber lang deltid
(20-36 timer per uke). Blant menn har heltidsandelen holdt seg forholdsvis stabil på om lag
85% i denne perioden.

1

Global Gender Gap Report 2018
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt
3
AKU tabell 05111. Aldersgruppe 15-74 år. Med yrkesdeltakelse menes arbeidsstyrken (summen av sysselsatte og arbeidsledige)
2

4

I Norge er ikke deltidsarbeid en tilpasning til arbeidslivet som begrenser seg til
småbarnsperioden. For kvinner i aldersgruppen 25-54 har det skjedd en forskyvning mot heltid.
I 2006 jobbet 38% av kvinner i denne aldersgruppen deltid, i 2013 jobbet 32,5% deltid og i
2018 var andelen 29,5%. 4 Nesten 70 % av alle mødrene med barn under 18 år jobber nå heltid.5
Blant mødre er det altså flere som jobber heltid enn blant kvinner generelt. Dette har vært tilfelle
i hele den siste tiårsperioden. Andelen kvinner som jobber deltid var i 2018 større på
begynnelsen og slutten av yrkeslivet. I aldersgruppen 15-24 år jobber 67,7% av kvinnene deltid,
og i aldersgruppen 55-74 år jobber 42% av kvinnene deltid.
De aller fleste som jobber deltid, ønsker å jobbe deltid
De aller fleste kvinner som jobber deltid i Norge, jobber deltid frivillig. Kun rundt 10%, noe
som tilsvarer 45 000 kvinner, av alle kvinner som jobber deltid er undersysselsatt, dvs. de har
både søkt og er disponibel for å jobbe mer.6
Kvinners sysselsetting er viktig for økonomisk vekst
Kvinners sysselsetting har betydd mye for økonomisk utvikling i Norge. Fra å ha vært et
middels OECD-land på 1970-tallet, er Norge blitt et av verdens rikeste land. De store
petroleumsinntektene i denne perioden er en viktig forklaring på den raske økonomiske veksten.
Men veksten i kvinnelig sysselsetting har også vært en betydelig forutsetning for denne
utviklingen. I en rapport fra 2018, anslår OECD at økning i kvinners yrkesdeltakelse har stått
for opp mot 20% av veksten i BNP per innbygger i Norge de siste 40-50 årene. Selv om tallene
er usikre, er det ingen tvil om at økt likestilling har hatt stor betydning for økonomisk vekst i
Norge.
CORE – Senter for likestilling har også analysert hvilken betydning kvinners yrkesdeltagelse
har for verdiskapingen i Norge. Dersom vi ikke hadde hatt sysselsettingsvekst blant kvinner i
perioden 1972 – 2013 kunne vi vært 3 300 milliarder kroner fattigere enn vi reelt sett er. På den
andre siden, dersom kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, kunne vi vært
2 300 milliarder rikere.7
Tiltak for å skape heltidskultur og mot ufrivillig deltid
4
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De siste fem årene har Norge satt i gang flere tiltak og prosjekter rettet mot å øke heltidskulturen
i arbeidslivet. Målet har vært, og er fortsatt, å legge til rette for at de som ønsker å jobbe heltid,
skal ha muligheten til å gjøre det. Eksempler på relevante tiltak har vært endringer i
arbeidsmiljøloven og at regjeringen har stilt krav til helseforetak hvor deltidsarbeid har vært
særlig utbredt. Se avsnitt 2.2.1 for flere tiltak.
1.1.2

Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner minker

Forskjellen mellom kvinners og menns gjennomsnittslønn har blitt redusert hvert år siden 2015.
Kvinner tjente 87,1% av menns lønn når vi inkluderer både heltids- og deltidsansatte i 2018.
For heltidsansatte utgjorde kvinners lønn 88,5% av menns lønn.
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet (se avsnitt 1.2.1) er en viktig forklaring på lønnsforskjeller
mellom kvinner og menn. At det er høyere andel kvinner, også med høy utdanning og ledende
stillinger, i offentlig sektor der lønnsnivået i gjennomsnitt er lavere enn i privat sektor bidrar
også til å forklare forskjellen. Det er generelt flere menn enn kvinner i lederstillinger og blant
de høyest lønte.
Mesteparten av de observerte lønnsforskjellene mellom kvinner og menn kan forklares. En
undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning anslo i 2014 at det gjenstår om lag 6-7% av de
samlede lønnsforskjellene som ikke kan forklares med ovennevnte faktorer. Sammenlignet med
andre OECD-land er lønnsforskjellene mellom kjønnene forholdsvis lave i Norge.
1.1.3

Høyt utdanningsnivå blant kvinner

I Norge deltar gutter og jenter i stor grad på lik linje i utdanningssystemet, og jenter gjør det
bra. En sentral problemstilling i Norge er at gutter gjør det dårligere i skolesystemet enn jenter.
Kjønnsforskjellene i skolen er betydelige, og forskjellene er større i Norge enn i mange andre
OECD-land.8
Kjønnsforskjellene i lesing og regning er små i starten av grunnskolen, men utvikler seg deretter
i jenters favør særlig i tenårene. Ved avslutningen av grunnskolen får jentene bedre karakterer
enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. Det er flere gutter enn jenter som trenger ekstra
hjelp med læring. Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter.
Kjønnsforskjellen i grunnskolepoeng ligger mellom fire og fem poeng i snitt, og varierer lite
8
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fra år til år. Det vil si at en gjennomsnittlig gutt har mellom syv og ni karakterer på vitnemålet
fra ungdomsskolen som er lavere enn det en gjennomsnittlig jente har. Det er stor variasjon
både blant gutter og jenter, men blant de som fikk mindre enn 30 poeng var det omtrent 2,5
ganger så mange gutter som jenter, og blant de som fikk 50 eller flere poeng var det omtrent
2,5 ganger så mange jenter som gutter.
Fem år etter påbegynt videregående opplæring er det rundt 30 prosent av guttene og 20 prosent
av jentene som ikke har fullført. Kjønnsforskjellen i fullføring av videregående
opplæring varierer med foreldrenes utdanningsnivå og innvandringsstatus. Elever med
foreldre som har lang høyere utdanning har en kjønnsforskjell i fullføringsgrad på 5
prosentpoeng, mot ca. 10 prosentpoeng blant elevgruppene der foreldrene har lavere
utdanningsnivåer. Elever som er innvandrere eller etterkommere av innvandrere har større
kjønnsforskjeller i fullføringsgrad enn den øvrige befolkningen.
Jentene gjør det bedre enn guttene i videregående skole. Av alle elever som oppnår
studiekompetanse får jentene i gjennomsnitt flere karakterpoeng enn guttene, og det er langt
flere gutter enn jenter nederst i karakterfordelingen.
Bekymring over gutters prestasjoner og frafall i skolesystemet
I Norge er derfor diskusjonen knyttet til jenter og gutter i skolen, i stor grad knyttet til
bekymringen om at gutter faller fra og gjør det dårligere. Se avsnitt 2.2.3 for eksempler på tiltak
rettet mot jenters utdanningsmuligheter og om ekspertutvalget som i 2019 leverte sin rapport
om gutters prestasjoner i skolesystemet.

1.2

Vedvarende utfordringer

Selv om Norge har kommet langt på en rekke områder, er det fortsatt vedvarende
likestillingsutfordringer. Norge ønsker å trekke frem:
 Kjønnsdelt arbeidsmarked
 Kjønnsdelte utdanningsvalg
 Få kvinner i næringslivet
 Innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsmarkedet
 Sykefravær
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1.2.1

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet i Norge kjennetegnes av at kvinner og menn jobber i forskjellige yrker,
næringer og sektorer. Kvinner er for eksempel i flertall i helse- og sosialtjenester, undervisning
og personlig tjenesteyting, mens menn er i flertall i spesielt bygg- og anlegg, transport og
industri. I offentlig sektor er nesten 70% av alle ansatte kvinner. Det innebærer at nesten
halvparten av kvinnene som er i jobb, jobber i offentlig sektor, mens det bare gjelder om lag
20% av mennene. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er viktig årsak til kjønnsforskjeller i lønn,
arbeidstid, utviklingsmuligheter og karriere.
Arbeidsmarkedet er likevel blitt noe mindre kjønnsdelt ifølge en studie fra Institutt for
Samfunnsforskning (2018). Yngre kohorter er mindre konsentrert i typiske kvinneyrker enn
eldre kohorter. Det underbygges av statistikk fra SSB som viser at andelen menn som velger
tradisjonelt kvinnedominerte fag økte markert fra 2010 til 2018. Det gjelder særlig
utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag, der andelen menn, riktignok fra et svært lavt
nivå, har økt med mer enn 7 prosentpoeng til nesten 20% i 2018. Denne utviklingen gjenspeiles
også i at sysselsettingen blant personer med helse- og sosialfagutdanning har økt mer for menn
enn for kvinner fra 2017 til 2018.
To tredjedeler av yrkessegregeringen i Norge er en direkte konsekvens av kvinner og menns
utdanningsvalg. Det betyr at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i stor grad følger kjønnsdelte
utdanningsvalg. Et mindre kjønnsdelt arbeidsliv krever at flere, og spesielt menn, velger
utdanninger som bryter med dagens kjønnsrollemønster.
1.2.2 Kjønnsdelte utdanningsvalg
I Norge er yrkesfaglige utdanningsprogram den mest kjønnsdelte delen av utdanningssystemet.
Mens gutter utgjør 93,8% av elevene på bygg og anlegg, 94% på elektrofag og 89,7% på teknikk
og industriell produksjon, er 80 % av elevene på helse- og oppvekstfag jenter (2018).9
Andel jenter og gutter som har tatt kjønnsutradisjonelle programvalg på videregående har i
perioden 2010-2017 ligget på ca. 5%. Samtidig har det vært en økning i andelen gutter som
velger helse- og oppvekstfag, fra 14,6% i 2013 til 19,6% i 2018.10 For studiespesialiserende er
kjønnsfordelingen mer balansert, her utgjør jenter og gutter henholdsvis 56% og 44% (2018).

9
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I de mannsdominerte yrkesfagene har det vært en svak økning av kvinnelige elever de siste
årene, men andelen kvinner på studieprogram som bygg og anleggsteknikk og elektrofag er
fortsatt svært lav på rundt 6%.11
Barn av innvandrerforeldre er noe mer tilbøyelige til å velge kjønnsutradisjonelt på
videregående.12 For eksempel velger gutter med innvandrerbakgrunn i større grad helse- og
sosialfag enn gutter for øvrig. Vi har lite kunnskap om årsakene til at barn med
innvandrerbakgrunn velger mer kjønnsutradisjonelt.
I høyere utdanning er 6 av 10 studenter kvinner. Også i høyere utdanning er det
kjønnsforskjeller i valg av studieområde. Kvinner er overrepresentert i helse-, sosial og
idrettsfag, lærerutdanning og pedagogiske fag, mens menn er overrepresentert i tekniske- og
naturvitenskapelige fag.13 Det har ikke vært store endringer siden 2013. Fra tidligere har vi sett
at fag som tidligere var mannsdominert, som juss og medisin, i dag har en overvekt av
kvinnelige studenter. Det forklares med at kvinner i økende grad velger mannsdominerte og
kjønnsbalanserte fag.14 Det er imidlertid ikke samme tendens blant menn til å velge
kvinnedominerte fag i høyere utdanning. Igjen ser vi at barn av innvandrerforeldre til en viss
grad utfordrer kjønnsmønsteret. Det er noe vanligere for norskfødte kvinner med
innvandrerforeldre enn andre kvinner å velge mannsdominerte fag som naturvitenskapelige fag,
håndverksfag og tekniske fag, og innvandrermenn velger oftere sykepleierutdanningen enn
menn i befolkningen for øvrig.15
Tiltak for mindre kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg
Å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg og kjønnsdelt arbeidsmarked er særlige viktige områder
i norsk likestillingspolitikk. Kjønnsdelt arbeidsmarked kan begrense den enkeltes
valgmuligheter og kan påvirke rekrutteringen til yrker, næringer og sektorer. Et kjønnsdelt
arbeidsmarked kan også bety dårlig utnyttelse av befolkningens ressurser. Eksempelvis kan få
kvinner i topplederstillinger bety at mye godt ledertalent ikke utnyttes.16 I tillegg er det
kjønnsdelte arbeidsmarkedet en viktig forklaring på kjønnsforskjeller når det gjelder lønn,
arbeidstid, arbeidsmiljø, utdanningsvalg og karrieremuligheter.

11
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Relevante tiltak
For å motvirke et kjønnsdelt arbeidsmarked og legge til rette for at flere velger
kjønnsutradisjonelle utdanningsløp og karrierer, har Norge iverksatt en rekke tiltak. I 2019
leverer det offentlig utvalget #Ungidag sin rapport. Utvalget har blant annet sett på unge
kjønnstradisjonelle utdanningsvalg. Denne rapporten vil være viktig i arbeidet fremover. Andre
tiltak er for eksempel kjønnspoeng ved enkelte studieprogrammer ved høyere utdanning og
ulike prosjekter rettet mot å tiltrekke og inspirere unge til kjønnsutradisjonelle utdanninger og
yrker. Les mer om dette, og se flere tiltak under avsnitt 2.4.1.
1.2.3 Kvinner i næringslivet
Det er færre kvinner enn menn som ledere, styremedlemmer og entreprenører i næringslivet.
Kvinnelige ledere

Det er betraktelig flere menn enn kvinner i lederstillinger, både blant toppledere og i andre
lederstillinger.
Det har vært en svak økning i andelen kvinner i alle typer lederstillinger de siste årene.
Endringene i topplederstillingene skjer særlig i offentlig sektor.17 I 2017 utgjorde kvinner 41 %
av topplederne i offentlig administrasjon. Det er langt færre kvinner som er toppledere i privat
næringsliv. Blant de 200 største selskapene i Norge er det 21 selskaper som har en kvinnelig
administrerende direktør.18 Det har vært en liten, men positiv endring i kvinneandelen i
toppledergruppene i de samme selskapene. I 2014 utgjorde kvinner 18% av toppledergruppene,
mot 22% i 2018.
Det er også store kjønnsforskjeller når det kommer til hvilke lederposisjoner menn og kvinner
har. Mens det er nærmest kjønnsbalanse i stillinger som har en støttefunksjon til ledelsen,
såkalte stabsposisjoner, er det stor mannsdominans i linjeposisjoner. Linjeposisjoner er
operative stillinger med resultatansvar, og kan for eksempel være divisjonsdirektører og
regionsdirektører. Blant disse stillingene er det 16 % kvinner.19

17

Bufdir, Teigen, 2014
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19
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Lovkrav om kjønnsbalanse i styrer
Etter innføring av lovregulering av minst 40% av hvert kjønn i bedriftsstyrer i
allmennaksjeselskap i 2003, har kvinneandelen i styrene økt betraktelig. Blant de 200 største
selskapene utgjorde kvinner 41% av styremedlemmene i selskapene som omfattes av loven. I
styrer uten lovkrav utgjør kvinner 21%. Samtidig er andelen kvinner i toppledergruppene i disse
selskapene tilnærmet lik.20
Kvinnelige gründere
Færre kvinner enn menn starter som gründere. Kvinner er underrepresentert i næringslivet, som

eiere av bedrifter og blant entreprenører.21 I 2017 etablerte menn 61 prosent av alle personlig
eide foretak og 80 prosent av aksjeselskapene i Norge.22 Det går sakte, men det går fremover.
Det har vært en økende andel kvinner som har etablert enkeltpersonforetak, fra 33,4 % i 2004
til 39 % i 2017. For aksjeselskaper har andelen kvinnelige etablerere vist en ganske jevn, men
beskjeden økning siden 2004 (17,1 %), og ligger nå rett under 20 prosent.23
Årlig registreres det i overkant av 50 000 nye foretak i Norge.24 I 2017 ble det etablert 36 658
selskaper i Norge i 2017. De fire største næringene for nye etableringer var:25
o Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 6080 virksomheter. Kvinner
står bak 38 % av etableringene.
o Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter med 4557 selskaper.
Dette er en av næringene hvor det er størst kjønnsbalanse: 43,5 % kvinnelige
etablerere.
o Bygge- og anleggsvirksomhet med 3850 nyetableringer. Kvinner står bak 3,3
% av etableringene.
o Helse- og sosialtjenester med 3737 nyetableringer i 2017. Her står kvinner bak
61,5 % av nyetableringene.
Av totalt 18 næringer er det kun 3 næringer hvor flere kvinner enn menn sto bak
nyetableringer i 2017: undervisning, helse- og sosialtjenester og annen tjenesteyting.
Women-focused measures in rural and regional politics

20

CORE Topplederbarometer
Fra NFD
22
Se tabell 1
23
https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/artikler-og-publikasjoner/flest-menn-starter-foretak-men-kvinnene-folger-etter
24
Stortingsmeld. 7, Likestilling i praksis, s. 117
21
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Women is a priority target groups for rural and regional politics. Minimum forty per cent of
business development funding from the Ministry of Local Government and Modernisation
(KMD) is intended for women.
Reports from Innovation Norway, Industrial Development Corporation of Norway (SIVA),
and the Research Council of Norway (NFR) show that the work on prioritising measures for
women in business has made good progress and achieved good results. Thirty per cent of
Innovation Norway's business-related policy instruments allocated from KMD’s budget went
to companies owned or led by women. The proportion of women owning or leading
companies has risen in recent years. The proportion of female leaders in enterprises
participating in SIVA's Business Garden programme was around 33 percent in 2017, a slight
increase since 2014. The corresponding figure for the incubation programme remains stable at
around 22 percent. NFR’s Programme for Regional R&D and Innovation reached its national
target of at least 40 per cent participation by women at management level.26
For tiltak rettet for bedre kjønnsbalanse i næringslivet, se avsnitt 2.4.1.

1.2.4 Innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet
Blant innvandrere i alt hadde menn en sysselsettingsandel på 68,6 prosent og kvinner 61
prosent, en forskjell på 7,6 prosentpoeng per fjerde kvartal 2017. Tilsvarende differanse i
befolkningen ellers var 3,1 prosentpoeng (menn: 79,2 og kvinner: 76,1 prosent).27
Sysselsettingen er særlig lav blant innvandrere fra Asia og Afrika. Under halvparten av
kvinnene i yrkesaktiv alder fra land i disse områdene deltar i arbeidslivet.
Deltakelsen har økt for innvandrergrupper med i utgangspunktet lav sysselsetting de seneste
årene. Det gjelder både for kvinner og menn. Denne utviklingen synes å ha fortsatt i 2018.
Ledigheten blant innvandrere har samtidig avtatt, og underbygger at arbeidsmarkedet har bedret
seg for utsatte grupper, selv om ledighetsnivået fortsatt ligger betydelig høyere enn for
majoriteten.
Ifølge en nylig rapport fra Oxford Research (2018) på bestilling fra Nordisk ministerråd, har
flyktningkvinner i Norden høyere sysselsetting enn i øvrige i EU-land, selv om nivået i de
26
27

Avsnitt fra KMD
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/flere-innvandrere-i-arbeid
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nordiske landene også er klart lavere enn for majoritetsbefolkningen. Rapporten peker på at
høye kompetansekrav i nordiske arbeidsmarkeder, lav eller lite relevant utdanning, lite
arbeidserfaring, manglende språkkunnskaper og lang vei til fagutdanning er viktige årsaker til
at innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn sliter med å få innpass i arbeidsmarkedet. Også at
integrasjonsprosessen utsettes fordi mange av kvinnene får barn kort tid etter bosetting og
manglende nettverk/sosial kapital trekkes fram som forklaringsfaktorer.
Innvandrere utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og fremover blir det avgjørende at
også denne gruppen er i arbeid. Perspektivmeldingen viser at det er et stort potensial for økt
sysselsetting blant innvandrere utenom vestlige land og at det er mye å hente ved å bedre
integreringen blant enkelte innvandrergrupper. Det er derfor viktig at disse kvinnene også
kommer inn i arbeidslivet.
Relevante tiltak for å øke innvandrerkvinners yrkesdeltakelse
Som følge av norsk likestillingspolitikk følger sektoransvarsprinsippet er innsats rettet mot
innvandrerkvinner

fordelt

over

flere

departementer,

blant

annet

Arbeids-

og

sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Relevante tiltak er for eksempel styrkning
av introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen, jf. avsnitt 2.1.1 og regjeringens integreringsløft.
1.2.5 Redusere sykefravær
Kvinner i Norge har generelt høyere sykefravær enn menn og andelen uføretrygdede kvinner
er høyere enn blant menn. Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i desember 2018 enige om
en ny fireårig intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Avtalen har mål
om å redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet.28

1.3

Likestillingspolitiske prioriteringer

De største likestillingsutfordringene i Norge er seiglivet og krever systematisk og kontinuerlig
innsats rettet mot strukturnivå. Derfor er flere av Norges viktigste prioriteringer de siste fem
årene, også viktige prioriteringer de neste fem årene. Norge trekker frem disse fem områdene:
 Felles likestilling- og diskrimineringslovverk
 Likestilt foreldreskap – tredeling av foreldrepermisjon
 Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
 Negativ sosial kontroll
28

Tekst fra ASD
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 Seksuell trakassering
1.3.1 Felles likestilling- og diskrimineringslov
1. januar 2018 trådte lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og
diskrimineringsloven) og en ny lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og
Diskrimineringsnemnda

(diskrimineringsombudsloven)

i

kraft.

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven gir på flere punkter et bedre vern for kvinner
enn den gamle likestillingslov. Det er blitt tydeligere at vernet mot graviditetsdiskriminering er
svært strengt. Omsorgsoppgaver er listet opp som et eget diskrimineringsgrunnlag. Loven tar
fortsatt særlig sikte på å bedre kvinners stilling.
Den nye felles likestillings- og diskrimineringsloven er videre det viktigste tiltaket for å
motvirke sammensatt diskriminering. Loven forbyr diskriminering på grunn av kjønn,
graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller
kombinasjoner av disse grunnlagene.
Likestillings- og diskrimineringsombudet er blitt rendyrket som pådriverorgan for likestilling.
Håndhevingsoppgavene er blitt skilt ut og overført til en ny og styrket diskrimineringsnemnd.
Nemnda har fått myndighet til å ilegge oppreisning i saker på arbeidslivets område og erstatning
i enkle saksforhold. Dette innebærer en mer effektiv håndheving av diskrimineringsvernet. Les
mer om endring i lovverket og ombud og nemnd i avsnitt 3.2.
1.3.2 Likestilt foreldreskap
Norsk familiepolitikk har vært sentralt for å fremme kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet. I
Norge i dag tar kvinner en større del av omsorgsoppgavene i hjemmet enn menn, og det har
vært liten endring siden 2013. Derfor har det vært et sentralt satsningsområde for Norge å bidra
til en likere fordeling av omsorg og ansvar for barn mellom menn og kvinner.
Tredelt foreldrepermisjon
Norge har en av verdens mest rause ordninger for foreldrepermisjon. Dette gir begge foreldrene
verdifull tid med barnet i det første leveåret. Siden 2013 har det vært flere endringer i
foreldrepermisjonsordningen. I 2018 innførte Norge en tredelt foreldrepermisjonsordning. Se
avsnitt 2.1.3 for en nærmere beskrivelse av endringene.
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God barnehagedekning
91 % av alle barn i alderen ett til fem år gikk i barnehage i 2017. I 2013 var andelen 90 %. I
tillegg til å være en familierettet ordning og et pedagogisk tilbud til barn under skolealder, er
barnehagetilbud til alle barn et likestillingspolitisk virkemiddel. God barnehagedekning er
viktig for å legge til rette for kvinners yrkesdeltakelse og en balanse mellom arbeid og familie
i småbarnsperioden. Barnehagen spiller også en viktig rolle i likestillingsarbeidet ved å være en
pedagogisk arena med et ansvar for at likestilling og likeverd ivaretas for hvert enkelt barn
(Emilsen 2015).29
Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
Vold og overgrep mot kvinner er en av våre største likestillingsfordringer. I Norge rapporterer
1.3.3

nær 10% av kvinner at de har vært utsatt for voldtekt. Nesten like mange har vært utsatt for
alvorlig vold fra partner.30 En landsdekkende undersøkelse fra 2014 viser at omtrent ni prosent
av kvinner over 15 år har vært ofre for alvorlig truende vold (kvelningsforsøk, bruk av våpen,
slag mot hode med objekt eller mot vegg) fra deres nåværende eller tidligere parter, en eller
flere ganger i løpet av livet.
The prevalence of lifetime rape is 9, 4% in women and 1, 1 % in men. 49% of the women who
reported rape had been raped before the age of 18. There was no indication that rape of young
women had decreased over time. As many young as older women reported rape before the age
of 18. Many of the women who reported rape had been afraid of being severely injured or killed
(44%) or were physically injured (29%). Only a few of the women who reported rape had got
a medical examination or treatment the first following weeks (11%), and almost a third (29%)
had never told anyone about the rape.
There has been a sharp rise in the number of reported cases of domestic violence the last years
(cf. section 219 of the Penal Code 1902, section 282 and 283 of the Penal Code 2005). In 2018,
3509 cases were reported. This is an increase of 14,1 % from 2014 to 2018. The number of
reported rape cases has increased with 44,5% from 2014 to 2018.

29

Hentet https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Kjonnslikestilling/Familie_og_kjonn/Velferdsordninger_for_familier/

30

Fra like.pol. redegjørelse
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The increase in the number of cases reported must be viewed in connection with the increased
efforts by both the police and the society as a whole in combating and preventing violence
against women and domestic violence the last years.
In the last decade, intimate partner homicide accounted for 20–30 % of the total number of
killings in Norway. In 6 out of a total of 24 cases of homicide in 2018, women were killed by
current or former intimate partner.
Tre hovedutfordringer
Det er særlig tre utfordringer på voldsfeltet. Firstly, Norway are facing challenges concerning
violence against women in the Sami population. Secondly, there are also challenges related to
cooperation and coordination of the services offered to victims of violence. In addition, there is
also a need to develop and implement effective measures to protect. Finally, we are facing
challenges in detecting violence. To be able to protect the victims we need to know who is
affected.
Relevante tiltak
Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner har vært et prioritert område for regjeringen de siste
fem årene, og er en viktig prioritering fremover. Eksempler på tiltak er en rekke lovendringer
og tiltaksplaner. Les mer om tiltak på voldsfeltet i del 2.3.
Negativ sosial kontroll
Negativ sosial kontroll er et alvorlig samfunnsproblem. Forebygging og bekjempelse av negativ
1.3.4

sosial kontroll er høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og
samarbeid på tvers av etater og landegrenser.
Det er vanlig at foreldre setter grenser for sine barn som en del av barneoppdragelsen, men i
noen tilfeller setter foreldre helt urimelige begrensninger. Det kan handle om frykt for at
familien skal tape ære ved at barna ikke oppfører seg «ordentlig» eller blir «for norske», og at
de blir utsatt for ryktespredning og utstøting fra eget miljø. Negativ sosial kontroll forstår vi her
som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves systematisk for å sikre at
enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.
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Det fins ikke forskning på omfanget av negativ sosial kontroll, men minoritetsrådgivere som
jobber på utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler, rapporterer årlig om arbeidet med
enkeltsaker. Siden 2013 har de totalt rapportert om 787 saker, og 298 av disse har handlet om
«ekstrem kontroll». 253 saker ble rapportert som «trusler/vold». Det er mest kjent at jenter med
innvandrerbakgrunn utsettes for negativ sosial kontroll, men både gutter og jenter, kvinner og
menn kan være utsatt. Om lag halvparten av minoritetsrådgivernes saker gjelder personer over
18 år, og 19 % av alle sakene gjelder gutter. Erfaringer fra flere hjelpetilbud er at gutter kan ha
høy terskel for å ta kontakt, og at hjelpetilbudet til gutter ikke er godt nok utbygd. Unge som
vokser opp i lukkede trossamfunn kan også oppleve negativ sosial kontroll. Felles for alle som
utsettes for negativ sosial kontroll, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, er at det handler om
frihetsbegrensninger som bryter med rettighetene deres og norsk lov. Det kan handle om
konflikter som gjelder valg av venner, det å ha kjæreste eller om seksualliv, kjønnsidentitet og
seksuell orientering.31 Les mer om tiltak mot sosial kontroll under avsnitt 2.3.4.
1.3.5 Seksuell trakassering
Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig i Norge som i de fleste andre land. Dessverre
skjer det likevel. Det er viktig at temaet er satt på dagsorden, blant annet gjennom kampanjen
#metoo. Seksuell trakassering på arbeidsplassen oppleves oftere av kvinner enn av menn. I 2016
oppga 7 % kvinner og 2 % menn å bli utsatt for uønsket uønsket seksuell oppmerksomhet,
kommentarer eller liknende (trakassering) et par ganger i måneden eller mer på
arbeidsplassen.32 Tallene er noenlunde like i undersøkelsene i 2006, 2009 og 2013.
13 % av kvinner i alderen 18-24 år oppga at de har hatt minst én slik erfaring. De fleste som
opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, jobber i overnattings- og serveringsvirksomheter
og helse- og sosialtjenester.
Mer tekst kommer.

1.4 Relevante stortingsmeldinger, handlingsplaner og strategier 2013 - 2019
Her kommer det en oversikt over relevante offentlige dokumenter.

31

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/e570201f283d48529d6211db392e4297/handlingsplan_retten-til-a--bestemme-overeget-liv.pdf
32
SSB, Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, tabell 07873
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2. Tiltak for kjønnslikestilling på 12 viktige områder
I denne delen av rapporten gjør Norge rede for likestillingsstatus og viktige tiltak siden 2014
på følgende seks overordnende kategorier:
1.

Inkluderende arbeidsliv, felles velstand og anstendig arbeidsliv

2.

Fattigdom, sosial beskyttelse og sosiale tjenester

3.

Frihet fra vold, stigma og stereotyper

4.

Deltakelse og ansvarlig likestillingsinstitusjoner

5.

Fred og inklusive samfunn

6.

Miljø og beskyttelse

2.1

Inkluderende arbeidsliv, felles velstand og anstendig arbeidsliv

I det følgende vil vi gjøre rede for Norges arbeid for et likestilt arbeidsliv, mer spesifikt knyttet
til 1) kvinners deltakelse i arbeidslivet 2) tiltak knyttet til tilretteleggelse av balanse mellom
arbeid ogfamilie og 3) det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
2.1.1 Tiltak rettet mot heltidsarbeid
Andelen kvinner som jobber deltid har vært avtakende i en årrekke, og stadig flere kvinner
velger å jobbe heltid. Det meste av deltidsarbeidet i Norge er frivillig. Som nevnt i del 1, er
rundt 10 prosent av alle kvinner som jobber deltid registrert som undersysselsatt dvs. de har
både søkt og er disponibel for å jobbe mer. De siste fem årene har Norge iverksatt flere tiltak
for å øke heltidsandelen blant kvinner. Eksempler på sentrale tiltak:
Endringer i arbeidsmiljøloven
Etter forsøk med tiltak mot ufrivillig deltid er det gjort endringer i arbeidsmiljøloven slik at det
blir større adgang til å finne løsninger lokalt, innenfor de samme rammer for samlet arbeidstid.
Dette gir arbeidstakere og arbeidsgivere større mulighet til å finne løsninger lokalt og bla. å
avtale lengre vakter i enkelte helger/dager for å få til større stillingsprosenter. Arbeidstiden
fremover vil også bli lettere å planlegge, siden man ikke er avhengig av stadig nye
godkjenninger

for

å

kunne

fortsette

ordningen.

Generelt har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor nyansettelse i virksomheten.
Fra 2014 har deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover sin avtalte stillingsprosent rett til
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stilling tilsvarende sin faktiske arbeidstid. I tillegg ble det innført at arbeidsgiver skal drøfte
bruken av deltid med tillitsvalgte minst en gang i året. Fra 1. januar 2019 kan deltidsansatte
også ha fortrinnsrett til kun en del av en utlyst stilling når dette ikke er til vesentlig ulempe for
arbeidsgiver. Regjeringen har sendt på høring forslag om at arbeidsgiver plikter å kartlegge
hvert år hvor mange som ønsker og har anledning til utvidet stillingsprosent.

Jobbsjansen
Introduksjonsprogrammet er det sentrale virkemidlet i Norge for å kvalifisere nyankomne
innvandrere med fluktbakgrunn til arbeid eller utdanning. Kommuner kan få tilskudd til
prosjekter for deltakere i introduksjonsprogram som har fullført eller er i ferd med å fullføre tre
års programtid, og som har behov for ett ekstra år med grunnleggende kvalifisering.
Som påpekt i del 1, er innvandrerkvinners tilknytning til arbeidslivet en utfordring i Norge. For
å øke sysselsetting blant innvandrere som er uten tilknytning til arbeidslivet, og som ikke er
omfattet av andre ordninger eller som trenger tilrettelagte opplæringsløp, er ordningen
"Jobbsjansen"

etablert.

Jobbsjansen er utarbeidet etter modell av introduksjonsordningen, og er en videreføring av
forsøksordningen Ny Sjanse som startet opp i 2005. Fra 2017 er ordningen delt i tre deler med
tre ulike målgrupper. Ordningens del A og C er sentrale for å få innvandrende kvinner ut i
arbeid.
Jobbsjansen del A: Jobbsjansen for hjemmeværende kvinner
Hovedmålet med denne delordningen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende
innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for grunnleggende
kvalifisering. Ordningen skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede
kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Programmet
skal ha et særskilt fokus på tidlig utplassering av deltakere på ordinær arbeidsplass med tett
oppfølging. Hovedmålgruppen er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 - 55 år som
ikke er avhengige av sosialhjelp, som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær
utdanning, og som har behov for grunnleggende kvalifisering. Programmet kan vare inntil to
år, med mulighet for forlengelse med inntil ett år der dette anses som nødvendig og
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hensiktsmessig. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget
morsmål kan programperioden utvides med ytterligere ett år, dvs. til sammen fire år.
Del C: Forsøk med lenger programtid for deltakere i introduksjonsprogrammet
Hovedmålet med denne delen av Jobbsjanseordningen er å styrke nyankomne innvandreres
mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom forlenget kvalifiseringsløp med ett
ekstra år etter deltakelse i et treårig Introduksjonsprogram. Kommunene søke om
prosjektmidler for prøve ut muligheten til å ta deltakere i introduksjonsprogram som trenger
lengre kvalifisering enn det introduksjonsloven åpner opp for i dag, direkte over i Jobbsjansen.
Dette er også et tiltak som vil bidra til å øke sjansen for at kvinner med liten eller ingen
utdanning kan ta del i arbeidslivet i Norge.
I 2016 var det 53 jobbsjanseprosjekt fordelt på 40 kommuner. Disse prosjektene hadde til
sammen 1 777 deltagere. Blant de 780 deltakerne som avsluttet Jobbsjansen på ordinært vis i
2016 gikk 68 % over i arbeid eller utdanning. Dette er fire prosentpoeng høyere enn i 2015, og
8 prosentpoeng høyere enn Justis- og beredskapsdepartementets resultatkrav for Jobbsjansen.
Hjemmeværende kvinner, ungdom og familiegjenforente hadde høyest måloppnåelse, med
henholdsvis 73, 72 og 69 prosent. 43 prosent av deltagerne med overgang til lønnet arbeid gikk
over i ordinære heltidsstillinger (fast eller midlertidig). Andelen selvforsørgede økte fra 1
prosent før programmet til 40 prosent etter programmet. Andelen som ble forsørget av
familie/andre falt fra 47 prosent før programdeltagelsen til kun 15 prosent ved avsluttet
program. Oversikt over prosjekter finansering av Jobbsjansen og kommunale utviklingsmidler
i 2017. (norsk).
2.1.2 Tiltak knyttet til kjønnstradisjonelle utdanning- og yrkesvalg
Kjønnsdelte utdanningsvalg
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet trekkes også frem som en særlig utfordring fremover.
Framskrivinger viser at fremtidens arbeidsliv særlig vil ha behov for kompetanse og
arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren og i teknologisektoren, noe som gjør behovet for
kompetanse og ressurser fra hele befolkningen svært viktig. Forskning viser at 2/3 av
yrkessegregeringen i Norge henger sammen med kjønnsdelte utdanningsvalg. Derfor er tiltak
rettet mot kjønnstradisjonelle utdanningsvalg sentralt. Noen eksempler fra Norge:
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Jenter og teknologi
Regjeringen støtter programmet Jenter og teknologi (NHO) for å øke jenteandelen i
teknologifag på alle nivå i utdanningssystemet. I følge Granavollplattformen gjøres
programmet til en landsdekkende ordning. Regjeringen øker støtten med 1 million kroner til
3,5 millioner kroner for 2019.
Målsetningen til prosjektet er å øke jenteandelen i teknologifagene på alle nivå i
utdanningssystemet. Innsatsen rettes i særlig grad mot jenter i ungdomsskolealder, fortrinnsvis
9. og 10. klasse.
Avsnitt om jenter og teknologi er ikke ferdig.
#Ungidag-utvalget
Regjeringen har satt ned UngIDag-utvalget. Utvalget skal blant annet skal foreslå gode tiltak
for å få unge til å bryte med kjønnstradisjonelle kjønnsrollemønstre ved valg av utdanning og
yrke. Utredningen vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utvikle en strategi for
et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. Utvalget forventes å levere sin utredning høsten
2019.
Kjønnspoeng ved søknad til mannsdominerte/kvinnedominert høyere utdanning33
Jenter har i lengre tid fått kjønnspoeng ved flere mannsdominerte utdanningsløp, se oversikt
under. De fleste studiene der kvinner fortsatt får tilleggspoeng har hatt slike bestemmelse i
mer enn 20 år. I 2018 ble kjønnspoeng for menn også innført på utvalgte utdanningsløp ved
institusjoner som har ønsket det, se oversikt under. Åpningen for å særbehandle menn på
samme vilkår som kvinner, kom etter at det ble innført en ny likestillings- og
diskrimineringslov 1. januar 2018. 34 Opptaksforskriften § 7-9 om tilleggspoeng for det
underrepresenterte kjønnet er endret slik at det også er mulig å gi tilleggspoeng til menn som
er sterkt underrepresentert i utdanning og yrke. Kunnskapsdepartementet har fullmakt til å
bestemme om det skal gis inntil 2 tilleggspoeng til det underrepresentert kjønn etter søknad
fra utdanningsinstitusjonene.
Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker:
33
34

Samordna opptak, https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/legge-til-poeng/kjonnspoeng/
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanninger-far-lov-til-a-gi-tilleggspoeng-til-menn/id2619788/
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bachelorstudier i ingeniørfag (bortsett fra kjemi, ortopediingeniør og bioingeniør)



landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet



bachelorstudier i maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og
Høgskulen på Vestlandet (bortsett fra shipping management og shippingledelse ved NTNU
(Ålesund)



følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU:
Datateknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Fysikk og matematikk,
Ingeniørvitenskap og IKT, Kommunikasjonsteknologi, Kybernetikk og robotikk, Marin
teknikk, Materialteknologi, Produktutvikling og produksjon

Er du mann, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker:


veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)



dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)



sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)



sykepleie ved Universitetet i Agder (UIA)



barnevern ved OsloMet - Storbyuniversitetet (OSLOMET)

Er du mann, får du 1 kjønnspoeng hvis du søker:


psykologi (profesjon) ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo (gjelder kun i kvote
for førstegangsvitnemål)

En skole som løfter begge kjønn
Det er bred enighet i Norge om at skolen skal motvirke forskjeller som skyldes elevenes kjønn
og bakgrunn og at alle skal få mulighet til å utvikle sitt potensial. Det er veldig positivt at jenter
og kvinner gjør det så bra i utdanningssystemet, men en ønsker en skole som løfter alle,
uavhengig av kjønn og bakgrunn.
Ekspertutvalg – hvorfor faller gutter fra?
På bakgrunn av dette satte regjeringen i 2017 ned et ekspertutvalg for å få vite mer om hvorfor
guttene blir hengende etter, og hva som kan gjøres for å motvirke dette. I februar 2019 la
ekspertutvalget frem sin rapport, Nye sjanser – bedre læring35. Det overordnede formålet med
35

Nye sjanser – bedre læring:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8b06e9565c9e403497cc79b9fdf5e177/no/pdfs/nou201920190003000dddpdfs.pdf
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utvalgets arbeid har vært å bygge et nyansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller
i skoleprestasjoner oppstår. Utvalget mener at det er godt dokumentert at guttene kommer
dårligere ut av dagens grunnopplæring enn jentene og at disse kjønnsforskjellene representerer
en betydelig samfunnsutfordring. Ekspertutvalget har hatt som grunnleggende prinsipper for
tiltakene de foreslår at de skal bidra til å løfte guttene uten å redusere jentenes læring, at de skal
være rettet mot hele elevgruppen, og at de ikke skal øke forskjeller i skoleprestasjoner etter
sosial bakgrunn.
NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring trekker frem mulige forklaringer på kjønnsforskjeller
i skolen. Kjønnsforskjellene kan oppstå fordi gutter og jenter utvikler seg ulikt
(«modningshypotesen»), eller at gutter er mer sårbare for miljømessige risikofaktorer
(«risikohypotesen»). Andre faktorer som trekkes frem er interesser, motivasjon og preferanser
for konkurranse, og at gutter og jenter blir behandlet og vurdert ulikt av foreldre, lærere og
medelever. De peker også på at jenter har sterkere økonomiske insentiver til å ta høyere
utdanning enn gutter. Utvalget konkluderer imidlertid med at kunnskapsgrunnlaget er for svakt
til å si med sikkerhet hva som er årsakene til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og
utdanningsløp.36
Kommende stortingsmelding om tidlig innsats
Regjeringen er i gang med å fornye alle fagene i skolen, og skal også legge frem en
stortingsmelding om tidlig innsats høsten 2019. Ekspertutvalgets rapport blir viktig inn i
arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Utvalget har også mange forslag som vil få plass i
meldingen. Blant disse er hvordan man kan sikre bedre spesialpedagogisk hjelp og spørsmålet
om en mer fleksibel skolestart.
Nye læreplaner
Vi fornyer alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner
skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. Det er besluttet at folkehelse og livsmestring,
demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling skal være tverrfaglige temaer i de nye
læreplanene, her er likestilling også relevant. Disse temaene går på tvers av fag, slik at de dekkes
over flere fag der det er naturlig. Temaene tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer og

36
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dilemmaer. Elevene skal forstå sammenhengen mellom handlinger og valg, og hvordan de kan
finne løsninger gjennom kunnskap og teknologi.
Næringslivet
Best practice liste
Tidligere barne- og likestillingsminister og næringsministeren har i 2018 arrangert to
topplederkonferanser og møte med rekrutteringsbransjen. Målet har vært å sette fokus på lav
kjønnsbalanse i toppen av næringslivet og for å tydeliggjøre at regjeringen har forventninger til
at næringslivet tar ansvar for å få til endring. Statsrådene har samlet inn tips til hva næringslivet
selv mener er relevante tiltak. Resultatet er en best practice liste hvor det er samlet 8 gode råd
og tips til hvordan næringslivet selv kan få flere kvinner opp og frem. Best practice-listen
Hvordan få kjønnsbalanse i toppen av næringslivet er delt ut til de 500 største selskapene, og
er

ment

som

en

verktøykasse

med

gode

mulige

tiltak.

Engelsk

versjon:

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/how-to-achieve-gender-balance-at-the-top-inbusiness/id2625076/
Kvinnelig entreprenørskap
I gründerplanen Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser (2015) var et av tiltakene
programmet for kvinner og mangfold som skal mobilisere lovende underrepresenterte
gründere.
For å fremme gode holdninger til kvinnelige gründere har Innovasjon Norge siden 2009
arrangert konkurransen Årets gründerkvinne/Female Entrepreneur. Prisen har som formål å
synliggjøre gode rollemodeller og stimulere de aktuelle kandidatene til videreutvikling og
ytterligere vekst.
Pilotprosjekt om likestillingssertifisering
I 2016 og 2017 har regjeringen støttet pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv i Agder med 1
million kroner. Målet er at bedriftene som deltar skal kunne bli sertifisert som likestilte
bedrifter. Likestilling omfatter i denne sammenheng alle diskrimineringsgrunnlagene i
likestillings- og diskrimineringsloven. 5. juni i år ble de første 15 offentlige og private
bedrifter sertifisert av Likestilt arbeidsliv. Sertifiseringen er prosessorientert og bedriftene må
kunne dokumentere systematisk arbeid og rutiner innen syv innsatsområder: Forankring,
inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase og likelønn. Les
mer om prosjektet her: https://likestiltarbeidsliv.no/
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2.1.3

Tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet

Arbeidsgivere har plikt til å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen og å håndtere det
dersom det likevel skjer. Ansatte skal også si ifra når de opplever uønsket seksuell
oppmerksomhet og krenkende oppførsel enten den kommer fra kollegaer, kunder, gjester eller
brukere. Alle ansatte som observerer eller kjenner til trakassering har plikt til å varsle
arbeidsgiver eller verneombud. Samtidig har #Metoo satt søkelys på seksuell trakassering skjer
i for stort omfang, også i Norge.
Styrket innsats mot seksuell trakassering i arbeidslivet
Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har styrket sitt samarbeid om
innsats mot seksuell trakassering. Det er laget en nettbasert veileder med praktiske råd og
forslag for å forebygge og forhindre seksuell trakassering, og det er laget opplæringsmateriell
for arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud, samt felles opplæring av inspektører i
Arbeidstilsynet. I samarbeid med partene i arbeidslivet er det utarbeidet en egen
informasjonskampanje i serveringsbransjen. Kampanjen består av både veileder og kurs.
Kurset er relevant og åpent også for andre enn utelivsbransjen. Samarbeidet mellom
myndighetene og partene er under stadig utvikling. Blant annet jobbes det med å iverksette
ytterligere tiltak rettet mot andre utsatte bransjer.37
Lavterskeltilbud for saker om seksuell trakassering
Mer tekst kommer.
Kartlegging av mobbing og seksuell trakassering blant universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet har etablert en arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering
(UHRMOT). Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å
kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og
trakassering for ansatte og studenter. I 2018 utviklet arbeidsgruppen et sett med spørsmål for å
kartlegge omfanget av mobbing og seksuell trakassering av ansatte ved universiteter og
høgskoler. Det inkluderer også spørsmål om kjennskap til varslingsrutiner og hvordan
oppfølging av mobbing og trakassering blir vurdert. Per januar 2019, var 25 universiteter og
høgskoler med på kartleggingen som planlegger å omfatte omtrent 35 000 ansatte. Dette utgjør
om lag 90% av alle ansatte i sektoren.38

37
38

Avsnitt fra ASD
Tekst fra KD

25

2.1.4 Tiltak knyttet til tilretteleggelse av arbeid-familie balanse
Likestilling i familielivet er også viktig for likestilling i arbeidslivet. Norsk
likestillingspolitikk har lenge vært tuftet på ideen om at kvinners yrkesdeltakelse styrkes
gjennom gode familieordninger som legger til rette for begge foreldres deltakelse i
arbeidslivet, samt involvering av far som omsorgsperson.
Endringer i foreldrepermisjon
Som første land i verden innførte Norge fedrekvoten i 1993. Siden den gang har det vært en
rekke endringer i foreldrepermisjonsordningen. Frem til 2005 var fedrekvoten på fire uker. I
2005 ble den ble utvidet til 5 uker, og videre til 6 uker i 2006. Så ble den igjen utvidet til 10
uker i 2009. I 2013 ble foreldrepengeordningen endret, ved at det ble innført en egen
mødrekvote, som var like lang som fedrekvoten. Fedrekvoten og mødrekvoten ble utvidet til
14 uker, for så å bli redusert til 10 uker året etter.
I 2018 ble foreldrepermisjonsordningen igjen endret. 1. juli 2018 innførte Norge en tredelt
foreldrepermisjon. Nå får far og mor hver sin kvote på 15 uker. De resterende 16 ukene kan fritt
deles mellom foreldrene. 1. januar 2019 ble det innført nye endringer som sier at for de som
velger 80 prosent, er kvotene 19 uker til hver av foreldrene, og fellesdelen er 18 uker. Når det
gjelder uttak etter den nye foreldrepengeordningen (15+15+16) vil man først i 2019 kunne se
en tendens til om fedre tar ut flere foreldrepengedager. En endelig fasit vil vi ikke kunne få før
i 2022.
Gratis kjernetid i barnehage
Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis
oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger
med en samlet inntekt på under 533 500 kroner per år. Tidligere var inntektsgrensen 450 000
kroner. I 2018 skal det brukes om lag 500 mill. kroner på tiltak for å fremme kvalitet i
barnehagen. Det er mer enn en dobling fra 2013. Andre regler i barnehagen som er gjeldene fra
01. august 2018: 39
 Det innføres krav til norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage
 Det innføres krav til norskferdigheter for personer med utenlandske
yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder

39

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-barn-far-rett-til-gratis-kjernetid-i-barnehagen/id2607649/
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 Det innføres minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen (bemanningsnorm)
 Normen for pedagogisk bemanning blir skjerpet
 Forbud mot heldekkende ansiktsplagg for ansatte i barnehager
Kontantstøtte
Kontantstøtte gis til foreldre med barn mellom 1 og 2 år som ikke går eller kun delvis går i
barnehage. Ytelsen har vært begrunnet med at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for
egne barn, at familiene gis reell valgfrihet når det gjelder omsorgsform for barn og at det blir
mer likhet i overføringene den enkelte familie mottar til barneomsorg fra staten, uavhengig av
hvordan tilsynet ordnes. En rekke offentlige utvalg har foreslått å avvikle kontantstøtten.
Kvinner med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant brukerne. Dette bidrar til den lave
yrkesaktiviteten blant kvinner i enkelte innvandrergrupper, og det bidrar til at barn av
innvandrerforeldre i mindre grad går i barnehage. Det er gjort flere endringer i kontantstøtten
siden 2014. De viktigste er:
 at det fra 1.7.2017 ble innført krav om 5 års botid for rett til kontantstøtte. Botidskravet
gjelder for begge foreldrene.
 at satsene fra 1.8.2017 ble økt fra 6 000 kroner per måned til 7 500 kroner per måned.
 at det fra 1.8.2018 ble innført fleksibel kontantstøtte. Det innebærer at foreldre kan
motta 100%, 80%, 60%, 40%, 20% kontantstøtte avhengig av oppholdstid i barnehage.
Den nyeste statistikken fra NAV viser at det fra desember 2014 til desember 2018 har vært en
tydelig nedgang i antallet mottakere av kontantstøtte, fra 16 000 i 2014 til 12 000 i 2018.
Andelen barn i kontantstøttealder det utbetales kontantstøtte til er også redusert, fra 30 prosent
2014 til 23 prosent i desember 2018.40

2.2

Fattigdom, beskyttelse og sosiale tjenester

I denne delen av rapporten redegjøres det for Norges arbeid knyttet til 1) fattigdom blant jenter
og kvinner, 2) sosial sikkerhet, 3) helse og 4) utdanning.
2.2.1 Tiltak rettet mot fattigdom og beskyttelse
I et internasjonalt perspektiv har de fleste i Norge høy levestandard, og inntektsforskjellene er
små. En indikatorer som ofte brukes for å belyse hvor mange som er utsatt for fattigdom, er
andelen av befolkningen som gjennom en treårsperiode har inntekt under 60 prosent av
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medianinntekten. Målt på denne måten lå andelen med vedvarende lavinntekt på 9,4 prosent i
perioden 2014-2016.
Forekomsten av lavinntekt er relativt liten i Norge sammenliknet med de fleste andre land.
Samtidig reduseres forskjellene i levekår og livsmuligheter av tilgang til gratis eller sterkt
subsidierte helsetjenester, utdanning og andre velferdsgoder. En studie indikerer at andelen med
lavinntekt i Norge reduseres med om lag en tredjedel dersom gratis eller subsidierte offentlige
tjenester regnes med.41
I Norge er tiltak mot fattigdom i stor grad universelle og er rettet mot både jenter/kvinner og
gutter/menn. I det følgende gis det utvalgte eksempler på relevante tiltak i Norge for å bekjempe
fattigdom:
Inkluderingsdugnaden
Den viktigste årsaken til lavinntekt er manglende eller lav deltakelse i arbeidslivet. Deltakelse
i arbeidslivet er derfor det viktigste virkemidlet for å bedre inntekt og levekår. Universell
tilgang til utdanning og en inkluderende arbeidsmarkedspolitikk legger til rette for at flest mulig
skal kunne delta i arbeidslivet. Regjeringen har tatt initiativ til en inkluderingsdugnad for å få
flere inn i arbeidslivet. Inntektssikringsordningene gir økonomisk trygghet for de som ikke kan
arbeide. Regjeringen legger vekt på å utforme virkemidler og velferdsordninger slik at det skal
lønne seg å arbeide.42
I 2018 tok regjeringen initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere med nedsatt
funksjonsevne eller som har «hull i CVen» i jobb. Regjeringen ønsker at staten skal gå foran
og har satt mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være fra disse to målgruppene.
Noen prioriterte områder er å senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for
arbeidsgivere å ansette personer fra inkluderingsdugnadens målgrupper, videreutvikle og styrke
tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer slik at flere kan delta i
arbeidslivet samtidig som de mottar medisinsk oppfølging og styrke mulighetene for tilrettelagt
opplæring slik at flere kvalifiseres til arbeid.43
Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier
Å vokse opp i fattigdom påvirker livene til barn og unge i Norge. Det er systematiske forskjeller mellom
barn fra familier med høy og lav sosioøkonomisk status på flere viktige områder i barns liv.
41
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Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte antallet
fra 84 000 til 105 500 i 2017. Dette utgjør 10,7 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Fattigdommen
blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.44

Regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017), den første i Norge, skal
forebygge at fattigdom går i arv og bedre barnas livskvalitet. Tiltakene omhandler blant annet
familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte barnefamilier, bostøtteordningen, rammen
for tilskudd til utleieboliger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tilskuddsordninger for
deltakelse og inkludering. Strategien har også tiltak for å gi ungdom tilknytning til arbeidslivet
og innsats for å hjelpe særlig utsatte foreldre inn i arbeidslivet. Som en del av strategien er det
utviklet indikatorer som viser omfanget av barnefattigdom, hvem som er utsatt, og hvem som
rammes på henholdsvis nasjonalt, fylkesvis og kommunalt nivå. Indikatorene vil hjelpe
kommunene å målrette sin innsats. Indikatorene viser også verdier for fylker, bydeler i Oslo,
Trondheim, Bergen og Stavanger, samt delbydeler i Oslo. Du kan veksle mellom statistikk om
barn og husholdninger med barn. Statistikken er levert av Statistisk sentralbyrå. Samtlige tiltak
i strategien er universelle og gjelder for både jenter/kvinner og gutter/menn.45 Barnefattigdom
- monitor
Styrket engangsstønad

Et tiltak er imidlertid spesielt rettet mot kvinner er økningene av engangsstønaden.
Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon, som i 2013 var på 35 263 kroner, er blitt hevet
vesentlig de siste årene. Fra 1.1.2019 er engangsstønaden på 83 140 kroner. Det er store
inntektsforskjeller mellom mødre som mottar foreldrepenger, og de som mottar engangsstønad.
Halvparten av mottakerne av engangsstønad hadde i 2014 ingen inntekt i kalenderåret før
fødsel. De som hadde inntekt, hadde små inntekter. Også fedre i familier der mødre mottar
engangsstønad har lave inntekter, og mange er uten inntekt overhodet. En undersøkelse
Arbeids- og velferdsetaten har foretatt viser at i minst 7 av 10 tilfeller hvor mor mottok
engangsstønad, lever familien under eller rundt lavinntektsgrensen.46
Strategi mot arbeidslivskriminalitet: Et tryggere arbeidsliv

Regjeringen la fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015, som ble utarbeidet etter
dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Flere tiltak er iverksatt med bakgrunn i
44
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strategien, som sist ble revidert og oppdatert i februar 2019. Ett av de nye tiltakene innebærer
styrket oppmerksomheten overfor ofre for tvangsarbeid og menneskehandel.
Godkjenningsordningen for renhold ble innført i 2012 som et tiltak for å redusere den useriøse
delen av renholdsbransjen. Nesten 80% av alle renholdere er kvinner. Alle virksomheter som
skal selge renholdstjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe
renholdstjenester fra en ikke-godkjent renholdsvirksomhet, dette gjelder også private
forbrukere som skal kjøpe renhold til hjemmet.
Allmenngjøring av tariffavtaler bidrar til å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige lønnsog arbeidsvilkår med norske, i tillegg til å hindre konkurransevridning i det norske
arbeidsmarkedet. Både renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen, dvs. bransjer med
stor andel kvinner, er allmenngjort, i tillegg til flere andre.47
2.2.2 Tiltak rettet mot jenter og kvinners helse
Kunnskapsutvikling om kvinnehelse
Regjeringen finansierer en strategisk satsing om forskning på kvinners helse og
kjønnsperspektiver gjennom Forskningsrådet på vel 10,5 mill. kroner per år. Den strategiske
satsingen skal bidra til mer forskning om eldre kvinners helse, om minoritetskvinners og unge
kvinners psykiske helse og årsakene til uønskede forskjeller i helse- og tjenestetilbud mellom
kvinner og menn. Satsingen retter seg også mot forebygging, diagnostikk, behandling og
mestring av sykdommer som fører til langvarige sykmeldinger og uførhet blant kvinner.
I 2017 ble det utlyst 60 mill. kroner til forskning på kvinnehelse gjennom Forskningsrådet, med
midler fra den strategiske satsingen og to andre helseforskningsprogrammer. Gjennom denne
utlysningen er fem prosjekter finansiert og dekker tematikk innenfor bl.a. psykisk helse,
innvandrerkvinners helse, kreft (endometriose) og svangerskap/fødsel.
Det er etablert en nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse i Helse Sør-Øst RHF, som skal
bidra til forskning og kompetansespredning om kvinners helse. Kjerneområder er årsaksforhold
og behandling av sykdommer knyttet til svangerskap og fødsel, samt kjønnsforskjeller i helse.
Tjenesten har etablert faglige nettverk i helseregionene, og det er et mål at disse skal overta og
videreføre kompetansetjenestens arbeid lokalt.
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I 2018 rapporterer den nasjonale

kompetansetjenesten for kvinnehelse at de for perioden fra 2014 til 2018 har initiert
forskningsprosjekter innenfor hjerte- og karsykdom, eldre kvinners helse, og utvalgte områder
innenfor reproduksjon.
Reproduktiv og seksuell helse
The hospitals are responsible for providing care during labour, delivery, and the first days of
confinement. In recent years, the length of maternity stays in hospital has decreased to 2 - 3
days. Patients’ and users’ rights have been strengthened in Norway since 1999. The pregnant
woman has the right to choose the hospital in which she will give birth. The woman (and, if
possible, her partner) is invited to participate in decisions concerning care at delivery (method
of pain relief, etc.).
The three levels of public delivery units are: midwifery units, general obstetric units, and
specialised obstetric units. The Norwegian Directorate of Health has set quality requirements
for each level. A considerable centralisation process has taken place within birth care over the
past 40 years. About two thirds of children are now born in specialised obstetric units in large
hospitals. Home births are not very common in Norway.
The Norwegian Directorate of Health has prepared a national guideline for post-natal care
(2014). The guideline provides recommendations for maternity leave with the main emphasis
on the first few weeks after birth.
Helsedirektoratet

publiserte

i

juni

2018

Nasjonal

faglig

retningslinje

for

svangerskapsomsorgen. I den nye retningslinjen vies blant annet levevaner hos gravide mer
oppmerksomhet. Det er anbefalt mer veiledning og oppfølging i svangerskapet for dem som
trenger det.
I ny forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, som trådte i kraft 1. november 2018, er det tatt inn at helsestasjonstilbudet
skal inneholde "tilbud om hjemmebesøk til mor etter fødsel og hjemmebesøk til nyfødte".
Oppfølging av familie og barn er også sentralt i Helsestasjonsprogrammet 0-5 år.
Gratis prevensjon
Regjeringen har utvidet ordningen med gratis prevensjon til å gjelde opp til 21 år, og inkludert
langtidsvirkende prevensjon i ordningen. Dette har gitt en dobling i bruken, og p-stav
dominerer blant de yngste jentene med en mangedobling i antall brukere fra 2014 til 2017.
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Fra 2016 fikk både helsesykepleiere og jordmødre rekvireringsrett for prevensjonsmidler til
kvinner over 16 år. Dette har gjort det enklere for flere å få tilgang til prevensjon. I 2017 ble
strategien «Snakk om det!» lagt frem. Den skal bidra til å styrke hele befolkningens seksuelle
helse.
Nedfrysning av egg
Fra og med 2019 er egenandelen for nedfrysing av egg i forkant av behandling for alvorlig
sykdom fjernet. Tidligere var egenandelen opptil 17 500 kroner.
Rosa kompetanse
Bifile og lesbiske kvinner mellom 16 og 39 år scorer høyere på symptomer for depresjon og
angst enn hva heterofile kvinner og menn av alle seksuelle legninger gjør. Rosa kompetanse
helse og sosial mottar penger over statsbudsjettet til kompetanseheving i helse- og
omsorgstjenestene om kjønns- og seksualitetsmangfold. Målet er å bidra til forebygging av
psykiske helseproblemer blant seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter.
HPV-vaksine
I 2017-18 ble alle kvinner født 1991-96 tilbudt gratis HPV-vaksine betalt av
helsemyndighetene. Dette er et særskilt program beregnet på kvinner som ble født før HPVvaksinen ble introdusert som en regulær del av barnevaksinasjonsprogrammet fra 2009, og som
da ble tilbudt jenter fra 12 år. Til nå har mer enn 136 000 kvinner tatt vaksinen mellom 1
november 2016 og 31 januar 2019, noe som representerer 59% av målgruppen.
Seksualundervisning på skolen
Norge har lang tradisjon for seksualitetsundervisning i skolen. Kunnskap om grenser, respekt
og rettigheter og evnen til å reflektere over ulike situasjoner er viktig for å utvikle egen
autonomi og samtidig respektere andres grenser. I skoleåret 2013/2014 fikk vi flere nye
kompetansemål innen disse temaene.Temaer knyttet til kropp, grenser, og seksualitet inngår i
flere fag i skolen med ulik vinkling i ulike fag og på ulike tidspunkt i skoleløpet. Dette
gjenspeiles i kompetansemål knyttet til naturfag, samfunnsfag og KRLE (kristendom, religion,
livssyn og etikk) på ulike klassetrinn. Mens læreplanen i naturfag har en biologisk og analytisk
tilnærming og innfallsvinkel til temaet, har samfunnsfag en mer sosial og samfunnsorientert
tilnærming. I KRLE drøftes temaene i tilknytning til etikk og filosofi og ulike kulturelle verdier.
Primærhelsetjenesten
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Regjeringen har gjennom flere år satset på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I perioden
2013 til 2019 har regjeringen bevilget over 1,3 milliarder kroner til helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. I 2019-budsjettet ligger det 877,4 millioner kroner i kommunerammen og
430,4 millioner kroner i øremerkete tilskudd. Helsestasjonen når de aller fleste barn og deres
familier. Tall fra 2017 viser at 99 % av alle spedbarn er i kontakt med helsestasjonen i løpet av
sitt første leveår.48 Jenter oppsøker i langt større grad enn gutter oppsøker helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.49
Rask psykisk helsehjelp
Regjeringen bevilger i 2019 21 millioner kroner til Rask psykisk helsehjelp, som er et
kommunalt lavterskel behandlingstilbud rettet mot personer over 16 år med mild til moderat
angst, depresjon, begynnende rusproblem og/eller søvnvansker. Evalueringen av pilotprosjektet
viser at kvinner var overrepresentert blant brukerne av tilbudet.
Specialist health care in Norway

The latest figures show that more women than men are receiving treatment in hospitals. The
gender difference in the age group 20 - 49 years is mainly related to pregnancy and childbirth.
For the age group 50 - 80 years, the differences are fewer between the sexes. For the oldest age
group, the difference between women and men is great, and is due to the gender composition
of the population. Far more women than men are 80 or older.
Transgender

New legislation on legal gender change in Norway came into force in 2016. The Gender
Amendment Act allows persons from the age of 16 to change their legal gender by declaring
and confirming their belonging to the other gender to the national registration office. Children
between the ages of 6 and 16 can apply together with their parents. On commission from the
The Ministry of Health and Care Services The Norwegian Directorate of Health is in process
with working out national professional guidelines / advice for treatment and services to persons
with gender incongruence. This is done in collaboration with the regional health authorities
who are working on the development of decentralized specialist services for persons with other
needs and symptoms than what are covered by the National Treatment Service For
Transexualism.
Skifte kjønn juridisk
48
49

KOSTRA-tall
Ungdata-undersøkelsen

33

New legislation on legal gender change in Norway came into force in 2016. The Gender
Amendment Act allows persons from the age of 16 to change their legal gender by declaring
and confirming their belonging to the other gender to the national registration office. Children
between the ages of 6 and 16 can apply together with their parents. On commission from the
The Ministry of Health and Care Services and The Norwegian Directorate of Health is in
process with working out national professional guidelines / advice for treatment and services to
persons with gender incongruence. This is done in collaboration with the regional health
authorities who are working on the development of decentralized specialist services for persons
with other needs and symptoms than what are covered by the National Treatment Service For
Transexualism.

2.3 Vold, stigma og stereotypier
I denne delen av rapporten redegjøres det for Norges arbeid mot 1) vold mot kvinner og vold i
nære relasjoner; 2) vold, ekskludering og diskriminering knyttet til teknologi/sosiale medier; 3)
kjønnsstereotypisering i media og 4) vold og sammensatt diskriminering.
2.3.1 Vold og overgrep
Vold og overgrep er en vedvarende likestillingsutfordring i Norge og et høyt politisk prioritert
innsatsområde. Det har i perioden siden 2014 vært lagt fram flere tiltaksplaner. Omfattende
tiltak er satt i gang for å forebygge vold, øke kvaliteten og samordningen av tjenester og økt
kunnskap og kompetanse. Regjeringen har også igangsatt store reformer som vil bidra til å
styrke kvaliteten i tjenestene som skal forebygge vold, og som møter voldsutsatte. Dette gjelder
fremfor alt kommunereformen, nærpolitireformen og struktur- og kvalitetsreform i barnevernet.
Innsatsen på området videreføres og styrkes framover.
Ratifisering av Europarådets konvensjoner
Norway ratified the Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against women and domestic violence in July 2017. The Convention entered into force, as
regards Norway, on 1 November 2017. The ratification of the Convention is an important signal
from the Norwegian government that this work will be given high priority. The convention will
be an important platform for the further work of the Norwegian government to combat violence
against women and domestic violence in years to come.
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Norge ratifiserte i mai 2018 Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell
utnytting og seksuelt misbruk.
2.3.2 Sentrale lovendringer siden 2014
Siden forrige rapportering har det vært flere lovendringer på strafferettens og straffeprosessens
område og i andre lovverk som berører området.
Regler om «stalking» og forberedelse til tvangsekteskap
Endringer i straffelovens regler om personforfølgelse («stalking») og tvangsekteskap trådte i
kraft 1. juli 2016. Det er blant annet vedtatt en ny straffebestemmelse som skal ramme alvorlige
tilfeller av personforfølgelse. Den nye straffebestemmelsen har en strafferamme på fire år.
Bakgrunnen for forslaget er at personforfølgelse anses å kunne ha svært alvorlige konsekvenser
for den som rammes, og at det strafferettslige vernet mot slike handlinger derfor bør styrkes og
tydeliggjøres. Det ble også tilføyd et nytt annet ledd i straffeloven § 253 om tvangsekteskap,
som rammer den som ved å forlede eller på annen måte medvirker til at noen reiser til utlandet
for der å bli utsatt for tvangsekteskap. Dette gjør det mulig å gripe inn mot tvangsekteskap før
fornærmede forledes til å reise til utlandet, der det kan være vanskeligere å søke beskyttelse
mot å bli utsatt for tvangsekteskap. Endringsforslaget muliggjorde norsk ratifikasjon av
Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære
relasjoner. Ved samme anledning ble det også foretatt enkelte endringer i straffelovens regler
om misbruk av overmaktsforhold og om seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon.
Endringene skal sikre at bestemmelsene rammer tilfeller der noen får to fornærmede til å ha
seksuell omgang med hverandre.
Styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap
Endringer i reglene om oppreisningserstatning ved krenkelser begått av flere i fellesskap trådte
i kraft 1. juli 2017. En endring i skadeserstatningsloven åpner for at det kan fastsettes separate
oppreisningskrav for den enkelte ansvarlige ved krenkelser begått av flere i fellesskap.
Plikt til å vurdere kontaktforbud i volds- og overgrepssaker
Med virkning fra 1. januar 2019 ble det innført en regel som gir domstolene en plikt til å vurdere
om den domfelte i volds- og overgrepssaker skal ilegges kontaktforbud overfor barn, uavhengig
av om sakens aktører har nedlagt påstand om dette. Formålet er å styrke barns vern mot vold
og overgrep.
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Bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep
Det er vedtatt en ny bestemmelse i barneloven som klargjør at samvær ikke kan gjennomføres
eller avtales når det er ilagt et kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet. Videre kan en
forelder reise sak om foreldreansvar mv. uten mekling når en forelder er dømt i straffesak for
alvorlig vold og overgrep mot egne barn. Lovendringen om mekling er foreløpig ikke trådt i
kraft. Se Prop. 167 L (2016–2017) Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern
for barn mot vold og overgrep).
Regler om tilrettelagt avhør av barn og særlig sårbare fornærmede og vitner
Nye regler om avhør av barn og særlige sårbare fornærmede og vitner trådte i kraft i 2015. De
nye reglene om tilrettelagte avhør skal sikre at barn og andre særlige sårbare personer som er
fornærmede eller vitner i enkelte alvorlige straffesaker, ivaretas særskilt i avhørssituasjonen.
Tilrettelagte avhør skal som hovedregel skje på særskilt tilrettelagte barnehus og gjennomføres
av en påtalejurist med særlig kompetanse om slike avhør. Tidligere ble slike avhør leder av en
dommer. Slike avhør skal alltid skal tas i saker der barn under 16 år eller særlig sårbare voksne
avhøres som fornærmet eller annet vitne i saker som gjelder seksuallovbrudd,
kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner, drap eller kroppsskade. Første avhør skal som
hovedregel tas uten at mistenkte siktes og varsles om avhøret. Som hovedregel skal tilrettelagte
avhør spilles av under rettssaken, slik at den fornærmede eller vitnet slipper å forklare seg på
nytt. Et siktemål med endringene er å styrke vernet mot overgrep, samtidig som siktedes
rettssikkerhet ivaretas.
18-årsgrense for ekteskapsinngåelse
Ekteskapsloven ble endret i 2018 slik at det nå er en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i
Norge. Formålet med lovendringen er å hindre at mindreårige inngår ekteskap i Norge og å
sende et signal om at det ikke aksepteres at ekteskap inngås av personer under 18 år i Norge.
Endret helselovgivning
Fra 1. januar 2018 fremkommer det uttrykkelig av helselovgivningen at tjenestene har ansvar
for å bidra til en styrket bevissthet rundt, og økt ansvarlighet knyttet til, arbeid med å forebygge
og bekjempe vold og seksuelle overgrep ved ytelse av helse- og omsorgstjenester. Dette
innebærer ansvar for å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere som kan
være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Videre
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innebærer lovendringene tydeliggjøring av ansvaret for å legge til rette for at tjenestene blir i
stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.
Nye rammeplaner til Barnehage
Den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver som trådte i kraft 1. august 2017,
er tydeligere enn tidligere rammeplan når det gjelder følgende: «Personalet skal ha et bevisst
forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan
dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet,
jf. barnehageloven § 22».
2.3.3 Nasjonale handlingsplaner og strategier
In order to work most effectively with the various forms of violence, the government has
developed separate plans and strategies for each form of violence. These plans/strategies and
initiatives are mutually supplementary and are intended to ensure a coherent approach to
combating violence against women and domestic violence;
•

Tiltaksplan for å forbygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom "En
god barndom varer livet ut" (2014-2017) (på norsk)

•

Action Plan to prevent and combat intimate partner violence (2014-2017) (på norsk)

•

Action Plan against negative social control, forced marriages and female genital
mutilation (2017-2020)

•

Action Plan to prevent and combat human trafficking (2017) (på norsk)

•

Escalation plan on violence and abuse (2017-2021) (på norsk)

•

Action plan on UN Security Council Resolution 1325 (2019-2022)

•

Action plan to prevent and combat rape (2019-2022)

Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)
Hovedmålsettingene med planen var å forebygge og hindre vold og overgrep mot barn, i tillegg
til at barn som utsettes skal få tidlig og riktig hjelp. Planen inneholdt 43 tiltak på områdene
forebyggende arbeid og godt foreldreskap, det offentliges ansvar, barn og ungdoms egen
deltakelse, tverrfaglig samarbeid og frivillig sektor, rett hjelp til rett tid, forskning og
kompetanse.
Action Plan to prevent and combat intimate partner violence (2014-2017)
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Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner (2014-2017) "Et liv uten vold" er implementert og
gjennomført. Planen inneholdt 45 tiltak på områdene forebygging og synliggjøring, kunnskap
og kompetanse, samarbeid og samordning, hjelpe- og behandlingstilbud og straffeforfølgelse.
Det vurderes nå hvordan handlingsplanen skal følges opp. Planen bygger på
Stortingsmeldingen som ble lagt frem mot slutten av forrige rapporteringsperiode, 2012-2013.50
Escalation plan on violence and abuse (2017-2021)
Stortinget vedtok i 2017 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Det er 88 tiltak
i planen. Hovedmålet er å redusere forekomsten av vold i nære relasjoner med særlig vekt på å
bekjempe vold og overgrep som rammer barn og unge. Den samlede satsingen er på om lag 1
mrd. kroner. Det gjennomføres et omfattende tverrdepartementalt arbeid for å følge opp planen.
Tiltakene i planen skal bidra til å forebygge vold, et styrket hjelpe- og behandlingstilbud for
voldsutsatte og voldsutøvere, styrket kompetanse i tjenestene, og kunnskapsutvikling.
Stortinget har vedtatt en tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar på systemnivå
for å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep både når det gjelder barn og
voksne.
2.3.4 Utvalgte tiltak rettet mot vold og overgrep
Her følger beskrivelse av utvalgte tiltak som er gjennomført eller igangsatt siden 2014.
Risikovurderingsverktøyet SARA og Patriark
SARA (Spousal Assault Risk Assessment guide) og Patriark er risikovurderingsverktøy til bruk
i politiet. SARA innføres nå i alle landets politidistrikter og arbeidet med å implementere
Patriark i politiet er igangsatt.

SARA skal bidra til å strukturere politiets arbeid med

trusselvurderinger i partnervoldssaker. Patriark er et verktøy for å vurdere risiko i saker som
gjelder æresrelatert vold.
Partnerdrapsutvalg
Regjeringen satte i oktober 2018 ned et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der
gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken
grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets
håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at
fremtidige tilfeller forebygges og forhindres. Utvalget skal levere sin innstilling i april 2020.
50

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/123f0c0da6b94186bafafdfa4b5c891a/sluttrapport-handlingsplan-vold_2018.pdf
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Læringsressurs i barnehage og skole "JEG VET"
JEG VET er en læringsressurs for voldsforebygging og livsmestring i barnehage og skole som
ble lansert i 2018 (www.jegvet.no). JEG VET gir enkelt og tydelig informasjon om hvordan
lærere kan gi opplæring om vold og seksuelle overgrep mot barn fra 1. trinn til videregående
skole. Læringsressursen skal gi kunnskap om ulike former for vold, mobbing, seksuelle
overgrep, om hvordan vold og overgrep skader og om hvem man kan snakke med dersom man
er utsatt. JEG VET skal oversettes til samisk.
Opplæringsplattformen "SNAKKE"
Opplæringsverktøyet "SNAKKE" ble lansert i april 2018, og er en digital opplæringsplattform
som skal gjøre voksne tryggere når de skal snakke med barn de er bekymret for.
Kjerneinnholdet i SNAKKE er et simuleringsspill som gir praktisk øving og samtalehjelp til å
snakke med barn og unge om vanskelige temaer. Plattformen inneholder også filmer av barn i
samtale med en voksen, til læring og inspirasjon, og artikler for å lære mer om temaet.
SNAKKE kan brukes av alle voksne som møter barn i sin arbeidshverdag. Det er igangsatt en
pilotering av SNAKKE i flere barnehager over hele landet.
Styrking av stiftelsen Alternativ til Vold
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) tilbyr i utgangspunktet behandling til voksne voldsutøvere.
ATV fikk fra 2017 et familiemandat, og kan dermed tilby hjelp og behandling også til voksne
som er utsatt for vold fra partner og barn som opplever vold hjemme. Det et mål å sikre bedre
geografisk spredning av ATVs tilbud i de kommende årene. I 2019 skal ATV prioritere
etablering av et nytt kontor i Finnmark med samisk kompetanse.
Støttesentre for kriminalitetsutsatte
Det er etablert støttesentre for kriminalitetsutsatte i alle landets politidistrikt. Støttesentrene skal
gi voldsofre psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning gjennom hele
straffesakskjeden. Utsatte for vold i nære relasjoner er en viktig målgruppe.
Politiets beskyttelsestiltak
Politiet disponerer en rekke beskyttelsestiltak, herunder elektronisk kontroll ved kontaktforbud
(omvendt voldsalarm) adressesperre (kode 6), mobil voldsalarm, besøks- og kontaktforbud mv.
Elektronisk kontroll ved kontaktforbud (omvendt voldsalarm) ble innført i 2013 og bruken skal
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evalueres i 2019. En evaluering av besøksforbud som beskyttelsestiltak i saker om vold i nære
relasjoner viser at det utfordringer knyttet til praktisering og håndheving av ordningen. Det
anbefales å legge til rette for økt bruk samt sørge for at det reageres raskere og med fasthet på
brudd på besøksforbudet. Rapporten følges opp av Riksadvokaten og Politidirektoratet.
Egne fagmiljøer i politiet
I forbindelse med implementering av nærpolitireformen, skal det være egne fagmiljøer for
kriminalitetsbekjempelse innenfor økonomisk kriminalitet, menneskehandel, vold i nære
relasjoner og seksuelle overgrep i alle politidistrikter. Et annet viktig tiltak er ordningen med
familievoldskoordinatorer i alle landets politidistrikt. Familievoldskoordinatorene er tillagt
koordinerende oppgaver og skal ha en oversikt over politidistriktets samlede innsats innen
familievoldsfeltet.
Kunnskapsutvikling
Et eget forskningsprogram om vold i nære relasjoner ble igangsatt i 2014, og skal videreføres
for en ny femårsperiode fra 2019 til 2024. Forskningen gjør det mulig å følge utviklingen over
tid og gir et bedre grunnlag for iverksettelsen av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære
relasjoner. Programmet gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Menneskehandel
Regjeringen utarbeider jevnlig handlingsplaner mot menneskehandel. Den nåværende planen
kom i 2016. Årlig identifiseres rundt 100 nye ofre for menneskehandel, hvorav de fleste er
kvinner som har vært utnyttet innen prostitusjon. En tilskuddsordning som gir støtte til bo- og
oppfølgingstiltak, oppsøkende virksomhet, arbeidstrening, informasjonsvirksomhet mv. er blitt
vesentlig styrket de senere år, og deler i 2019 ut mer enn 30 millioner kroner. Alle
politidistrikter må opprette spesialgrupper mot menneskehandel. Det er etablert en egen
kompetansegruppe for menneskehandel med medlemmer fra politiet og påtalemyndigheten, for
å utvikle politiets innsats.
Barneekteskap
Problemstillinger knyttet til barneekteskap ble for alvor satt på dagsorden høsten 2015, da det
kom over 30 000 asylsøkere til Norge. Fra januar 2015 til 1. februar 2016 kartla
Utlendingsdirektoratet (UDI) 61 asylsøkere under 18 år som var gift eller forlovet med en
person i Norge (59 jenter og 2 gutter). Ti av jentene var under 16 år, og fire av disse hadde barn.
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De øvrige 51 barna var 16 eller 17 år gamle, hvorav 16 var gravide eller hadde barn. Regjeringen
opprettet en tverretatlig arbeidsgruppe mellom UDI, Politiets utlendingsenhet (PU) og Bufdir
for å få på plass retningslinjer og samarbeidsrutiner mellom UDI, PU, asylmottak og lokal
barneverntjeneste. Rapport fra denne gruppen forelå 16. september 2016, og på bakgrunn av
rapporten er det nå etablert rutiner for tidlig å identifisere og håndtere barneekteskap blant
asylsøkere. Bufdir har også utarbeidet en digital veileder for barneverntjenesten.
Kjønnslemlestelse: Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse (2017-2020
Regjeringens satsninger for å styrke kunnskapen om ulike former for vold har ført til økt
kunnskap og større bevissthet om særlig utsatte grupper, med sammensatte utfordringer og
behov. Dette innenfor rammen av en helhetlig forankring og forståelse vold og overgrep, i tråd
med Istanbulkonvensjonen. Å bekjempe barneekteskap og tvangsekteskap er viktige mål i
handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplanen mot negativ sosial
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Planen har bla. tiltak for å styrke
lovverket, øke informasjon om rettigheter til utsatte personer, styrke forebyggende tiltak og å
utvikle en internasjonal strategi mot barne- og tvangsekteskap. Følgeevaluering av
handlingsplanen for 2013-2016 anbefalte at innsatsen bør sees i en større sammenheng med
transnasjonal mobilitet og integrering. I Regjeringen integreringsstrategi (2019-2022), er retten
til å leve et fritt liv et av fire målområder, og foreldreveiledning til nyankomne flyktninger og
innvandrere, en gjennomgang av hjelpetjenestene og et nordisk samarbeid om negativ sosial
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse viktige tiltak.
I Norge blir det rapportert om svært få tilfeller av kjønnslemlestelse utført på jenter etter at de
har flyttet til Norge. Imidlertid har en stor gruppe jenter og kvinner blitt kjønnslemlestet før de
kom til Norge. De som trenger helsehjelp, kan kontakte den kommunale helsetjenesten eller ta
direkte kontakt med kvinneklinikker på det lokale sykehuset. En ny diagnosekode fra Verdens
helseorganisasjon (WHO) om kjønnslemlestelse er tatt inn i den norske utgaven av den
internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Det
betyr at man på sikt vil kunne få statistikk på antall kjønnslemlestede personer som mottar
helsehjelp i Norge. I regjeringens Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap
og kjønnslemlestelse (2017-2020) er informasjonstiltak og dialogarbeid viktige innsatsområder
for å bidra til holdningsendringer på sikt og forebygge nye tilfeller. Som en del av handlingsplan
mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) har regjeringen
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satt av 3 millioner kroner i året til forskning om kjønnslemlestelse, og pågående prosjekter er
betydningen av transnasjonale relasjoner, endringsvillighet, og helsehjelp for personer som er
utsatt.
Tiltak rettet mot negativ sosial kontroll
Negativ sosial kontroll er definert som ulike former for kontroll, press, trusler og tvang som
utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.51
Selv om negativ sosial kontroll bryter med individets rettigheter, er det ikke nødvendigvis
straffbart. Det er når kontrollen går over til å bli vold, at den favnes av straffeloven. Negativ
sosial kontroll er et alvorlig samfunnsproblem. Forebygging og bekjempelse av negativ sosial
kontroll er høyt prioritert av regjeringen. For å motvirke sosial kontroll har Norge:
 Laget handlingsplan mot negativ sosial kontroll, med 28 tiltak.
 Økt antall minoritetsrådgivere på skolene. Nå er det 38 minoritetsrådgivere fordelt på
15 fylker.
 Bidratt med forsterket støtte til tiltak for å endre holdninger og praksis i berørte miljøer,
gjennom frivillige organisasjoners arbeid.
 Igangsatt et arbeid for å styrke rettsvernet for utsatte gjennom mulighet for
tilbakeholdelse av pass for barn og unge som står i fare for å bli etterlatt i utlandet eller
tvangsgiftet
 Det innføres obligatorisk foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet for nyankomne
flyktninger, slik at foreldre kan være en god støtte for sine barn i det norske samfunnet.
 Negativ
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kontroll
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gjennomgående

tema

i
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likestillingsutfordringer blant barn og unge (Ung i Dag utvalget).
2.3.5 Tiltak rettet mot overgrep på internett
The Norwegian government and key-actors like The Norwegian Media Authority, the Police
Directorate, the Directorate for Children, Youth and Family Affairs, The Norwegian Directorate
for Education and Training, NGOs and content/service providers have increasingly prioritized
information and awareness-needs related to online risks. Self-produced and sharing of sexual
content material online are among the topics identified as one of the current challenges for
Norwegian children and youth. A number of resources have been made available, of which
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some initiatives targets this issue in particular, while a greater number of the resources have a
more general approach encompassing a range of online risks concerning children and youth.
Ung.no – general information and campaigns
On behalf of The Ministry of Children and Equality, The Norwegian Directorate for Children,
Youth and Family Affairs (Bufdir) provide governmental information to children and youth.
Ung.no (“ung” means young) is a site for governmental information on rights, possibilities and
obligations of young people. The target group is youth between 13 and 20 years of age. All
materials made available on ung.no are updated and quality controlled. In addition to general
information about topics like sexuality, sexual abuse and online safety, ung.no has developed a
campaign concerning sharing of nude material online in 2018. The campaign #Ikkegreit
(meaning #not okey) includes i.a. updated articles and videos on the topic, providing
information on the legal and moral aspects of sharing nude material of others, advice on how
to withstand pressure to share such material as well as providing information on where to get
help. The campaign has so far demonstrated effective outreach and attention among youth,
using channels like YouTube and in a youth-friendly and adapted discourse.
Norwegian Police Nettpatrulje (online police patrol) and educational resources
The Norwegian police is developing its presence online, in line with their strategy and as part
of a national police reform. Moreover, the National Police Directorate has established a
National Cybercrime Centre (NC3) with a purpose to coordinate national and cross-border
cybercrime law enforcement activities. NC3 will also act as a centre of technical expertise and
provide support within the Norwegian police. Nettpatruljer (online police patrols) provide
crime prevention advice, offer guidance on particular issues and foster dialogue. Advice
concerning the sharing of sexually explicit content online is one of many topics being
addressed. Other salient topics are general online safety and security issues, children's rights
online, as well as crimes such as online scams, internet viruses and online blackmail. All 12
police districts will have an online presence in 2019, following the practice by The National
Criminal Investigation Service (NCIS) since 2015.
Delbart?
The Norwegian Police has its own educational program for youth between the age of 13 and 16
concerning the sharing of sexually explicit images, videos or content and sexual coercion and
extortion. It is called Delbart? ("delbart" means shareable). The initiative Delbart? was
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launched by Norway's National Criminal Investigation Service (NCIS) in January 2019. The
goal is to provide youth with more knowledge about legal aspects as well as personal
consequences of sharing sexually explicit images, videos or content. The objective is to improve
the ability to make informed choices for themselves and others. A part of the educational
programme Delbart? is targeting parents with an aim to encourage the adults to have
conversations with their children about the risks related to the production and/or sharing of
sexually explicit images, videos or content, and to guide the parents in helping their children in
difficult situations.
The Norwegian Safer Internet Centre – awareness raising and helpline
The Norwegian Media Authority receives funding from the European funding instrument
Connecting Europe Facility (CEF) to coordinate the Safer Internet Centre (SIC) in Norway. An
important aim is to help children and young people stay safe online and promote media literacy.
SIC - Norway coordinates initiatives and collaboration for children and media at a national
level, collaborating with directorates/ministries, non-profit and voluntary organizations, private
businesses and industry organizations. Along with the helpline Cross my heart, the Norwegian
Media Authority is the Norwegian Safer Internet Centre (SIC Norway). Norway's Safer Internet
Centre has a separate Advisory Board, providing advise for the professional work of the center.
The “Brukhue” (use your head) campaign is a prominent example of awareness raising
including the topic of self-generated sexually explicit material/self-generated sexual content.
The campaign is carried out through a partnership with the private company Telenor, the
helpline Cross my heart (The Red Cross) and the organisation Barnevakten.
Du bestemmer (You Decide)
Du bestemmer (You Decide) is a teaching resource about privacy and digital responsibility for
children and young adults aged between 9 and 18. The objective of the resource is to increase
awareness, reflection and knowledge about privacy and the choices young people make when
using digital media. Unwanted situations and experiences is one of four main topic categories
and in the section for the age-group 13-18, this category deals with cyber bullying, digital
violations, blackmail and the sharing of intimate material (sexual content).
Resources for parents and others who are in regular contact with children and youth are also
made available from various sources.
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Forslag om forbud mot deling av krenkende bilder og filmer
Teknologi, elektronisk kommunikasjon og sosiale medier bidrar også til å at stigmatisering og
stereotypiske forestillinger om kvinner og menn sprer seg lettere. Uønsket bildedeling på
internett og i sosiale medier er også en problemstilling som har blitt enda mer aktuell siden
2013. Uønsket bildedeling er et alvorlig problem, særlig med tanke på hvor store følger det kan
få for dem som utsettes for dette. Mobiltelefonen gjør det veldig lett å spre bilder.
Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring høsten 2018 et forslag om nytt straffebud
mot deling av krenkende bilder og filmer. Formålet med forslaget er å sikre at all uberettiget
spredning, fremstilling og anskaffelse av krenkende bilder er straffbart, og at dette fremgår
tydelig av loven.
2.3.6 Tiltak rettet mot diskriminering og kjønnsstereotyper i media
Norge har en lang og sterk tradisjon for uavhengige og seriøse media. En viktig forutsetning
for tillit til media er at mediene er uavhengige i redaksjonelle spørsmål, både fra myndigheter
og andre politiske eller økonomiske interesser. I Norge blir medias redaksjonelt uavhengige
stilling overfor eierne ivaretatt både gjennom selvpålagte ordninger (Vær Varsom-plakaten og
redaktørplakaten) og flere ulike lovverk, først og fremst lov 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell
frihet i media (mediefrihetsloven). En av medias viktigste oppgaver i et demokrati er å føre
uavhengig og kritisk oppsyn med offentlig myndighetsutøvelse, og det er derfor et sentralt
politisk mål å ivareta pressens redaksjonelle uavhengighet fra myndighetene.
Det er derfor bred politisk enighet om at redaksjonelle og medieetiske spørsmål av prinsipielle
årsaker bør overlates til bransjen selv. Av denne grunn har norske myndigheter vært svært
tilbakeholdne med å iverksette tiltak som kan svekke denne uavhengigheten, inkludert å gå ut
med synspunkter eller tiltak som kan oppfattes som forsøk på å påvirke redaksjonelle
beslutninger eller praksis. Bransjen har imidlertid etablert et selvreguleringssystem med etiske
normer i «Vær Varsom-plakaten» og klageorganet Pressens Faglige Utvalg.
Innsatsen Norge ønsker å trekke frem på dette området har vært rettet mot hatefulle ytringer og
netthets samt kroppspress.
Hatefulle ytringer og arbeid mot netthets
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I Norge har hatefulle ytringer kommet fram som et viktig innsatsområde for regjeringen de siste
fem årene. Hatefulle ytringer kan begrense kvinner og menns mulighet og villighet til å delta i
den offentlige debatten, samt forsterke stereotypier om kvinner og menn. Det finnes en rekke
eksempler på at hatefulle ytringer er blitt brukt for å undertrykke, forfølge og diskriminere
bestemte grupper i samfunnet. Forskning viser at kvinner og menn mottar omtrent like mye
netthets, men kvinner og menn møter ulike former for netthets. Kvinner mottar i større grad
hatefulle ytringer mot kropp og utseende, mens menn mottar ytringer rettet mot innhold.
Konsekvenser av hatefulle ytringer er også forskjellige. Flere kvinner enn menn rapporterer at
netthets bidrar til å at de unnlater å delta i debatten. Offentlige myndigheter og
undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge
for at personer som utsettes for dette får oppfølging. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og
skal straffeforfølges.
Regjeringen startet arbeidet mot hatefulle ytringer i juni 2014 da statsministeren inviterte
kvinner til et møte om hets. Møtet ble fulgt opp av en større rundebordskonferanse i november
2014. I november 2015 lanserte regjeringen en politisk erklæring mot hatefulle ytringer.
Regjeringen lanserte en strategi mot hatefulle ytringer høsten 2016. Strategien gjelder fram til
2020. Målet med strategien er å bidra til en god offentlig meningsutveksling, og å forebygge
og motvirke hatefulle ytringer. Strategien inneholder tiltak på følgende områder: Møteplasser,
barn og unge, rettssystemet, arbeidslivet, mediesektoren og kunnskap og forskning.
Regjeringen har siden 2014 støttet kampanjen Stopp hatprat på nett. Dette er en del av
Europarådets kampanje Young people combatting hate speech online. De nordiske
likestillingsministrene vedtok i 2015 samarbeidsprogrammet for 2015-2018, "Tilsammans för
jämställdhet – ett starkare Norden", hvor et av fokusområdene er likestilling i det offentlige
rommet. Med utgangspunkt i dette vedtok de nordiske likestillingsministrene å prioritere
arbeidet mot kjønnsbaserte hatefulle ytringer.
Kroppspress
I dag opplever mange unge et stort press for å ligne urealistiske kroppsidealer. Kroppspress er
en likestillingsutfordring fordi det snevrer inn forestillingen om hvordan jente- og guttekroppen
skal se ut. Barn og unge møter kroppsidealer og utseendefokus i mange kanaler, for eksempel
på sosiale medier. Forbruksforskningsinstituttet SIFO utarbeidet i 2014 en rapport om retusjert
reklame og kroppspress i Norge. En undersøkelse utført i forbindelse med rapporten viste at 85
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prosent av unge jenter og 30 prosent av unge gutter opplever kroppspress. Nærmere 70 prosent
av jentene oppga reklame som hovedårsak til presset.
Markedsføringsloven forbyr kjønnsdiskriminerende reklame. Reklamen skal ikke stride mot
likeverdet mellom kjønnene, ikke utnytte den ene kjønns kropp eller gi inntrykk av en støtende
eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann. Forbrukertilsynet håndhever forbudet.
Forbrukertilsynet skal søke å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter loven, og kan ta
opp sak med en næringsdrivende blant annet basert på tips og klager fra forbrukere.
Forbrukertilsynet kan forby reklamen, påby at den endres og ilegge sanksjoner.
Bloggere og andre påvirkere i sosiale medier har stor påvirkningskraft på barn og unge. For å
motvirke og redusere det kroppspresset barn og unge opplever i dag har regjeringen tatt initiativ
til å lage etiske retningslinjer mot kroppspress. Retningslinjene utarbeides og planlegges
håndhevet av bransjen selv, og skal gjelde for påvirkere, nettverkene påvirkerne er en del av og
annonsører. Formålet er at bransjen skal ta et større ansvar for den påvirkningskraften de har på
barn og unge.
Parallelt med utarbeidelsen av etiske retningslinjer arbeides det med lovendringer for å redusere
kroppspresset. Det arbeides blant annet med forslag om å lovfeste krav om at retusjert reklame
skal merkes. Forslaget gjelder reklame der kroppsfasongen til mennesker i reklamen er endret.
Formålet er å synliggjøre at de vakre personene i reklamen ikke er virkelige personer.
Tiltak rettet mot vold og sammensatt diskriminering
Når det gjelder vold mot grupper av kvinner som møter sammensatt diskriminering har tiltakene
2.3.7

i hovedsak vært rettet mot voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn, personer i
minoritetsbefolkningen med lbhti- bakgrunn og den samiske befolkningen. Regjeringen har en
egen satsning mot voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn som er dekket av
Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)
og Regjeringen integreringsstrategi (2019-2022).
Kvinner i asylmottak
De siste årene er det gjort flere endringer i retningslinjene for opphold på asylmottak i Norge.
Det stilles i dag krav til mottakene om bl.a. identifisering av beboere i mottak som kan være
utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap. Vold i nære relasjoner
omfatter også tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det skal også gis informasjon til
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nyankomne asylsøkere om kvinners rettigheter og likestilling, samt informasjon om vold i nære
relasjoner. Det er de siste årene gjennomført dialoggrupper mot vold i mottak. Blant temaene
som har vært oppe i slike dialoggrupper er vold mot kvinner og barn.
Videre stilles det krav til ivaretakelse av trygghet og sikkerhet for kvinner i mottak. Mottaket
skal bl.a. sørge for at enslige kvinner gis et boligtilbud fysisk skjermet fra menn og at mottaket
i størst mulig grad sikrer at kvinner ikke utsettes for vold, trakassering eller seksuelle overgrep.
Kravet om at enslige kvinner skal gis et botilbud fysisk skjermet fra menn praktiseres slik at
beboerne i kvinneavdelinger skal kunne låse ytterdøra for å hindre uvedkommende adgang. Det
er et krav om atskilte bad og toaletter for kvinner og menn, som også skal være låsbare, og
kvinner og menn skal kunne disponere adskilte/egne fellesarealer. Utlendingsdirektoratet (UDI)
jobber systematisk med å sikre at omsorgen for kvinner og barn ivaretas på best mulig måte i
mottak og vurderer kontinuerlig tiltak for å motvirke at det oppstår uønskede hendelser i mottak.
Minoritetspersoner med LHBTIQ-bakgrunn
Det er særskilte tiltak for å forebygge diskriminering av personer i minoritetsbefolkningen med
LHBTIQ-bakgrunn i "Trygghet, mangfold og åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot
diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (20172020)". Det skal gis informasjon om LHBTIQ til nyankomne flyktninger og familiegjenforente
som deltar i introduksjonsordningen og i undervisning for samfunnskunnskap, samt i skolering
av programrådgivere i kommuner som møter nyankomne. Andre yrkesgrupper som møter
voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn, som minoritetsrådgivere på skoler, ansatte ved
bo- og støttetilbudet for ungdom over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, vold og
frihetsbegrensninger, og de som jobber med nettstedet ung.no. LHBTIQ-temaer tas også opp i
den årlige integreringskonferansen mellom myndighetene og innvandrerorganisasjoner.
Regjeringen har avsatt 20 mill. kr. årlig som søkbare midler til organisasjoner driver prosjekter
for å endre holdninger til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, der
prosjekter som tar opp LHBTIQ også inngår. Skeiv Verden og Selvhjelp for innvandrer og
flyktninger (SEIF) er eksempler på organisasjoner som jobber særskilt med dette.
Vold mot kvinner i den samiske befolkningen
Norway is facing challenges concerning violence against women in the Sami population.
I en undersøkelse fra 2015 rapporterer samiske personer om mer voldsutsatthet enn
ikke-samiske, og samiske kvinner er mer utsatt enn kvinner i befolkningen forøvrig.
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Hjelpeapparatet og politiets manglende kompetanse på samiske språk og kultur kan også
vanskeliggjøre arbeidet med å beskytte personer med samisk bakgrunn fra å utsettes for vold
og overgrep.52
Den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver som trådte i kraft 1. august 2017,
er tydeligere enn tidligere rammeplan når det gjelder følgende: «Personalet skal ha et bevisst
forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan
dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet,
jf. barnehageloven § 22.» Rammeplanen gjelder også for samiske barnehager. Arbeidet mot
mobbing og for et godt psykososialt miljø i barnehage og skole gjelder også samiske barn og
unge.
Universell utforming
Norge arbeider også for motvirkning av diskriminering gjennom Universell utforming av IKT.
Dette gjelder i hovedsak diskriminering knyttet til funksjonsnedsettelser, og er kjønnsnøytralt.
Det er interesseorganisasjoner som står for de konkrete og spesifikke tiltakene på området –
særlig

knyttet

til

digital

kompetanse.

Relevante

tiltak

fra

Kommunal-

og

moderniseringsdepartementet som Digidel, Digihjelpen, eller arbeid med UU – er
kjønnsnøytrale.53

2.4 Participation, accountability and gender responsive institutions
I denne delen redegjøres det for tiltak knyttet til kvinners deltakelse i politikk og
beslutningsprosesser, inkludert media, og hvordan kjønnslikestilling ivaretas som viktig
prinsipp i Norges økonomiske politikk.
Kvinners deltakelse i offentligheten og i beslutningsprosesser
Det er et mål at alle skal ha like muligheter til politisk deltakelse og at demokratiske organ bør
2.4.1
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i
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for
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på

beslutningene organet fatter, og det kan bidra til å styrke demokratiets legitimitet.
Selv om norske kvinner fikk stemmerett i 1913, var det først i 1987 at valgdeltakelsen blant
kvinner og menn var lik. Kvinner, unge voksne og personer med innvandrerbakgrunn er
underrepresentert i politikken.54 I likestillings- og diskrimineringsloven stilles det krav om
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representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg m.v, og kommuneloven har bestemmelser
som gjelder for utvalg valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. De fleste
politiske partier har innført selvpålagt kvotering.
De siste 10 årene har statsrådspostene vært relativt jevnt fordelt mellom kvinner og menn. I
Solberg-regjeringen er det pr. 25. januar 2019 10 kvinner og 12 menn, med kvinnelig
statsminister og finansminister og utenriksminister. 63 % (31 av 49) av statssekretærer er menn.
12 av 21 politiske rådgivere er kvinner, pr. januar 201955 [Oppdateres]. Ved Stortingsvalget i
2017 var det før første gang over 40% kvinner blant stortingsrepresentantene.56
Sametinget
Sametinget var den eneste kjønnsbalanserte folkevalgte forsamlingen mellom 2005 og 2016,
men etter valget i 2017 økte andelen menn fra 51 % til 56 %. Sametinget er også den eneste
folkevalgte forsamlingen som stiller krav om kjønnsrepresentasjon for å få godkjent valglister.
Etter Forskrift om valg til Sametinget kan Sametinget bestemme at hvert kjønn skal være
representert med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på hver liste.
Lokalpolitikken
Landsgjennomsnittet for representasjon av kvinner i norske kommunestyrer var ved forrige
lokalvalg i 2015 på 39%. Det er tidenes største andel kvinner i kommunestyrene. Det er fortsatt
stor variasjon i representasjon av kvinner i lokalpolitikken mellom ulike kommuner i Norge.
Det har vært et sentralt mål fore regjeringen de siste valgperiodene å få en balansert
representasjon i folkevalgte organer og å styrke representasjonen av kvinner i ledende verv.
Etter kommunestyrevalget i 2015 er 72 % av landets ordførere menn og 28 % av ordførerne er
kvinner. Siden 2011 har andelen ordførere som er kvinner økt med 6 prosentpoeng. Det er
jevnere kjønnsfordeling blant varaordførere enn blant ordførere. Mens det aldri har vært over
30 % kvinner blant ordførerne, har andelen kvinner blant varaordførere vært over 30 % de siste
15 årene. I dag er 43 % av varaordførerne i landet kvinner, og det er en økning fra forrige
valgperiode.
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Resultatet etter fylkestingsvalget i 2015 viser en fordeling på 5 kvinner og 13 menn blant
fylkesordførerne. Kvinnerepresentasjonen i fylkestingene har siden valget i 1995 vært på
mellom 40 og 45 %. I dag er 44 % kvinner valgt inn i fylkestingene.
2.4.2 Tiltak for bedre representasjon av kvinner i lokalpolitikken
Kommunebarometer
I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2018, lanserte Kommunal- og
moderniseringsdepartementet et digitalt kommunebarometer som viser representasjonen av
kvinner i lokalpolitikken i alle norske kommuner.57 Målet er å bidra til å oppnå en god balanse
av kvinner og menn i alle kommunestyrer, og å øke andelen kvinner i ledende verv i
lokalpolitikken.
Evalueringer av tiltak for å øke kvinneandelen som er blitt gjennomført tidligere, tilsier at
oppmerksomhet om temaet i offentligheten, kan øke kvinneandelen i lokalpolitikken.
Det digitale kommunebarometeret gir oversikt over representasjon av kvinner i alle
kommunestyrer, formannskap, i ordførervervet, og andelen kvinner som partiene har gitt
stemmetillegg på valglistene. Det digitale barometeret gir kommunene anledning til å
sammenligne seg med andre kommuner i hele landet. Journalister og offentligheten kan følge
med på hvordan kommunene ligger an når det gjelder kvinnerepresentasjon.
Motivasjonskampanje
I forkant av nominasjonene til listene til kommunevalget, gjennomførte kommunal- og
moderniseringsdepartementet i 2018, en motivasjonskampanje. Det ble sendt ut brev til alle
lokale parti/lister som kan stille valgliste ved lokalvalget i 2019, i alt 3604. I tillegg sendte
statsråden brev til alle partiene på Stortinget. I disse brevene blir det satt søkelys på to forhold.
For det første, få fram partienes nøkkelrolle i arbeidet med å skape en jevnere kjønnsfordeling
i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner. For eksempel, når listeforslag skal
sette opp, at partiene kan bidra til balanse ved å gi like mange kvinner som menn stemmetillegg,
og huske at den mest synlige plassen er førsteplassen på valglisten. For det andre, synliggjøre
representasjonen av kvinner i lokalpolitikken ved å vise til det digitale kommunebarometeret
på kvinner i lokalpolitikken der kommunene kan sammenligne seg med andre kommuner.
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https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/lokaldemokrati/kvinner-i-lokalpolitikken/id2605288/
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2.4.3 Kvinners deltakelse i media
Norsk mediepolitikk er i hovedsak rettet mot å legge til rette for et mangfold av uavhengige
medier, som kan fungere som åpne og uavhengige kanaler for informasjonsutveksling og
samfunnsdebatt, forvaltet etter omforente og selvpålagte presseetiske prinsipper.
Undersøkelsen Global Media Monitoring Project gjennomføres hvert femte år, og kartlegger
hvordan kvinner er representert i nyhetsbildet. Både i 2010 og i 2015 utgjorde kvinner 24
prosent av personene som blir hørt, lest om eller sett i aviser, kringkasting og radionyheter på
verdensbasis. I 2010 utgjorde kvinner i 31 prosent av nyhetskildene i Norge, mens andelen sank
til 24 prosent i 2015, ifølge undersøkelsen.
Mediebransjen har selv i flere år satt fokus på den lave andelen kvinnelige kilder i norske
medier, og satt i gang tiltak for å øke bruken av kvinnelige kilder. Blant annet måler NRK
kvinneandelen i flere programmer, Dagens Næringsliv måler løpende antall kvinner på forsiden
av nettavisen og Aftenposten måler antall kvinnelige kilder hver dag. Det er en utfordring at
kvinner er underrepresentert i mediene. I tillegg er det en utfordring at kvinner som uttrykker
sin mening i mediene i enkelte tilfeller opplever hatefulle kommentarer og trusler. Dette er en
utfordring for den offentlige debatten og kan utfordre kvinners ytringsfrihet og deres ønske om
å ytre seg i offentligheten.
Tradisjonelt har menn vært overrepresentert blant journalister og redaktører i Norge. I 2014 var
kvinneandelen blant Norsk redaktørforenings medlemmer på like under 30 prosent, en
økning fra 20 prosent i 2006. Ved utgangen av januar 2019 hadde kvinneandelen økt til litt over
32 prosent. Andelen kvinnelige ansvarlige redaktører har også økt, fra 16 prosent i 2006 til 27
prosent i 2014. I januar 2019 var nesten 29 prosent av de ansvarlige redaktørene i Norsk
Redaktørforening kvinner. Blant medlemmene i fagforbundet Norsk Journalistlag (NJ) har
kvinneandelen ligget stabilt rundt 43 prosent siden 2010. I 2018 var det en hovedvekt av kvinner
som søkte seg til journalistikkutdanningsløp ved norske høgskoler og universiteter. For
eksempel var det 64 prosent kvinner blant søkerne til landets største journalistutdanning ved
OsloMet i 2018.
2.4.4 Tiltak rettet mot kjønnsbalanse i mediesektoren
Hatefulle ytringer
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomførte kampanjen #ikkegreit om kjønnsbaserte
hatefulle ytringer i 2017, en kampanje som fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier.
Regjeringens lanserte i 2016 en strategi mot hatefulle ytringer for 2016-2020. Strategien
omfatter 23 ulike tiltak innenfor ulike områder, herunder mediesektoren.
Norsk film – mål om kjønnsbalanse
De seneste årene har det også vært en forsiktig utvikling i positiv retning for kjønnsbalansen i
norsk film. Det har blitt igangsatt tiltak for å øke kvinneandelen i norsk film og tv-drama de
senere årene, og i kulturmeldingen «Kulturens kraft» fra høsten 2018 inngår «relevans og
representativitet» som et av flere mål for kulturpolitikken. Norsk filminstitutt (NFI) har mål om
å ha en 50/50 kjønnsfordeling i nøkkelrollene regi, manus og produsent i produksjoner som får
utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. I 2018 ble NFIs mål om 50 prosent kvinneandel
oppnådd for prosjekter med utviklings- og produksjonstilskudd totalt for alle formater. Det er
imidlertid stor variasjon i kvinneandel mellom formatene. Siden 2016 har NFI også ført
statistikk over kjønnsbalansen blant hovedroller i norsk film. I 2018 var kvinneandelen i
hovedroller for spillefilmer på 52,5 prosent, en økning fra 30 prosent i 2016.
2.4.5 Kjønnslikestilling som prinsipp i økonomisk politikk

Gender- responsive

budgeting
Sektoransvarsprinsipp
The Government's work with gender equality is based on the principle of sectoral responsibility
(se del 3 for en nærmere beskrivelse). This means that all of the ministries are responsible for
promoting gender equality and integrating the work to promote gender equality in the ordinary
operations in their areas.
To follow up sectoral responsibilities and ensure a comprehensive equality policy, the Ministry
of Culture bears responsibility for coordination.
The Ministry of Culture and Equality budget contains several grant schemes intended to
advance gender equality. The Directorate of Children, Youth and Family Affairs manages these
schemes. The Ministry funds a gender statistics coordinator position at Statistics Norway. The
Ministry has also contributed to the establishment of a national Centre for Research on Gender
Equality (CORE). CORE has been established at the Institute for Social Research, and has a
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formalised working relationship with researchers at the University of Oslo. CORE will conduct
research on education and the labour market, family and working life, internationalisation,
public opinion and policy.
As part of the follow up of the white paper (Meld. St. (2015-2016)) Report on Gender Equality
in Practice – Equal Opportunities for Women and Men, The Minister has given an annual
statement on gender equality policy and diversity to the parliament (the Storting).
Furthermore, the Ministry prepared a report: "The distribution of financial resources between
women and men and gender differences in health", as a supplement to the state budget for 2018.
The Norwegian Instructions for Official Studies
The Norwegian Instructions for Official Studies set mandatory requirements for the preparation
of central government measures (ex budget measures). The Instructions are recently revised.58
The Ministry of Finance has left the Norwegian Government Agency for Financial Management
in charge of the Instruction for official studies.
Section 2-1 of the Instructions states that all studies shall consider “Which fundamental
questions are raised by the measures?” (question # 3). The guidelines to the Instructions specify
that fundamental questions of equal opportunities/ discrimination shall be assessed if relevant.
All fundamental questions need to be presented systematically and examined comprehensively.
Section 3-2 in the Norwegian Instructions for Official Studies states that “The ministry in
charge shall present all proposed measures with major effects to affected ministries.” If there is
anticipated major effects regarding equal opportunities/ discrimination the assessment of the
measure shall be presented to the Ministry of Culture prior to public consultations.
The Directorate for Children-, Youth and Family Affairs is given the task to develop an
updated guidance document connected to The Norwegian Instructions for Official Studies,
that explains and specifies the requirements for assessing possibilities for equal
opportunities/discrimination in the preparation of central government measures.

58 https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Utredningsinstruksen/Guidance_Notes_on_the_Instructions_for_Official_Studies.pdf

54

The Ministry of Finance' annual circular
I det statlige budsjettarbeidet gis det føringer (jf. Finansdepartementets Hovedbudsjettskriv for
2019) til departementene om å redegjøre for kjønnslikestilling i virksomheten og for tiltak som
er iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling
uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (henvise til likestilling- og diskrimineringsloven).

2.4.6 Handlingsplan for kjønnslikestilling, implementering av CEDAW og nasjonal
menneskerettighetsinstitusjon
Handlingsplan for kjønnslikestilling
Den nasjonale handlingsplanen for kjønnslikestilling (2011-2014) er gjennomført og avsluttet.
The Government submitted the white paper (Meld. St. (2015-2016)) Report on Gender Equality
in Practice – Equal Opportunities for Women and Men. The White Paper provides an overview
of the status and challenges in selected areas of society, and shows the direction of the
Government's

gender

equality

policy.

Oppfølging av CEDAW
CEDAWs anbefalinger gjelder en rekke departementer. Barne- og likestillingsministeren har
hatt møter med sivilt samfunn, Norges institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og
diskrimineringsombudet om CEDAWs anbefalinger for å få innspill om hvilke anbefalinger
som bør prioriteres i den nasjonale oppfølgingen. Det var et eget møte med Fokus og andre
organisasjoner som bidro til sivilt samfunns skyggerapport til CEDAW.
Hvert departement har ansvar for oppfølgingen av CEDAW på eget område. Barne- og
likestillingsdepartementet koordinerer oppfølgingen og har kontakt med departementene.
Enkelte av anbefalingene skal Norge rapportere på i november 2019. Norges neste rapport til
CEDAW skal leveres i november 2021. Det vil der bli gitt en fullstendig oversikt over hvordan
anbefalingene fra 2017 er fulgt opp.
Nasjonal menneskerettighetsinstitusjon
FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og
beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges
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institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som
organisatorisk er underlagt Stortinget. NIM har hovedkontor i Oslo og et kontor i Kautokeino,
med til sammen 17 ansatte (pr. 25. februar.18). NIM ble opprettet i 2015 ved Lov om Norges
nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Områdene NIM arbeider med er blant annet
arbeid og velferd, barn og familie, diskriminering og utsatte grupper, migrasjon og
statsborgerskap, nasjonale minoriteter, religion og livssyn, urfolk, skole og utdanning. NIM har
blant annet et prosjekt om vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

2.5 Fredelige og inkluderende samfunn
Her tar vi for oss den norske tilnærmingen til kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og
utviklingspolitikken og gjør rede for noen av de viktigste norske tiltakene på feltet de siste fem
år. Gode likestillingsresultater nasjonalt er en viktig grunn til at Norge blir hørt internasjonalt i
arbeidet for å fremme kvinners stilling og styrke likestilling. Regjeringen innretter sitt arbeid
for likestilling internasjonalt med det formål å kunne bidra til å møte utfordringer hvor Norge
kan gjøre en forskjell. Norges rolle kan være politisk, faglig og finansiell støttespiller der det er
formålstjenlig og etterspurt. Det norske budskapet er at kvinners rettigheter og innflytelse er et
politisk mål med egen berettigelse, men også at det er en drivkraft for økonomisk vekst, sosial
utvikling og bærekraftig fred.
Norge fremmer kvinners rettigheter og likestilling i bilateralt utviklingssamarbeid og
politisk dialog, gjennom støtte til det multilaterale systemet og normativt i FN, for
eksempel

gjennom

arbeidet

med

resolusjonen

om

kvinnelige

menneskerettighetsforsvarere i FNs generalforsamling. Norsk bistand til kvinners
rettigheter og likestilling har siden 2015 gått noe ned, men det pågår nå et arbeid for å
sørge for at denne utviklingen reverseres.
2.5.1 Tiltak rettet mot kvinner, fred og sikkerhet
Handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet (2015 - 2018)
2018 was the final year of implementing Norway’s third national action plan on women, peace
and security. The plan was implemented in line with its set goals, and we note steady progress
on most indicators. Generally, Norway has a high share of women in mediators teams (between
46 and 65% women in the past three years) and police peacekeeping teams (between 30 and 41
% in the same period). There is a gradually growing number of women amongst those deployed
by the armed forces (5,8 % to 9,3 % from 2015 to 2017). We have a similar gender balance and
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women’s representation in respective management positions, although amongst the police
deployed women have accounted for between 50 % and 55 % of leaders the past three years.
Gender and women’s rights are key in our peace and security work. It is included in all
operational orders for missions and operations where Norway deploys personnel from 2017
onwards. In all peace processes where Norway has a formal role, women, peace and security
is an integrated part of the teams’ work. Last year we started the development of guidelines
for mediation teams’ work on women, peace and security and gender-focused questionnaires
for humanitarian field visits.
New national action plan: Kvinner, fred og sikkerhet (2019 - 2022)
A new national action plan on Women, Peace and Security was developed last year (launched
11 January of 2019) that sets higher goals - amongst other by focusing on women’s participation
and rights from early peace dialogue initiatives all the way through to the implementation of
peace agreements. The action plan commits more money - amongst other by doubling the funds
available for international and local civil society organisations’ work on women, peace an
security in peace and reconciliation efforts, allocating 50 mill. NOK every year in the plan
period to Women, Peace and Security efforts on country level and 8 mill. NOK every year for
the Women, Peace and Humanitarian Fund, and has an improved results framework.
Handlingsplan: Frihet, makt og muligheter (2016-2020)

Norge har arbeidet aktivt i mange år for å fremme kvinners deltakelse i fred og sikkerhet og for
å styrke beskyttelsen av kvinner i krig og konflikt. Norge har også fokus på at kvinner i større
grad får makt til å påvirke sin egen situasjon og at jenter og kvinner beskyttes mot overgrep.
Samtidig vil kvinners deltakelse bidra til at utfallet av beslutningsprosesser blir mer legitime,
og bidra til å øke mulighetene for å oppnå varig fred. Norges handlingsplan for kvinners
rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, Frihet, makt og muligheter (2016
- 2020) legger føringer for fem tematiske prioriteringer:
 jenters rett til utdanning
 kvinners politiske rettigheter og deltakelse
 kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse
 et live fritt for vold og skadelige skikker
 seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
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Til sammen utgjør denne handlingsplanen, handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet
(2019-2022),

strategi

mot

skadelige

skikker

(2019-2022)

samt

relevante

stortingsmeldinger (eksempelvis på menneskerettigheter, Meld. St. 10 (2014 - 2015))
søylene i den norske innsatsen for kjønnslikestilling i utenriks- og utviklingspolitikken.
Andre relevante dokumenter:


Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for
perioden 2014 - 2017



Strategi mot skadelige skikker 2019 - 2022 (under utarbeidelse)



Meld. St. 10 (2014 - 2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som
mål

og

middel

i

utenriks-

og

utviklingspolitikken

Likestilling for utvikling
Et nytt tiltak Norge igangsatte i 2016 er utviklingen av et program for
institusjonssamarbeid, Likestilling for utvikling. Dette myndighet-til-myndighetsamarbeidet planlegges å piloteres i Nepal og Etiopia og skal bidra til kapasitetsutvikling
som vil gjøre likestillingsmyndighetene bedre i stand til å utvikle og iverksette politikk
og virkemidler for likestilling.
UN's first female force commander
In 2014 Major-General Kristin Lund was appointed as the UN’s first female force commander.
In 2017 Major-General Lund became the first women to lead the UN’s Truce Supervision
Organization (UNTSO) in the Middle East.
Nordic network of women mediators
The Nordic network of women mediators was launched in Oslo in 2015. Since then, it has been
taking shape, and its Norwegian branch has been growing and strengthened. Norwegian
members have been deployed to share their experiences from peace processes, including but
not exclusively focused on gender integration and women’s involvement. Norway, within the
framework of the Nordic women mediators, initiated a process with the aim of launching a
Global Alliance of Regional Networks of Women Mediators in 2017. Representatives of all
established regional networks as well as several mediation actors met in Oslo for the first time
in March 2018. They met again in New York in October 2018. A contact group has been
established and the networks are exploring opportunities for cooperation.
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Seksuell vold
There is substantial activity on women, peace and security at country level as well as
multilaterally, amongst other in the fight against conflict-related sexual violence, in
approximately 80 % of conflict countries where Norway is engaged.
In defence and security, Norway’s action plan has sparked more specific tasks to both the
military and police. In the military, a gender perspective has been integrated more fully into
operational planning and execution, and select capacity building of local female security
personnel has been undertaken. Norway is developing an all-of-mission handbook on the
prevention and response to conflict-related sexual violence with and for the UN, soon to be
launched in the UN.
Innsats mot ekstremisme
In 2015, Norway initiated a global network of women-led organisations around the world in a
common endeavour to prevent violent extremism and promote peace. The Women’s Alliance
for Security Leadership (WASL) has become a success. As of today, 60 member organisations
in over 30 countries, from Indonesia to Yemen are pushing the agenda forward. We also
continue to emphasize women’s different roles and the importance of gender in the prevention
of violent extremism, amongst other through the United Nations (New York) Group of Friends
on the Prevention of Violent Extremism that Norway and Jordan lead.
In May 2018, Norway hosted a high-level meeting in Oslo on Prevention of Violent Extremism,
in partnership with UNDP. The challenges facing women when preventing violent extremism
was emphasized in the Minister of International Development’s opening address and during
one of the breakaway sessions.
Moreover, in 2018, Norway championed the inclusion of gender perspectives during the
Review of the United Nation’s Global Counterterrorism Strategy and the United Nation’s HighLevel Meeting for Counterterrorism Agencies in June 2018. On the margins of these
discussions, Norway co-hosted a side event on human rights and preventing violent extremism,
highlighting the positive roles that women and civil society can play.
Bistandshjelp
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We are striving to increase the percentage of the broader Norwegian aid marked with a gender
marker signifying that women’s rights is a significant objective. In the meanwhile more of our
aid is marked with women’s rights as a principal objective, indicating an increase in targeted
efforts in the field.
2.5.2 Tiltak rettet mot kvinners involvering i fredsprosesser m.m
Strategic efforts ensuring women's involvement
In all priority countries for women, peace and security (Afghanistan, Colombia, Myanmar,
Nigeria, Palestine and South Sudan) a strategic portfolio was established ranging from a couple
of concrete interventions adding to diplomatic and political work, to complete and holistic
programmes for women, peace and security.
In all peace processes where Norway is involved, we strive to ensure gender balance in our own
teams. We appoint women special envoys. In 2013 we had had no women special envoys, but
in 2018 two of the two special envoys to processes where Norway had a formal facilitation role
were women. Furthermore, we work to increase the proportion of women in the parties’
delegations and civil society’s influence in the negotiations. Some examples:
Colombia process
Norway’s work as a facilitator in the Colombia process: The team had a dedicated gender
advisor, provided technical and expert assistance to the parties, supported the sub-commission
on gender. Furthermore Norway supported the women’s movement for many years, both prior
to and during the peace process. Norway also has had a steady dialogue with the Colombian
military.
Syria process
Norway has since the start of the peace process supported the Civil Society Support Room.
The CSSR enables various civil society organisations to be present and provide their input in
Geneva where the peace talks (are supposed to) take place. Norway also supports UN
Women’s work with the women’s coalition, the consolidation work within Syria and the
diaspora, and the Women’s Advisory Board.
South Sudan peace process
Norway’s support to women’s participation in the South Sudan peace process, as part of the
troika: The special envoy’s and the embassy’s continued attention to women’s rights, needs and
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priorities, close cooperation with IGAD to increase women representation in the process and in
the implementation of the agreement, regular meetings with the women’s coalition, seconding
of a gender expert to the monitoring mechanism and political and financial support to various
programmes that address women’s political empowerment, girls’ education and the protection
of women.
Women’s role and gender in the implementation of peace agreements
With the new national action plan on Women, Peace and Security a special emphasis is put on
women’s role and gender in the implementation of peace agreements. We build on our ongoing
work in Colombia, South Sudan, Myanmar and Mali, amongst other. The new humanitarian
strategy strengthens women’s involvement and influence in humanitarian response, and with
the new national action plan on Women, Peace and Security we also monitor Norwegian
partnerships more closely to that end. Local women’s organisations are to be included in our
response, and as of 2018 Norway supports the Women, Peace and Humanitarian Fund (amongst
other).
Women’s role and gender in our efforts to prevent and counter violent extremism
This has become a major focus for Norway over the past four years, championed by Prime
Minister Solberg Norwegian supported networks such as the Women’s Alliance for Security
Leadership, the Global Solutions Exchange and the Prevention Project, have integrated and
applied comprehensive gender approaches. In 2018 Norway renewed its partnership with
WASL as well as with critically acclaimed film producer Ms. Deeyah Khan, who puts the
human and gendered face of extremism on the agenda.
Human rights defenders
Human rights defenders are a key priority for Norway, and Norway has been the pen holder on
these resolutions, including the one on women human rights defenders. Norway supports a
number of women networks that support women human rights defenders and peace workers,
provide them with a safe space and offer help when in acute danger.
Progress has also been made in terms of capacity building in the Armed Forces, both in the
educational programmes and female recruitment. The subject matter expert pool has not
increased, but insight into a gender perspective is becoming more widely disseminated. While
the rate of female conscripts has increased sharply (from 12 percent in 2013 to 26 per cent in
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2018), the rate of female military officers and other ranks has seen a slow but steady increase
(From 9 per cent in 2013 to 12.5 per cent in 2018). More women are rising through the ranks
and achieving colonel/commodore or higher. Universal conscription, implemented in 2015, has
made an impact on gender equality in the Armed Forces, and has also attracted a lot of interest
internationally.
Other measures


Norway signed an MoU with Mozambique on Women, Peace and Security, contributed to
the development of several national action plan on Women, Peace and Security (amongst
them those of South Africa and Namibia) as well as a regional action plan for SADC.



Norway was the first country to support UNDP’s programme for parliamentarians’
strengthened role in implementing Women, Peace and Security obligations. The first phase
ran in Sri Lanka, Sierra Leone, Jordan and Kirgisistan, with good results, such as a newly
revised law in Sierra Leone.



We work actively for women’s rights and participation in NATO’s and the OSCE’s work,
and have seconded an expert on gender and violent extremism to the OSCE.



Norway’s support to UN Women has increased in the past two years and is part of our effort
to strengthen judicial and nonjudicial accountability for violations of IHL and HR of women
and girls in armed conflict and humanitarian crisis. Our support to UNFPA has likewise
increased substantially in the past years, reflecting a time of great need. Our continued
partnership with the UN High Commissioner for Human Rights, the UN High
Commissioner for Refugees, the UN Secretary General’s Special Representative for Sexual
Violence in Conflict and AU Special Envoy for Women, Peace and Security are main pillars
in our work to ensure that the rights and justice of women and girls hit by conflict and crises
are protected and promoted.



Our support to the Women’s Alliance for Security Leadership as well as a number of other
civil society networks and organisations, including media houses, are also part of our
response.



We second gender experts to several humanitarian operations and have deployed a
specialized team on sexual and gender-based violence to Haiti. We have engaged experts
on gender and sexual violence in peace processes and security sector reform processes, and
strive to ensure that accountability is on the agenda in peace processes. We second and
support personnel in peace monitoring missions that report on gender and sexual violence.
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Norway developed a whole-of-mission handbook on sexual violence in conflict with and
for the UN, for use in all UN operations, soon to be launched. A similar project is ongoing
with the NATO.



Norway supported relevant research, such as the Sexual Violence in Armed Conflict
Database. We also supported the development of the Global Women, Peace and Security
Index, that is the first index that puts together data on women’s inclusion, security and
access to justice.

2.5.3 Likestillingsperspektiv i tiltak rettet mot miljø og klima
Norway has actively promoted gender concerns where relevant in the international climate
negotiations under the UN Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) and
particularly within the field of adaption to climate change.
Derfor var det viktig for regjeringen at likestillingsperspektivet også ble fremmet i
klimaforhandlingene, opp mot klimatoppmøtet i Paris i høsten 2015, som har som mål å få på
plass en klimaavtale. Det er de fattigste, ofte kvinner og barn, som er mest sårbare for
virkningene av klimaendringene, som tørke, flom, ekstremvær og redusert mat- og
vannsikkerhet. Kvinner må spille en avgjørende rolle i prioriteringer og gjennomføring av tiltak
for å møte klimaendringene og redusere klimagassutslipp.59

3.

Nasjonale institusjoner og prosesser

3.1 Koordinering og samordning av likestillingspolitikken
Det er Kulturdepartementet som har det overordnede politiske og administrative ansvaret for å
samordne regjeringens likestillings- og diskrimineringspolitikk (alle grunnlag som er gitt
diskrimineringsvern).

Samtidig

baseres

regjeringens

arbeid

med

likestilling

på

sektoransvarsprinsippet. Det betyr at alle fagmyndigheter og sektorer har ansvar på sine
områder for å fremme likestilling og vurdere tiltak. Arbeidet mot vold i nære relasjoner er delt
mellom

flere

departementer

med

underliggende

direktorater.

Justis-

og

beredskapsdepartementet koordinerer regjeringens arbeid på dette området. Sektoransvaret
følges av en integreringsstrategi (gender mainstreaming) som innebærer at arbeidet for å
fremme likestilling skal integreres i det daglige arbeidet, i alle beslutningsprosesser, på alle nivå
og i alle steg av prosessen og av de aktører som normalt sett deltar i beslutningstaking. Gender
mainstreaming har vært en uttalt strategi i den offentlige likestillingspolitikken i Norge siden
59
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1980-tallet. Utredningsinstruksen er en felles instruks for departementer og de underliggende
virksomhetene i statsforvaltningen, og gir føringer hvordan nye statlige tiltak skal utredes.
Instruksen ble revidert i 2016.60 Ett av minimumskravene for utredningen er å vurdere hvilke
prinsipielle spørsmål tiltakene reiser. I veiledningen til instruksen spesifiseres det at
prinsippspørsmål for eksempel kan gjelde den enkeltes personvern og integritet, rettssikkerhet,
samvittighets-/ livssynsspørsmål eller likestillings- og diskrimineringsspørsmål eller tiltak som
særskilt berører urfolk eller minoriteter. Etter likestilling- og diskrimineringsloven har alle
offentlige myndigheter plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å oppfylle lovens
formål.
Det overordnede ansvaret for likestilling som politisk saksfelt ble flyttet fra Barne- og
likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet 22.01.2019 og administrativt 01.05.2019.
Barne- og familiedepartementet har fortsatt samordningsansvar for politikken for barn og unge,
familiepolitikken, arbeidet mot vold og overgrep mot barn og unge samt barnevernet.
Kulturdepartementet

har

følgende

hovedoppgaver

når

det

gjelder

politikken

for

kjønnslikestilling:
 Å forvalte nasjonale

lover og sikre

gjennomføring av konvensjons- og

direktivforpliktelser på likestillings- og diskrimineringsfeltet
 Samordne regjeringens likestillingspolitikk
 Bidra til forskning og kunnskapsutvikling som grunnlag for en kunnskapsbasert politikk
for likestilling
Departementet

bidrar

til

likestillingsintegrering

i

andre

sektordepartementers

samordningsprosesser:
 Gjennom foreleggelser og høringsrunder
 Deltakelse i embetsgrupper og gjennom bidrag til stortingsmeldinger, handlingsplaner
og strategier
 Lovforslag
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
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Bufdir har en særskilt rolle som fagdirektorat for likestilling knyttet til kjønn, nedsatt
funksjonsevne, etnisitet og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnstematikk. Direktoratet
har oppgaver knyttet til dokumentasjon og kunnskapsutvikling, pådriver og veiledningsarbeid,
gjennomføring av tiltak i nasjonale handlingsplaner og tilskuddsforvaltning, blant annet til
likestillingspolitiske organisasjoner.
Regionale likestillingssentre og ressurssenter for menn
Likestillingssenteret, KUN, Senter for likestilling og Reform- ressurssenter for menn, mottar
statlig støtte for å ha en aktiv informasjons- og pådriverrolle for likestilling.
Likestillingssentrene skal bidra til kunnskapsutvikling og å styrke kompetanse og øke
bevissthet om likestilling nasjonalt og regionalt i både offentlig og privat sektor. Reform skal
være en synlig og profilert aktør for og bidra til kunnskapsutvikling om menn og mannsroller i
et likestillingsperspektiv.
Fylkesmenn
Departementet har tildelt Fylkesmannen ansvaret for å fremme likestilling på de områder
fylkesmannen har lovpålagt ansvar for. Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene
arbeider aktivt for å fremme likestilling gjennom å bidra til å gjøre aktivitets- og
redegjørelsesplikten og arbeidsmetoden som følger av plikten i likestillings - og
diskrimineringsloven kjent. Fylkesmannen skal også sørge for at problemstillinger, metoder og
mål for likestilling er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at
fylkesmannens kompetanse på likestilling videreføres.
3.2 Endringer i likestillingslovgivningen og håndhevingsapparatet
Kulturdepartementet er ansvarlig for likestillings- og diskrimineringslovgivningen.
Den første likestillingsloven ble vedtatt i 1978, og har siden den gang blitt styrket flere ganger.
Det

norske

systemet

består

av

Likestillings-

og

diskrimineringsombudet

og

Diskrimineringsnemda. Håndheving av likestilling- og diskrimineringslovgivningen er lagt til
Diskrimineringsnemda.
Ny likestillings- og diskrimineringslov
Inntil 2018 var det fire lover (alle vedtatt av Stortinget i 2013):
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-

The Gender Equality Act

-

The Ethnicity Anti-Discrimination Act

-

The Anti-Discrimination and Accessibility Act, which prohibits discrimination based
on disability

-

The Sexual Orientation Anti-Discrimination Act

I juni 2017 fremmet Stortinget en ny likestilling- og diskrimineringslov, som trådte i kraft
1.januar 2018 og erstattet de fire nevnte lovene. The new act prohibits discrimination on
grounds of gender, pregnancy, maternity/paternity leave in connection to birth or adoption,
caring for children or close family members, ethnicity, religion, belief, disability, sexual
orientation, gender identity, gender expression or age, or a combination of the abovementioned
grounds. The purpose of gathering the acts in one legal framework is to make the legal
protection against discrimination more accessible and thus more efficient.
Aktivitets- og redegjørelsesplikt
Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å
fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel
og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å
kombinere arbeid og familieliv og forebygging av trakassering.
I likestillings- og diskrimineringsloven er arbeidsgiveres plikt til å arbeide for likestilling
konkretisert slik:
I alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og i private virksomheter som jevnlig
sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal arbeidsgiver innenfor sin virksomhet
a) undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling,
b) analysere årsakene til identifiserte risikoer,
c) iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og
mangfold i virksomheten og
d) vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.61
Arbeidsgivere har også en redegjørelsesplikt. Den er i loven beskrevet slik:
Alle arbeidsgivere skal redegjøre for:
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a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten, og
b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål
om likestilling uavhengig av kjønn.
Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i
offentlig sektor skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges
iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Redegjørelsesplikten gjelder for virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning.
Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning.
Redegjørelsesplikten gjelder også for offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som
ikke er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet. 62
Forslag om styrkning av aktivitets- og redegjørelsesplikten
Tekst kommer.
Endringer i håndhevingsapparatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet har en veilednings- og pådriverrolle. Likestillingsog diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 som et samlet ombud for alle
diskrimineringsgrunnlag. I 2018 ble håndhevingsapparatet omorganisert. Ombudet ble et
rendyrket

uavhengig

pådriverorgan

som

skal

følge

utviklingen

i

samfunnet.

Håndheveroppgavene ble overført til et nytt og styrket håndhevingsapparat som behandler
sakene i én instans - Diskrimineringsnemnda.
Ombudet
Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Kulturdepartementet. Ombudet
skal fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder på grunn av
kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion,
livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.
Ombudet skal gjennom pådriverarbeid bidra til økt likestilling i samfunnet som helhet og gi
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veiledning om diskrimineringslovgivningen. Ombudet skal også påse at norsk rett og
forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon
(CEDAW), FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) og FNs konvensjon for mennesker
med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Diskrimineringsnemda
Diskrimineringsnemnda
diskrimineringsloven,

behandler

saker

arbeidsmiljølovens

om

diskriminering

etter

likebehandlingskapittel

likestillingsog

og

boliglovenes

diskrimineringsbestemmelser. Nemda er et lavterskelalternativ til rettssystemet.
Diskrimineringsnemnda skal behandle de sakene som bringes inn for den, av en part, ombudet
eller andre med rettslig klageinteresse. Nemndas avgjørelser i saken er bindende for partene.
Klager på nemndas uttalelser og avgjørelser henvises til rettssystemet. Nemnda har myndighet
til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Nemnda
kan også ilegge tvangsmulkt. Nemnda har femten medlemmer, hvorav tre ledere og seks
varamedlemmer. Lederne i nemnda må ha juridisk utdanning og arbeidserfaring fra domstolene.
Resten av medlemmene skal som hovedregel ha en juridisk utdanning.
Nemnda bistås av et faglig sekretariat. Sekretariatet skal forberede møtene i nemnda, fremlegge
saker i nemnda, utforme nemndas vedtak og administrere ordningen med tvangsmulkt.
Sekretariatet skal videre sørge for den administrative betjeningen av nemnda.
3.3 Institusjonell prosess for implementering av bærekraftsmålene og Beijingplattformen
 Oppdateres med informasjon fra UD 07. april
Regjeringen rapporterer til FN og årlig til Stortinget om fremdriften for bærekraftsmålene.
Rapporten "One year closer – 2018" ble utarbeidet av Utenriksdepartementet og
Finansdepartementet med bidrag fra berørte departementer63. Stakeholders from civil society,
business and industry, local government and academia have provided input on their
contributions to promoting the 2030 Agenda both nationally and internationally. In addition,
the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Finance held interdepartmental meetings and
other relevant stakeholders prior to preparing the report. The report provides status of
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implementation, a snap shot of achievements nationally as well as internationally and points at
challenges that needs to be addressed while moving towards 2030.
However, the government is under scrutiny from other stakeholders, urging Norway to
acknowledge the remaining challenges and the need to move away from “business as usual”, in
order for the Agenda to have the intended transformative effect. To harness the strength of
constructive dialogue on policy dilemmas that may hinder a coherent international development
policy, the Government has established a Policy Coherence Forum. The state secretary for
international cooperation at the Ministry of Foreign Affairs chairs the forum, in cooperation
with the Ministry of Finance, the Ministry of Climate and Environment, and the Ministry of
Health and Care Services. Its members are recruited from the private sector, civil society
organisations, employers’- and trade unions and academia. The Forum will serve to foster a
solution-oriented dialogue on policy coherence, in an advisory capacity to the Ministry of
Foreign Affairs. It will play a central role in preparation of the annual report on Policy
Coherence to the Parliament.
Involvering av sivilt samfunn
Høringsinstituttet er godt innarbeidet og utbredt i norsk forvaltning og forankret i
forvaltningsloven og i utredningsinstruksen. Forslag fra Regjeringen som skal behandles i
Stortinget sendes på høring for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin
mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører
sine oppgaver. Det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
Med hensyn til rapporteringer på Norges internasjonale forpliktelser, er sivilt samfunn svært
involvert. I tillegg til at utkast til rapporter til FNs konvensjonsorganer sendes på høring slik at
organisasjoner, institusjoner og andre kan gi sine innspill, gir norske myndigheter økonomisk
støtte til NGOenes skyggerapporter. Norske myndigheter er også i dialog med sivilt samfunn
gjennom åpne møter.
Avsnitt om arbeidet og involvering av sivilt samfunn og relevante aktører i forbindelse med
denne rapporten til Beijing +25.
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4.

Data og statistikk

4.1 Statistikk og data: utvikling siden 2014
Kjønnslikestillingsindikatorer på nasjonalt nivå: www.kjønnslikestilling.no

Bufdir utviklet kjønnslikestillingsindikatorer på nasjonalt nivå i 2016. Disse indikatorene
komplementerer og utdyper SSBs indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, og ser hen
til internasjonale indikatorer og rapportering på blant annet FN-konvensjoner. I arbeidet med å
utvikle indikatorer evaluerte Bufdir eksisterende indikatorer fra andre kilder, og brukte disse
sammen med nye indikatorer for å måle utviklingen i kjønnslikestilling i Norge.
Indikatorene er delt opp i ulike underkategorier som reflekterer viktige områder for
kjønnslikestilling: utdanning, helse, økonomi, politikk, vold, arbeidsliv og familie. Formatet for
indikatorene er en webbasert database som er tilgjengelig for alle gjennom en nettside. I tillegg
til at dette gjør innholdet allment tilgjengelig, innebærer en nettløsning at indikatorene kan
oppdateres og revideres jevnlig, slik at de fortsetter å være relevante og basert på siste
tilgjengelige kunnskap. Selv om svært mye statistikk og data kan brytes ned på kjønn, er det
noen områder hvor det er mangel på kvantitative data. I disse tilfellene, og for å sette statistikk
inn i kontekst, brukes kvalitativ forskning. Der forskning og/eller statistikk er tilgjengelig, ser
vi kjønn i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag.
Indikatorene er basert på oppsettet som brukes i dokumentasjonssystemet for levekår til
personer med nedsatt funksjonsevne som ble ferdigstilt i 2015. Oppdraget med å utvikle dette
dokumentasjonssystemet ble utvidet til å inkludere de andre diskrimineringsgrunnlagene, det
vil si kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, i
tillegg til etnisitet, religion og livssyn. Pr. mars 2019 er dokumentasjonssystem for seksuell
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika ferdig utviklet. Indikatorer
for etnisitet, religion og livssyn skal ferdigstilles i løpet av 2019 og 2020. Flere av indikatorene
på disse områdene er også brutt ned på kjønn, slik at kjønnsperspektivet blir bevart også med
tanke på andre diskrimineringsgrunnlag.
Arbeidet med å utvikle indikatorer synliggjør hvor vi trenger mer kunnskap, og kan derfor bidra
til å utvikle ny forskning og statistikk. For eksempel vil vi vite mer om hvor mye av
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foreldrepermisjonen fedre tar ut, og vi bør få mer forskning om menns og kvinners utsatthet for
vold. Indikatorene for kjønnslikestilling er tilgjengelig på www.kjønnslikestilling.no

CORE topplederbarometer

Kjønnsforskningsmiljøet CORE ved Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Barneog likestillingsdepartementet utviklet Topplederbarometeret, som ble publisert for første gang
i 2016. Barometeret publiserer kjønnsfordelingen i toppledergruppene i de 200 største norske
selskapene annethvert år, og ser nærmere på andre relevante indikatorer som kjønnsfordelingen
i styrer, og hvorvidt kjønnsfordelingen varierer i ulike bransjer, over tid og når fordelingen
mellom stabs- og linjeposisjoner blir vurdert. Tiltaket Topplederbarometeret gir oss mer
finmasket statistikk over kjønnslikestilling på ledernivå. Kunnskap om dette er sentralt for å
kunne ha en god fremstilling av utviklingen i kjønnslikestilling på landsbasis.
Topplederbarometeret er tilgjengelig både på norsk og engelsk på Cores nettsider:
https://www.samfunnsforskning.no/core/publikasjoner/core-topplederbarometer/

Interseksjonelle perspektiver i data og statistikk

Statistikk og data på nasjonalt nivå har også blitt forbedret ved å inkludere flere interseksjonelle
perspektiver. Flere andre faktorer, i tillegg til kjønn, virker sammen for å ha innvirkning på
hvordan man gjør det på skolen, livskvalitet, utsatthet for vold og diskriminering og andre
levekår og livsområder. Andre dimensjoner, som for eksempel etnisitet eller funksjonsevne, i
tillegg til kjønn har blitt vurdert i samvirke med kjønn i ulike statistikk- og forskningsprosjekter.
Innvandreres levekår
SSB har gjennomført to store spørreundersøkelser om levekårene til innvandrere, den første i
2006 og sist i 2016. Etnisitet registreres ikke i offisielle registre eller store spørreundersøkelser
i Norge, men levekårsundersøkelsen blant innvandrere deler inn respondentene etter
landbakgrunn. Respondentene i undersøkelsen er mellom 16 og 74 år, har bodd i Norge i minst
to år og er fra de følgende landene: Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran
Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia. Analysene fra undersøkelsen
vurderer ulikheter mellom kvinner og menn, og i tillegg forskjeller mellom innvandrere med
ulik landbakgrunn, og forskjeller mellom innvandrere og befolkningen for øvrig.
Kjønn og funksjonsevne
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Det har også blitt jobbet for å innhente statistikk og kvantitative data om hvordan kjønn og
funksjonsevne virker sammen. I databasen levekårsstatus for personer med nedsatt
funksjonsevne er statistikk brutt ned på kjønn der det er mulig. En kunnskapsoppsummering
(Kittelsaa, Kristensen and Wik, 2016) av forskningen på kjønn og funksjonshemming
konkluderte at det er mangel på forskning som vurderer møtet mellom kjønn og
funksjonshemming, og effekten kjønn har på livet til mennesker med funksjonshemming.
Der det er mulig ser også de nasjonale kjønnslikestillingsindikatorene på undergrupper av
kvinner og menn, for eksempel lesbiske, homofile og bifile kvinner og menn, og kvinner og
menn med innvandrerbakgrunn.
Holdningsundersøkelse om ulike diskrimineringsgrunnlag
I 2019 lanseres en bred holdningsundersøkelse som ser på de ulike diskrimineringsgrunnlagene
i sammenheng.64 Kunnskap om holdninger i befolkningen er sentralt for å arbeide målrettet for
et likestilt og inkluderende samfunn, og kan bidra til mer kunnskap om barrierer for inkludering
og deltakelse. Undersøkelsen omfatter alle de lovfestede grunnlagene i likestillings- og
diskrimineringsloven. Dette er den første undersøkelsen i sitt slag i Norge, som ser på
holdninger til likestilling og diskriminering på tvers av diskrimineringsgrunnlag. Dette gjør at
man kan sammenligne holdninger til ulike grupper som er beskyttet i diskrimineringslovverket,
og holdninger til likestillings- og antidiskrimineringspolitikk for de ulike gruppene.
Bakgrunnsvariabler i spørreundersøkelser
Store spørreundersøkelser i Norge bryter ned respondentene på geografi, inntekt, kjønn, alder,
utdanningsnivå, sivil status, innvandrerbakgrunn og hvorvidt de har nedsatt funksjonsevne.
Etnisitet blir ikke spurt om i noen av de store spørreundersøkelsene.
4.2 Statistikk og data: veien videre
Norge har svært god offentlig statistikk, også brutt ned på kjønn. Det er likevel noe arbeid som
gjenstår, men det er viktig å være oppmerksom på at det færre og færre gjenstående
kunnskapshull. De fleste variabler i SSBs statistikkbank, og de ulike undersøkelsene SSB og
andre offentlige myndigheter gjennomfører, er brutt ned på kjønn, og ofte også andre
bakgrunnsvariabler, som ulike aldersgrupper av menn og kvinner.
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Tidsbruksundersøkelse
Statistisk sentralbyrå planlegger å gjennomføre en ny tidsbruksundersøkelse i 2021.
Undersøkelsene gir en samlet oversikt over hvor mye tid folk bruker på ulike gjøremål, når de
utfører det, hvor og hvem de er sammen med. Tidsbruksundersøkelsen er blitt gjennomført
hvert tiende år siden 1970 og den gir informasjon om flere temaer som er viktige for å følge
samfunnsutviklingen, fra den gang og frem til i dag:
* Omsorgsarbeid, arbeidsdeling mellom kvinner og menn
* Likestilling og uformell økonomi
* Forbruk
* Velferd og livsstil i ulike sosiale lag og aldersgrupper
* Virkninger av teknologisk utvikling
* Fritid
Tidsbruksundersøkelsene har vært mye brukt og er en viktig datakilde til en rekke formål.
Spesielt viktig har den vært for politikkutforming på likestillingsområdet, blant annet for
velferdsordninger som foreldrepermisjon og barnehager, men den er også en viktig kilde til
informasjon for planlegging og utvikling av offentlige tilbud på mange områder (transport,
fritid, helsetilbud mm).
Undersøkelsen viser hvordan den norske befolkningen bruker tiden sin en gjennomsnittsdag i
løpet av året – for eksempel hvor mye tid de bruker på arbeid, på fritid og på husholdsarbeid.
Dette er særlig interessant i et kjønnsperspektiv.
I tillegg til blant annet statistikk om sysselsetting, arbeidstid og arbeidsforhold, gir
tidsbrukundersøkelsen et bilde av likhet og ulikhet mellom menn og kvinner. Statistikk om
sysselsetting, arbeidstid, arbeidsforhold og lignende sier ikke noe om arbeidet som gjøres
hjemme, det vil si blant annet ubetalt omsorgsarbeid og annet «uformelt» arbeid.
Tidsbrukundersøkelsen gir oss et bilde på kjønnsfordelingen i dette arbeidet, og hvorvidt det
samtidig med økt sysselsetting av kvinner blir endringer i det uformelle arbeidet, eller om
kvinner har en «double burden» med «to skift» - ett i det formelle arbeidslivet og ett hjemme
med omsorg for barn og andre slektninger med omsorgsbehov, renhold osv. En ny
tidsbrukundersøkelse i 2021 vil være et viktig bidrag til denne kunnskapen og vise hvorvidt den
73

utviklingen vi har sett siden 1971 fortsetter. Mellom 1971 og 2010 var det store endringer for
kvinner og menn når det gjelder tid brukt på arbeid og tid brukt på husholdsarbeid. Tiden
kvinner bruker på husholdsarbeid (husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid og kjøp av
varer og tjenester) sank mellom 1971 og 2010, samtidig som menns tidsbruk på dette området
økte. Dette tyder på at, selv om den totale tiden brukt på husholdsarbeid er mindre nå enn den
var i 1971, bruker menn i større grad tid på husholdsarbeid nå enn for 40 år siden. Samtidig
bruker kvinner fortsatt mer tid på slikt arbeid i hjemmet enn menn gjør, og kvinner bruker mer
tid på inntektsgivende arbeid enn tidligere. En gjennomsnittsdag i 1971 brukte kvinner 1,56
timer på inntektsgivende arbeid, og i 2010 hadde dette økt til 3,01 timer. Dette er fortsatt mindre
tid enn menn bruker, men de bruker samlet sett mindre tid på arbeid i 2010 enn de gjorde i
1971.
For å få gjennomført en ny tidsbrukundersøkelse er det nødvendig å utvikle nye verktøy og
metoder for innsamling av data, som blant annet innebærer å gå fra papir- til digital dagbok/app.
Dette vil effektivisere databearbeidingen, statistikkproduksjonen og forhåpentligvis øke
kvaliteten på dataene, og samtidig vil oppgavebyrden for respondentene bli redusert.
Likestillingskoordinator
Et annet viktig element i å fortsette å styrke nasjonal statistikk på kjønn, er å videreføre
ordningen med koordinator for likestillingsrelatert statistikk. Denne ordningen startet i 2004,
og innebærer finansiering av to tredjedeler av en stilling hos Statistisk sentralbyrå. Denne
stillinger har i oppgave å ivareta statistikk på likestillingsfeltet ut i fra et utvidet
likestillingsbegrep som omfatter alle diskrimineringsgrunnlag. Ettersom avtalen rommer alle
diskrimineringsgrunnlag, bidrar den til målet om mer data og statistikk med interseksjonelt
perspektiv. Gjennom avtalen kan offentlige myndigheter og fagdirektoratet påvirke
kunnskapsinnhentingen og statistikkarbeidet Statistisk sentralbyrå gjør, og slik fylle
kunnskapshull. Kunnskapen som innhentes kan for eksempel bidra til å evaluere omfanget av
et tiltak, eller å tallfeste ulike likestillingsutfordringer. Et eksempel på arbeid som gjøres
gjennom avtalen er at koordinatoren kan produsere artikler som ser nærmere på ulike
bakgrunnsvariabler som inngår i offisiell statistikk og større spørreundersøkelser, men som ikke
trekkes frem i den ordinære statistikkpubliseringen. I 2019 skal ett produkt av avtalen om
koordinering av likestillingsrelatert statistikk være en analyseartikkel om kjønnsutradisjonelle
utdannings- og yrkesvalg blant innvandrermenn og -kvinner.
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4.3 FNs bærekraftsmål
Regjeringen rapporterer årlig til

Stortinget

om

fremdriften på

bærekraftsmålene

(https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/norsk-rapportering-pa-fnsbarekraftsmal/).

Det

ble

sett

hen

til

bærekraftsmålene

da

de

nasjonale

kjønnslikestillingsindiktatorene (www.kjønnslikestilling.no) ble utviklet, og flere av
bærekraftsmålene går igjen der.
Kjønnslikestilling.no inneholder et stort antall indikatorer fordelt på syv emner, og alle
indikatorene vurderer kjønn spesifikt. Mange av statistikkene er ment å ses i sammenheng med
hverandre – for eksempel er det flere statistikker som brukes for å gi en indikator på
utdanningsløpet i et kjønnsperspektiv. Derfor er det ikke hensiktsmessig å si hvor mange
indikatorer

dette

inneholder.

All

statistikken/indikatorene

er

tilgjengelig

på

kjønnslikestilling.no.
En del av indikatorene, inkludert de som er knyttet til kjønn, har vi allerede godt grunnlag for
å rapportere på og måle gjennom offisiell statistikk og registre, for eksempel andel kvinner på
Stortinget og i andre folkevalgte stillinger og andel kvinner blant toppledere og ledere. På grunn
av blant annet mørketall og underrapportering er det mindre realistisk å få gode data for å svare
ut indikatorene som er knyttet til vold.
Avslutning
Kommer
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