
 

 

 

1. INNLEDNING  

 

Rederiet jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre 

diskriminering. Aktivitets- og redegjørelsesplikten på området er lovpålagt og fremgår av 

likestillings- og diskrimineringsloven. Å forstå samfunnsutviklingen og de forventninger som 

stilles til oss sos rederi er nødvendig for å ta samfunnsansvar. Det knytter seg dermed både 

forretningsmessig risiko og forretningsmessige muligheter til samfunnsansvaret. Muligheter 

og risiko på likestillings- og diskrimineringsområdet kan beskrives slik:  

 

 Muligheter:  

• oppleves som framtidsrettet og utviklingsorientert  

• bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer  

• bidrar til høyere yrkesdeltakelse, økt verdiskapning og et konkurransedyktig          

arbeidsmiljø  

• speiler markedets og samfunnets forventninger og kan finne nye 

forretningsmuligheter  

 

Risiko:  

• kan komme «bakpå» i samfunnsutviklingen - omdømmet påvirkes negativt  

• klarer ikke å innfri ulike interessegruppers forventninger til mangfold  

• kan gå glipp av forretningsmuligheter og kompetanse  

• kan risikere redusert verdiskapning 

 

 

2. HORFOR ARBEIDE AKTIVT MED Å FREMME LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINIERING  

 

Hvorfor arbeide aktivt med å fremme likestilling og hindre diskriminering? Hovedformålet 

med aktivitets – og redegjørelsesplikten er å skjerpe oppmerksomheten om likestillings- og 

diskrimineringsspørsmål i rederiet og å initiere konkrete tiltak. Aktivitetsplikten innebærer at 

arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Styret har 
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det overordnede ansvaret for at plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre 

for dette følges. Arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering kan 

derfor sies å være todelt: Plikt til å beskrive/redegjøre for tilstand, og til å gjøre noe med 

gjeldende tilstand. Aktivitets- og redegjørelsesplikten kommer frem av likestillings- og 

diskrimineringsloven. Gjennom aktivitetsplikten skal arbeidsgiver arbeide aktivt, målrettet og 

planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering og forebygge seksuell trakassering 

og kjønnsbasert vold. Aktivitetsplikten gjelder følgende diskrimineringsgrunnlag oppstilt i 

loven: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, 

religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Aktivitetsplikten omfatter også sammensatt diskriminering. Det betyr at arbeidsgiver må ha 

fokus på forhold som kan føre til diskriminering på flere diskrimineringsgrunnlag samtidig. 

 

 

3. AKTIVITETSPLIKTEN  

Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver skal konkretisere mål og tiltak på de aktuelle 

områdene i egen bedrift. Aktivitetsplikten gjelder personalpolitiske funksjoner i vid forstand 

og skal omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, 

utviklingsmuligheter/opplæring, tilrettelegging, balanse arbeid og familieliv. I tillegg skal 

arbeidsgiver jobbe for å hindre seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. At aktiviteten skal 

være målrettet innebærer at bedriften på en klar måte definerer mål for arbeidet og hvem 

som er ansvarlig for å oppfylle dette. Følgende mål er definert for Prestfjord AS: 

 

 

Mål  Ansvar  Kommentar  

Lønns- og arbeidsvilkår: Alle team 
skal vektlegge kjønnsbalanse og 
mangfold i nyrekrutteringer 

Personalsjef  

Rekruttering Ha minst en 
representant fra hvert kjønn med i 
sluttrunden av intervjuer  

Personalsjef / 
daglig leder rederi  

 

 

 

3.1 Kartlegging av risikoer eller andre hindre ift likestilling 

 

Risikoområde  Mulige årsaker  Tiltak  

Rekrutteringsprosess  Kvinner velger bort et yrke 
på havet som følge av dårlig 
kjennskap til yrket / 
mulighetene. 

Ha særskilt oppmerksomhet 
på dette ved rekrutering i 
nye stillinger.  

 

 

4. LIKESTILLINGSREDGJØRELSEN 

Redegjørelsen inneholder en systematisk beskrivelse av forhold som er relevante for å 

vurdere graden av likestilling mellom kjønnene i rederiet.  

 

4.1 Rekruttering  



Rederiet har i rutiner og retningslinjene for rekrutteringsprosessen. Vi skal ha, ivareta og 

være relevante for de mest engasjerte, kompetente og prestasjonsorienterte lagspillere. 

Rederiet vil i 2022 være spesielt oppmerksom ved rekruttering for å sikre balansert og 

mangfoldig søkertilgang, en kjønnsnøytral søknadsbehandling samt gjennomgå retningslinjer 

for innkalling til intervjuer. 

 

4.2 Lønns- og arbeidsvilkår 

I gjeldende lønnspolitikk forholder seg til årlige sentrale tariffer for lott og hyre på våre 

skip. Betingelsene kan allikevel fravikes i særlige tilfeller slik at vi kan rekruttere og 

beholde godt kvalifiserte arbeidstakere av begge kjønn. Rederiet vurderer stillingers 

oppgaver, ansvar og kompetansekrav likeverdig lønnsmessig, uavhengig av kjønn. 

Rederiet fører en lønnspolitikk som er konsekvent i forhold til de prinsipper som legges 

til grunn, slik at lønnsnivå i ulike stillingsgrupper oppleves forutsigbar og rettferdig.  

 

4.3 Forfremmelse  

I henhold til gjeldende rutiner skal ledige stillinger lyses ut internt og eller eksternt. Dette 

betyr at alle arbeidstakere har samme mulighet til å søke på ledige stillinger i rederiet. 

Rederiet arbeider aktivt for kjønnsbalanse i lederstillinger på alle nivå, og har definert 

dette som et konkret mål i arbeidet med likestilling. 

 

4.4 Utviklingsmuligheter/opplæring  

Rederiets medarbeidere skal være faglig dyktige, prestasjonsorienterte og opptatt av 

godt lagspill. Dette innebærer at alle ansatte skal ha samme muligheter til faglig utvikling 

og det er en målsetning at arbeidet om bord på båtene organiseres for å kunne gi og 

stimulere til dette. 

 

4.5 Tilrettelegging  

Rederiet tilrettelegger i den utstrekning det er mulig innenfor rammen av 

arbeidsoperasjonene ombord på våre båter. Ved nybygg legges det særskilt vekt på bruk 

av ny teknologi i de ulike arbeidsoperasjonene.    

 

4.6 Balanse arbeidsliv og familie  

Rederiet har i sin personalpolitikk en målsetting om å legge til rette for en balanse 

mellom arbeid og familie og har en fast arbeidsrotasjon med en måned ombord og en 

måned fri. Seilingsplaner og turnuser utarbeides i så god til som mulig for å gi en best 

mulig forutsigbarhet i de ansattes liv.  

 

 

Vedlegg 1 Redegjørelse for likestillingssituasjon/tilstand pr 31.12.2021 

 

o I rederiet jobbet det pr. 31.12.2021 til sammen 171 menn og 11 kvinner. 

o Hyre og Lott er for rederiets ansatte følger lovbestemte tariffer.  

o Det er ingen skille/forskjell mellom kjønn på hyre og lott. 

o Rederiet har ingen deltidsansatte.  


