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Refser Høyres
åpenhetskrav
om kjønn og lønn
Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet slakter Høyres
forslag om å tvinge bedrifter til å publisere gjennomsnittslønn
for menn og kvinner i årsrapporten.
forslaget vil ha en effekt når vi vet
at lønnsforskjellene mellom kvin
ner og menn i Norge i stor grad
skyldes det kjønnsdelte arbeids
markedet, sier Thommessen.
Han etterlyser en politikk som
er bedre tilpasset «realitetene i
norsk næringsliv».

POLITIKK

Jorun Sofie F. Aartun
Oslo

–J

eg er overrasket over
at Høyre vurderer å
innføre et tiltak som
innebærer mer byrå
krati. Norske bedrif
ter trenger ikke mer
innrapportering, de trenger min
dre, sier Olaf Thommessen, admi
nistrerende direktør i Bedriftsfor
bundet til DN.
Torsdag skrev DN at Høyre vil
pålegge større bedrifter å offent
liggjøre gjennomsnittlig lønnsinn
tekt for menn og kvinner i årsrap
porten. Det kommer frem i forsla
get til stortingsvalgprogram som
er på høring i partiorganisasjonen.
Det endelige partiprogrammet vil
bli vedtatt på Høyres landsmøte
våren 2017.
I likhet med NHO er Bedrifts
forbundet skeptisk til Høyres pro
gramforslag fordi det kan påføre
bedriftene nye rapporteringsbyr
der.
– Dette er håpløs symbolpoli
tikk fra Høyres side. Jeg tror ikke

«Større byrde»

Geir Pollestad (Sp), leder for
næringskomiteen på Stortinget, er
også bekymret over at tiltaket kan
påføre norske bedrifter unødven
dig ekstra papirarbeid.
– Dette er selvsagt et forslag
som vi er villige til å diskutere,
men jeg er skeptisk til å påføre
bedriftene mer byråkrati uten at
vi vet om tiltaket har en reell
effekt. Selv om intensjonen er
god, er det ikke til å komme unna
Geir Pollestad (Sp),
leder for Stortingets
næringskomité.

at tiltaket er en rapporterings
byrde for bedriftene. Jeg mener
regjeringspartiet Høyre bør starte
med å pålegge selskaper der sta
ten har betydelige eierinteresser å

offentliggjøre gjennomsnittsløn
nen til kvinner og menn før de går
løs på næringslivet, sier Pollestad.

«Strålende idé»

Som DN tidligere har omtalt, viser
tall fra Statistisk sentralbyrå at
snittet for kvinnelønnen i privat
sektor er 86 prosent av mennenes
lønn. Skipsreder og næringslivs
topp Elisabeth Grieg reagerer kraf
tig på lønnsforskjellene og ønsker
Høyres programforslag velkom
men.
– Dette er en strålende idé. For
håpentlig vil det få frem usunne
forskjeller og skape godt grunnlag
for gode strukturdiskusjoner
rundt lønnssetting i bedriftene og
næringslivet generelt, sier Grieg.
Skipsrederen er ikke alene om
å støtte Høyreforslaget: Arnfinn
Korsmo, leder i YSforbundet
Negotia jubler over Høyres like
stillingsforslag.
– Loven er klar, det skal være lik
lønn for arbeid av lik verdi. Hvor
lenge er det greit at denne loven
brytes, spør Korsmo.
Han mener myndighetene, i
første omgang gjennom økt tilsyn
fra Arbeidstilsynet og Likestil
lingsombudet, må styrke arbeidet
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Firma

Org.-nr.

Bransje

Asker
Høvik
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Otta
Skui
Storebø
Tonstad
Tonstad
Tonstad
Tromsø
Ågotnes

Olberg-eide as
KD Consult Kjetil Dambakk
Guess Publishing as
Naturomedica International as
Naveeds Tika Storo Ashiq
Norges Tjenester as
Olivares Holding as
Sogrene as
Møbelhuset as
Marta Horbaczewska
Sebastian Kosinski
Exclusive Art ans
Exclusive Art Ivar Hognestad
Hognestad Ivar M.
Langferd as
Prosjektcon as

990 846 103
912 348 504
996 726 282
980 412 741
913 793 269
911 688 875
912 388 239
817 462 162
914 483 522
998 327 199
998 182 492
995 580 292
952 885 456
871 336 652
911 640 937
995 957 361

Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste adv. Petter Christian Nissen-Lie
Godstransport på vei
adv. Kim Friis-Møller
Utgivelse av blader og tidsskrifter
adv. Anne Christine Wettre
Butikkhandel med helsekost
adv. Johan Ratvik
Drift av restauranter og kafeer
adv. Kim Friis-Møller
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
adv. Johan Ratvik
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
adv. Johan Ratvik
Annen teknisk konsulentvirksomhet
adv. Ellen Synnøve Schult Ulriksen
Butikkhandel med møbler
adv. Tor Kolden
Rengjøring av bygninger
adv. Kim Friis-Møller
Snekkerarbeid
adv. Odd Ihle
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
adv. Hogne Skjerpe
Oppføring av bygninger
adv. Hogne Skjerpe
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
adv. Hogne Skjerpe
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
adv. Jan Halstein Haugnes
Oppføring av bygninger
adv. Jorunn K Moltu Jacobsen
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Bostyrer

DN torsdag
Skipsreder og næringslivs
topp Elisabeth Grieg
ønsker Høyres forslag
velkommen.

for å utjevne urimelige lønnsfor
skjeller i næringslivet.
– Det må gis klare pålegg, even
tuelt straff, for de arbeidsgiverne
som ikke overholder loven på
dette området. Når «alle» er enige
om at vi skal ha likelønn, og «alle»
samtidig vet at vi fortsatt ikke er i
mål, mener vi at tiden er inne for
en sterkere håndheving av loven.
Det kan ikke lenger aksepteres at
bedrifter opererer med ulik lønn
for arbeid av lik verdi. Tallene fra
SSB viser at det knapt har skjedd
noen utvikling på to tiår, sier
Korsmo.

Avviser kritikk

Stortingspolitiker Tina Bru (H)
avviser kritikken fra Bedriftsfor
bundet og Pollestad.
– Man skal være forsiktig med
å pålegge næringslivet mer rap

portering og byråkrati, det er jeg
enig i. Men det er ikke uvanlig at
vi likevel gjør det i særskilte tilfel
ler som gjelder viktige områder,
som for eksempel innen miljø
eller sikkerhet. Når ting tyder på
at det foregår forskjellsbehand
ling av menn og kvinner på samme
nivå i bedrifter, så mener jeg en
slik rapportering som øker
bevisstheten rundt dette, kan
rettferdiggjøres. Det er riktig at
forskjeller i stor grad skyldes et
kjønnsdelt arbeidsmarked, men vi
må ta innover oss at dette ikke er
hele forklaringen, sier Bru.
jorun.aartun@dn.no

Selger i Bank Norwegian
Finans Investor Arne Blystad og
hans selskap Spencer Trading
solgte torsdag 2.000.000 aksjer i
Norwegian Finans Holding for
tilsammen 150 millioner kroner.
Etter salget kontrollerer selska

per kontrollert av Arne Blystad
7.237.195 aksjer i Norwegian
Finans Holding. Det utgjør 4,02
prosent av selskapets aksjekapi
tal, ifølge en flaggemelding
torsdag.(DN)

