
PLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING  

Bardu kommune har som mål å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av 

kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion. 

Arbeidsgiver har gjennom nedenfor nevnte lover og avtale plikt til å jobbe aktivt, målrettet og 

planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Bardu kommune har også en 

rapporteringsplikt vedrørende tilstand på likestilling mellom kjønnene, samt planlagte og 

gjennomførte tiltak på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne. 

LOV- OG AVTALEVERKET 

Denne planen er forankret i Likestillingsloven, Diskrimineringsloven, Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven, samt Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen mellom Kommunenes 

Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene. 

OVERORDNET MÅLSETTING 

KJØNN (LIKESTILLINGSLOVEN): 

Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner 

og menn skal gis like muligheter til arbeid og faglig utvikling. 

ETNISITET, RELIGION (DISKRIMINERINGSLOVEN): 

Fremme likestilling, sikre like rettigheter og muligheter. Hindre diskriminering på grunn av 

etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 

NEDSATT FUNKSJONSEVNE (DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN):  

Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til arbeid uavhengig av 

funksjonsevne. Hindre diskriminering.  

REKRUTTERING 

MÅL: 

 Ansatte fra begge kjønn på alle arbeidssteder. 

 Medarbeiderne i Bardu kommune skal reflektere befolkningen i Bardu med tanke på 

antall med etnisk minoritetsbakgrunn. 

 Arbeidsplassene i Bardu kommune skal ha universell utforming 

 

 

 

 



TILTAK: 

 Ved utlysning av stillinger der det ene kjønn ikke er representert, skal det gjøres 

oppmerksom på at kommunen arbeider for en jevnere kjønnsfordeling og 

utlysningsteksten skal anmode det aktuelle kjønn om å søke.  

 Forskrift om særbehandling av menn skal brukes aktivt ved rekruttering til stillinger 

innenfor Pleie og omsorg, barnevern, barnehager, grunnskolen og voksenopplæring. 

 Øke tilgjengeligheten ved ekstern utlysing av stillinger gjennom Barduposten, samt 

oppslag på kommunehuset og Bardu læringssenter. 

 Alle nye kommunale bygg som skal være kommunale arbeidsplasser skal ha en 

universell utforming 

 Tiltak for å tilpasse eksisterende bygg til universell utforming skal innarbeides i planer 

og budsjett 

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

MÅL: 

 Uønsket deltid skal reduseres hvert år 

 Menn og kvinner behandles likt ved lokale lønnsforhandlinger 

 Kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid, eller arbeid av lik verdi 

 Tilrettelagt arbeidstid ved spesielle behov som omsorgsoppgaver, nedsatt 

funksjonsevne, religiøse høytider og alder 

 Fysisk tilrettelagt arbeidsplass for ansatte med nedsatt funksjonsevne 

TILTAK: 

 Gjennomføre tiltak i kvalitetskommuneprosjektet for å redusere uønsket deltid 

 Utarbeide lønnsoversikt for menn og kvinner i sammenlignbare stillinger, og 

utjevne eventuelle forskjeller i lokale forhandlinger 

 Gjøre bruk av Navs tilskuddsordninger for tilrettelegging av arbeidsplasser 

 Endre turnuser og arbeidsplaner for å tilrettelegge arbeidstid for ansatte med 

spesielle behov 

 Bruke fortrinnsretten for deltidstilsatte aktivt 

 Revidere seniorpolitisk plan 

FORFREMMELSE OG UTVIKLINGSMULIGHETER 

MÅL: 

 Det skal være minimum 40 % kvinnelige ledere til sammen i toppledelsen og 

avdelingsledere 

 Kompetanseplanen skal blant annet gi muligheter for kompetanseutvikling blant 

ansatte med nedsatt funksjonsevne og minoritetsbakgrunn 

 Mentorordning for nyansatte ledere 



TILTAK: 

 Bruke gjennomført kompetansekartlegging for å finne aktuelle personer som kan ta 

på seg tidsavgrensede oppgaver som krever spesiell kompetanse 

 Yrkesrettet norskkurs for fremmedspråklige arbeidstakere 

 Tilrettelegge for ansattes deltagelse på obligatoriske norskkurs 

 Lage system for mentorordning, gjerne i samarbeid med KS 

 Kartlegge i medarbeidersamtaler om ønsker om videre utvikling og karriere 

 De må ikke på noe stillingsnivå stilles urimelige krav til faktisk arbeidstid for ledere. 

Alle stillinger skal kunne innehas av arbeidstakere med familie og omsorgsoppgaver. 

BESKYTTELSE MOT TRAKASSERING OG DISKRIMINERING 

MÅL: 

 Nulltoleranse for trakassering på arbeidsplassen i Bardu kommune 

 Alle ansatte behandles rettferdig, uten diskriminering 

TILTAK: 

 Fokus på trakassering i etiske retningslinjer for Bardu kommune 

 Ledere og kolleger har rett og plikt til å reagere på diskriminerende språk og 

oppførsel 

 Trakassering skal være tema i HMS-opplæringen 

 Etablere rutiner for behandling av mobbing, trakassering og diskriminering i HMS-

systemet 

ANSVAR 

Administrasjonsutvalget er kommunens likestillings- og mangfoldsutvalg.  

 

Det overordnede ansvaret for kommunens daglige likestillings- og diskrimineringsarbeid 

ligger hos rådmannen.  Alle ledere har ansvar for at oppfølging av arbeidet for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering blir fulgt, og at alle arbeidstakere er kjent med 

likestillings- og diskrimineringsplanen. 

GYLDIGHET OG FRISTER 

Planen gjøres gjeldende fra 26.5.2010 og målene skal oppnås innen 31.12.2012. Det skal 

deretter utarbeides en ny plan. 

 


