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Kategori 4: Konsulent I år 0 100 1  100/391.300
 I fjor 0 100 3   100/380.633
Kategori 5: Førstesekretær I år 100 0 1 100/336.500 0
 I fjor 0 0 0 0 0

 
 Deltid  Midlertidig Foreldre- Sykefravær *Tiltak 1 
   ansatte permisjon (via lege)  
  M% K% M% K% M% K% M% K% M% K%
I år 0 6,15 1,53 4,61 27,1 72,9  3,1 3,4    
I fjor 6,25 14,9 12,5 14,9 26,9 73,1 0,34 1,94    

 
 
 
Når det gjelder kjønnsbalanse i LDOs ledelse viser tabellen en forbedring i 2011 
sammenliknet med året før. I 2011 var to av fem ledere menn, som tilsvarer 40 
prosent. I 2010 utgjorde menn kun 25 prosent av ledelsen i LDO. På 
seniorrådgivernivå er kjønnsbalansen omtrent som i 2010, så et fortsatt fokus på 
mangfold ved rekruttering er viktig for oss. Dårligst kjønnsbalanse er det på de lavere 
stillingsnivå, jamfør tabell 8. Totalt blant medarbeiderne i LDO er kjønnsbalansen 29 
prosent menn og 71 prosent kvinner. LDO har derfor som mål en jevnere 
kjønnsbalanse blant våre medarbeidere. 
 
LDO har også som mål å gjenspeile samfunnet når det gjelder etnisitet og nedsatt 
funksjonsevne. Vi har ikke gjennomført noen kartlegging av representativiteten på 
etnisitet eller nedsatt funksjonsevne i 2011. I alle rekrutteringsprosesser har vi et 
aktivt forhold til å vurdere og innkalle personer med minoritetsbakgrunn, og nedsatt 
funksjonsevne til intervju. 
 
Beløpene når det gjelder lønn er pr. måned og er oppgitt i heltidsekvivalenter. 
Tabellen viser kvinners lønn i prosent av menns lønn på hvert stillingsnivå i LDO. I 
2010 tjente kvinnelige ansatte i LDO i gjennomsnitt 96,9 prosent sammenliknet med 
sine mannlige kolleger. I 2011 tjente kvinnene i LDO 104,47 prosent sammenliknet 
med menns lønn. Ombudet er ikke med i oversikten fordi hun avlønnes i henhold til 
lederlønnstabellen i staten.  
 
Det er få som arbeider deltid i LDO. I et likestillingsperspektiv er det positivt. 
Andelen som arbeider deltid har gått ned både blant kvinner og menn. I 2011 arbeidet 
kun tre av våre ansatte deltid. Det bør påpekes at alle er kvinner, en påminnelse om 
likestillingsperspektivet i uttak av deltid selv om deltid ikke er noen stor utfordring i 
LDO.  
 
Når det gjelder kompetanseutvikling er det i budsjettet avsatt det samme beløpet per 
medarbeider. I 2011 har LDOs arkivleder (mann) vært under arkivfaglig utdanning. 
To av våre avdelingsledere (begge kvinner) har deltatt på et større 
lederutviklingsprogram. Opplæringen for arkivleder og en av avdelingslederne er 
avsluttet. 
 
 

Tabell 9 Oversikt aktivitets- og rapporteringsplikten i LDO 

Område -  Rekruttering      

Mål Tiltak Forankring Status Gjennomført
Ja/Delvis/Nei 

Ansvarlig 
LDO 

i Resultat 
2011 

per 

LDO sin stab 
skal speile 
mangfoldet i 
befolkningen. 

Rekrutterer 
med 
mangfolds- 
erklæring i 
stillings- 
annonser 

Personal- 
politikken   Ja     

→ Jevn 
kjønnsfordelin
g, kvinner (K) 
og menn (M) 

Rekrutterer 
med 
mangfolds- 
erklæring i 
stillings- 
annonser 

Personal- 
politikken       
Tilpasnings-
avtalen 

Kjønns- 
balanse  
i LDO   
K: 71 % 
M: 29 % 

Ja Personal., 
avd. 

En svak 
forbedring fra 
året før (K: 74% 
og M: 26 %) 

→ Minst 40 % 
av lederne skal 
være menn. 

Som over. Mål for 
statlig sektor

Kjønns- 
balanse 
leder- 
gruppen 
K: 60 % 
M: 40 % 

i 

 

Ja Ombudet, 
personal 

En svak 
forbedring fra 
året før (K: 75 
og M: 25 %) 

% 

→ Minst 15 % 
skal ha 
innvandrer- 
eller etnisk 
minoritetsbakg
runn, (jf. SSBs 
definisjon). 

Som over. 

Personal- 
politikken       
Tilpasnings-
avtalen 

Etnisk 
minoritets-
bakgrunn  
ca. 15 % 

Ja Personal., 
avd. 

Ingen 
gjort i 

kartlegging 
2011 

Minst 10 % 
skal ha nedsatt 
funksjonsevne 

Som over, i 
tillegg bruker vi 
målrettet 
rekrutterings- 
kanaler 

Personal- 
politikken       
Tilpasnings-
avtalen          
IA-avtalen 
delmål II 

Nedsatt 
funksjons- 
evne  
ca 10 % 

Ja Personal., 
avd. 

Ingen 
gjort i 

kartlegging 
2011 

  

Kvalifiserte 
søkere med 
annen etnisk 
bakgrunn enn 
norsk, eller 
med nedsatt 
funksjonsevne 
skal (minimum 
en av hver) 
inviteres til 
intervju. 

Personal- 
reglementet Løpende Ja 

Personal 
og 
tilsettings- 
organ. 
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Område -  Likelønn  

Mål Tiltak Forankring 

Lik lønn 
verdi 

for arbeid av lik Diverse lønnsstatistikk og 
forhandlinger etter 2.3.3 og 2.3.4 Likestillingsloven § 5 

→ Lik gjennomsnitts-
lønn etter kjønn på alle Som over. Lokal lønns- politikk, føringer i HTA o.a. 
stillingskategorier 

Område -  
Tilrettelegging   

Mål Tiltak Forankring 

Individuelt ønsket deltid Deltid skal være en mulighet Personalpolitikken 

Uttak av permisjon Foreldrepermisjon, 
omsorgspermisjon 

velferdspermisjon, 
o.a., Personalpolitikken Tilpasningsavtalen 

  - Oppmuntre mannlige ansatte til å ta 
ut foreldre-perm. utover fedrekvoten.   

Individuelt 
tilretteleggingsopplegg.  Etablert intern ordning. Individuelt. 

  
Tilretteleggings-samtale 
i stilling og senere under 
arbeidsforholdet. 

ved oppstart 
Tilretteleggingsordning. 

Område -  
Seniorpolitikk   

Mål Tiltak Forankring 

Tilsette i seniorsjiktet 
(55+) tilbys karriere- og Tilbud om seniorsamtale  
kompetanseutvikling på Lønnsforhandlinger Tilbud om Tilpasningsavtalen 
lik linje med yngre seniorkurs 
medarbeidere. 

Område - 
Trakassering   

Mål Tiltak Forankring 

Nulltoleranse for 
trakassering, mobbing 
diskriminering. 

og Det er etablert 
varsling. 

skriftlig intern rutine for Aml. § 13 ; Pers. pol. o.a. 

Tabellen fortsetter på side 31
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Status Gjennomført 
Ja/Delvis/Nei Ansvarlig i LDO Resultat per 2011 

Løpende Ja Personal., 
ombudet. 

avdelinger, Kvinner marginalt 
stillingskategorier 

høyere lønnet enn menn i alle 

Løpende Ja Personal., 
ombudet. 

avdelinger, 
Åtte ansatte fikk stillingsopprykk og/eller 
lønnsopprykk ved lokale forhandlinger: 
Stillingsopprykk: 5 K og ingen menn, 
lønnsopprykk: 6 K og 1 M. 

    

Status Gjennomført 
Ja/Delvis/Nei Ansvarlig i LDO Resultat per 2011 

Deltid Ja Personal., avd. 3 kvinner arbeider deltid, ingen menn 

Uttak 
permisjon Ja Personal., avd. Oppmuntret 

  Ja Personal., avd. Oppmuntret fedre 
foreldrepermisjon 

til å ta ut lengre 

Individuell 
tilrettelegging Ja Personal., avd. Tilrettelagt 

behov 
for medarbeidere med individuelle 

  
Ja Personal., avd.   

    

Status Gjennomført 
Ja/Delvis/Nei Ansvarlig i LDO Resultat per 2011 

Seniorer 
utgjør ca 12 
% av LDOs 
ansatte 

Ja Personal., avd. En medarbeider har vært på seniorkurs 

    

Status Gjennomført 
Ja/Delvis/Nei Ansvarlig i LDO Resultat per 2011 

Trakassering. Ja 
Personal, avd., 
verneombud, 
tillitsvalgte. 

ombud, Har klar 
klager. 

rutine for å fremme og håndtere slike 




