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Likestillingsredegjørelse 

Sammen jobber for likestilling og mot diskriminering. 
Vi er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering og  
ønsker å skape et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de 
har like muligheter og føler seg ivaretatt og verdsatt 
 
 
 
 
 
 
Med likestilling mener Sammen likeverd, like muligheter og like rettigheter. Mangfold på 
arbeidsplassen er viktig for å gjenspeile det samfunnet vi er en del av.  
Vi har som mål at likestilling og mangfold i større grad skal innarbeides i vår strategi og 
personalpolitikk. Alle skal ha like muligheter, noe som skal gjenspeiles i rutiner, 
rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, tilrettelegging samt muligheter for utvikling og 
forfremmelse. 
 
I Sammen har vi nulltoleranse for alle former for diskriminering. Dette inkluderer seksuell 
trakassering, diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, foreldrepermisjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, alder, språk, religion, livssyn, seksuell orientering eller fysisk 
funksjonsevne. 
 
Sammen ønsker å legge til rette for en åpen ytringskultur. Et godt ytringsklima er viktig for 
arbeidsmiljøet og for den enkeltes trivsel. Det er viktig at kritikkverdige forhold og andre 
avvik avdekkes og følges opp så tidlig som mulig. Sammen har gode varslingsrutiner som 
skal legge til rette for en trygg og forsvarlig varsling. Rett til å varsle om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, herunder også oppfordring om å 
varsle ved mistanke om kritikkverdige forhold som mobbing, trakassering eller 
diskriminering. Våre rutiner for varsling er tilgjengelig for alle i vår Personalhåndbok. 
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Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling 
 
Vi vil her redegjøre for tilstanden i virksomheten når det gjelder likestilling mellom kjønn.  
 
I beregningene for å finne lønnsforskjeller inngår fast lønn og timelønn pr november 2021. 
Utforming av stillingsnivåene er basert på eksisterende stillingskategorier i virksomheten 
samt en vurdering av hvilke stillingskategorier som inngår i de ulike nivåene.  
Vi har valgt å definere stillingsnivåene på følgende måte:  

o Nivå 1: Ledergruppe - konsern 
o Nivå 2: Mellomledere  
o Nivå 3: Øvrige ansatte 

 

 

  

Kjønnsfordeling Lønnsforskjeller                                  
kvinners andel av menns 
lønn * 

 
Total Kvinner Menn  

Antall % Antall %  

Total 573 398 69 % 175 31 % 91 % 
 

Ledergruppe - 
konsern 10 5 50 % 5 50 % 86 % 

 

Mellomledere 53 33 62 % 20 38 % 93 % 
 

Øvrige ansatte 510 360 71 % 150 29 % 100 % 
 

*Kvinners gjennomsnittlige lønn i % av menns gjennomsnittlige lønn. Gjennomsnittslønn er beregnet ut fra 
årslønn i 100% stilling. 

 
Midlertidig 
ansatte     Antall               

Deltidsansatte             
Antall 

Foreldrepermisjon      
Antall dagsverk  

Rekrutteringer                
Antall 

Sykefravær                         
siste år i % 

 

 
Kvinner  Menn Kvinner  Menn Kvinner  Menn Kvinner  Menn Kvinner  Menn  

18 11 139 54 2 216,50 215 40 22 9,01 % 4,45 % 
 

 
 
I gruppen midlertidig ansatte finner vi noen midlertidige og/eller prosjektstillinger i tillegg til 
ansatte som er inne som vikarer for faste ansatte som er i permisjon eller lignende. 
Virksomheten har 193 deltidsansatte. Sammen sysselsetter langt flere kvinner enn menn 
og derav har vi flere kvinner i midlertidige stillinger og i deltidsstillinger. I denne 
redegjørelsen har vi valgt å holde studentmedarbeidere utenfor, da de har studier som sin 
hovedaktivitet. Av de deltidsansatte er omlag 50 personer ansatt i mat og drikke. Med 
bakgrunn i at de ulike campusene er stengt gjennom sommeren og i julen, er disse ansatt 
på forkortet år. Vi er kjent med at rundt halvparten av disse kunne tenke seg å jobbe fulltid. 
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Kvinner tar ut langt større andel med foreldrepermisjon enn menn. Dette henger, i tillegg til 
at kvinner tradisjonelt sett tar en større andel av foreldrepermisjon, naturlig sammen med 
den høye kvinneandelen i virksomheten. Kvinner representerer mer enn dobbelt så høyt 
sykefravær som menn. Høyest sykefravær har vi i barnehagene hvor ca 80% av de 
ansatte er kvinner. Totalt sykefravær for 2021 utgjorde 8,08%. 
 
Det ble gjennom 2021 søkt etter 72 nye medarbeidere fordelt på 39 ulike 
stillingsutlysninger. I løpet av året er det ansatt 40 kvinner og 22 menn. To av de utlyste 
stillingene er lederstillinger som er besatt av interne kvinnelige søkere. 
 

 

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og 
mot diskriminering 
 
I 2022 vil vi jobbe videre sammen med tillitsvalgte for å finne hvordan vi skal jobbe for å bli 
en mer likestilt arbeidsplass. Herunder vil vi undersøke og kartlegge risiko for 
diskriminering og eventuelt hinder for likestilling. 
 
I forbindelse med nye krav knyttet til aktivitets- og redegjørelsesplikten har vi startet 
arbeidet med å gjennomgå dokumenter og prosedyrer for å avdekke risiko for 
diskriminering. Dette arbeidet vil fortsette sammen med tillitsvalgte gjennom 2022. 
 
 
 

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot 
diskriminering 

Sammen skal i 2022 redigere strategien hvor bærekraft skal være en integrert del. Vårt 
likestillingsarbeid skal også forankres i strategien. Hensynet til likestilling og ikke-
diskriminering er ellers inkludert i vår personalpolitikk. 

Våre viktigste styrende dokumenter er Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og 
diskrimineringsloven. I tillegg styres vilkårene for ansatte av tariffavtaler, Personalhåndbok 
og HMS-håndbok, samt selskapets strategi. 
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Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i 
praksis 

• HR gjorde en kartlegging av kjønnslikestilling i 4. kvartal 2021 

• Gjennom spørreundersøkelsen som gjennomføres i Motivati før 
medarbeidersamtalen ble det stilt spørsmål om ansatte føler seg respektert, 
verdsatt og rettferdig behandlet. Det blir også stilt spørsmål om de opplever at 
mobbing, trakassering og/eller fordømming som et problem i Sammen. 

• Gjennom vernerundene gjennomgås fysiske forhold på de ulike avdelingene. 

• Det er startet et arbeid for å utarbeide en tilretteleggingspolicy og arbeidet med å 
utarbeide seniorpolitikk er igangsatt. Dette arbeidet fortsetter inn i 2022. 

 

Risikoer for diskriminering og hindre for likestilling 

I Sammen er vi mer enn dobbelt så mange kvinner som menn. Vi finner også at det er flest 
kvinner ansatt i midlertidige stillinger og flest kvinner i deltidsstillinger. Totalt sett utgjør 
kvinners andel av menns lønn 91%.  

Spørreundersøkelsen i Motivati viser en gjennomsnittskår på 8,8 av 10 på spørsmålet om 
man føler seg respektert, verdsatt og rettferdig behandlet. På spørsmål om man opplever 
mobbing, trakassering og/eller fordømming som et problem i Sammen er 
gjennomsnittskåren 8,2 av 10 (hvor 10 betyr at man ikke opplever dette). 
 
Gjennom vernerunder finner vi at de fysiske forholdene på noen lokaliteter er til hinder for 
personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

Mulige årsaker til risikoer og hindre 

• Lønnen i ledergruppen er individuell og skal gjenspeil både det faglige ansvaret og 
personalansvar for sitt tjenesteområde og sin personalgruppe 

• Mellomledere er en sammensatt gruppe som representerer ulike 
virksomhetsområder. Lønn er i stor grad fastsatt etter størrelsen på avdelingen. 

• Fellesadministrasjonen sitter i UiB sitt bygg, dette er ikke iht dagens standard når 
det gjelder tilkomst eller tilgang toalett for funksjonshemmede. 
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Beskrivelse av tiltak  

 
I år har vi startet arbeidet med følgende tiltak:  
 

• Innholdet i stillingsannonser er endret for hele virksomhetet. Vi har blitt mer bevisste 
på at bildebruk og ordvalg har konsekvenser for hvem som søker jobb hos oss.  I 
alle utlyste stillinger kommer det frem at vi jobber for likestilling og mot 
diskriminering og at vi ønsker å skape et arbeidsmiljø der alle har like muligheter. 

• For å redusere antallet i ufrivillig deltidsstillinger har vi startet en dialog for å få 
utnyttet ledige ressurser i andre tjenesteområder som har behov for ekstra 
ressurser. Vi har sett på ansatte i Mat og Drikke som jobber forkortet år og har fri fra 
medio juni til medio august. I denne perioden har barnehagene tradisjonelt sett 
behov for ekstra ressurser for å holde åpent gjennom sommeren samtidig som ferie 
skal avvikles. 

• I rekrutteringsprosesser skal begge kjønn være representert blant kandidatene som 
tas inn til intervju dersom kandidatene har relevant kompetanse. 
 
 
 

Tiltak vi planlegger i året som kommer er 

 

• Gjeldende lønnssystem skal gjennomgås, kvalitetssikres og tilpasses dagens 
behov. 

• Jobbe videre med likestilling og mot diskriminering og se på utvikling og årsaker til 
lønnsforskjeller. 

• Systematisk arbeid med likestilling og mot diskriminering sammen med tillitsvalgte. 

• Gjennom målrettet rekrutteringsprosesser, nedfelt i virksomhetens personalpolitikk, 
jobbe for likestilling i ledende stillinger. 

• Benytte rekrutteringsprosesser som hensyntar arbeidsmiljølovens og 
diskrimineringslovens krav. 

• I rekrutteringsprosessen skal søkere med innvandrerbakgrunn eller nedsatt 
funksjonsevne tas inn til intervju dersom kandidatene har relevant kompetanse. 

• Vi starter arbeidet sammen med Motivati for å utarbeide en anonym 
spørreundersøkelse som vil gi oss en tilbakemeldinger på hvordan de ansatte 
opplever vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering. 
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Videre arbeidet  

Å jobbe med likestilling og mot diskriminering er et langsiktig og kontinuerlig arbeid. Vi vil 
derfor videreføre planlagte og iverksatte tiltak fra 2021.   

 

Område 
Beskrivelse av 
tiltaket 

Bakgrunn for 
tiltaket 

Mål for 
tiltaket Status 

Langsiktig 
resultat 

Likestilling Når kandidatene har 
relevant kompetanse 
skal begge kjønn 
være representert 
blant kandidatene 
som tas inn til intervju 
til utlyste stillinger 

Andelen mannlige 
ansatte i 
organisasjonen er 
ca. 30% 

Øke antall 
menn i 
organisasjonen  

Løpende Jevn 
kjønnsfordeling 
både i 
lederstillinger og 
i resten av 
organisasjonen 

Likestilling Gjennomgang av 
lønnsoppgjøret for å 
avdekke skjevheter i 
lønn knyttet til kjønn 

Kvinners lønn 
utgjør 91 % av 
menn lønn 

Likelønn 
mellom kjønn 

Løpende Konsistent 
lønnspolitikk 

Etnisitet Tilby språkpraksis og 
arbeidstrening for 
personer med 
innvandrerbakgrunn 

Lav andel ansatte 
med 
innvandrerbakgrunn  

Øke det 
kulturelle 
mangfoldet i 
organisasjonen 

Planlagt Inkluderende 
personalpolitikk 

Nedsatt 
funksjonsevne 

Fysisk tilrettelegging 
på arbeidsplassen 

Noen av våre 
lokaler er ikke 
tilrettelagt for 
ansatte med 
nedsatt 
funksjonsevne 

Skape gode 
arbeidsvilkår 
for ansatte 
med nedsatt 
funksjonsevne 

Planlagt Tilrettelagte 
lokaliteter med 
god 
fremkommelighet 

Inkludering og 
mangfold 

Når kandidatene har 
relevant kompetanse 
skal kandidater med 
innvandrerbakgrunn 
eller nedsatt 
funksjonsevne tas inn 
til intervju til utlyste 
stillinger. 

 Lav andel ansatte  
med innvandrer-
bakgrunn i deler av 
organisasjonen. 
Lav andel ansatt 
med nedsatt 
funksjonsevne 

Skape gode 
arbeidsvilkår 
og gjenspeile 
det samfunnet 
vi er en del av. 

Løpende Økt mangfold på 
arbeidsplassen  

 

 


