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1. Bakgrunn 
Arcus ASA som konsern og arbeidsgiver skal fremme likestilling og hindre diskriminering av ansatte. 

Denne planen skal definere konkrete mål og aktiviteter innenfor området. 

Både likestillings- og diskrimineringsloven, diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven kapittel 

13 definerer regler om diskrimineringsvern i arbeidslivet. 

Arcus konsernets mål er at de operative virksomhetene skal være arbeidsplasser hvor det ikke 

forekommer noen form for diskriminering eller trakassering, konsernets Arbeidsreglement og Etisk 

regelverk har retningslinjer om dette. I tillegg er det etablert gode varslingsrutiner. 

Konsernets etiske regelverk (pkt. 5: Likeverd og Mangfold) stiller krav om at alle medarbeidere skal 

medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering basert på religion, hudfarge, kjønn, seksuell 

legning, alder, nasjonal- eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming.  

Kvinner og menn, uansett etnisitet, skal ha de samme rettighetene og mulighetene, og makt og 

ansvar skal være jevnt fordelt mellom kjønnene.  

2. Status i Arcus ASA 
Av konsernets 426 medarbeidere per 31. desember 2017 var 32,4% kvinner og 67,6% menn, en liten 

økning i kvinneandelen fra året før. Ved utgangen av 2017 representerte de ansatte ca. 35 ulike språk 

og ca. 18% av de ansatte hadde en annen kulturell eller etnisk bakgrunn enn nordisk. 

Konsernet hadde på samme tidspunkt 32% kvinnelige ledere.  

Ledergruppene i de operative selskapene har alle kvinnelige medlemmer. Den utvidede 

konsernledelsen består pr. oktober 2018 av ni menn, inklusive administrerende direktør for 

henholdsvis Vectura AS og Vingruppen i Norden AB. 

Styret i Arcus ASA har pr. oktober 2018 ti styremedlemmer, hvorav fem kvinner. Av styrets tre 

ansattvalgte representanter er to kvinner. Kvinneandelen i styret tilfredsstiller lovens krav til 

kvinnerepresentasjon i et ASA styre.  

Konsernet har en uttalt politikk bl.a. gjennom Etisk regelverk, om ikke å diskriminere på grunn av 

religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal- eller etnisk opprinnelse eller 

funksjonshemming. Styret og de operative selskapenes ledelse skal være bevisst dette ved 

rekruttering, ansettelse, lønnsvurderinger og ved tilrettelegging av arbeidsforhold, samt gjennom 

holdningsskapende arbeid.  

I forbindelse med lokale lønnsoppgjør i Norge gjennomgår partene situasjonen vedrørende likestilling 

og likelønn. Partene har vært enige om at hensynet til likelønn og likestilling er tilfredsstillende 

ivaretatt. 

Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) innen konsernet skal årlig orienteres om arbeidet med mangfold og 

inkludering. 

3. Hva er mangfold, likestilling og inkludering 

2.1 Mangfold 
Mangfold handler om å erkjenne at hvert enkelt individ er forskjellig og unikt. Videre dreier det seg 

om hvordan disse forskjellene kommer til uttrykk og om hvordan vi håndterer dem. De individuelle 

forskjellene mellom mennesker kan spenne fra kjønn, alder, kulturbakgrunn, etnisitet, religion, 
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seksuell orientering, fysiske og psykiske evner, politisk overbevisning, samt andre aspekter ved det å 

være menneske. 

2.2 Likestilling 
Likestilling har tradisjonelt blitt assosiert med kjønn; likestilling mellom kvinner og menn. Her brukes 

begrepet også som likestilling av personer med annen kulturbakgrunn enn nordisk og personer med 

nedsatt funksjonsevne. Likestilling handler ofte både om resultatlikhet og om like muligheter. Med 

resultatlikhet menes at vi for eksempel etterstreber at det skal være like mange kvinner og menn 

ansatt i Arcus. Med like muligheter menes at det skal være like lett for kvinner og menn å bli ansatt i 

Arcus. 

Dette betyr ikke at likestilling er det samme som å behandle folk likt i alle situasjoner, men at vi 

behandler ulike folk ulikt. 

2.3 Inkludering 
Inkludering kan forstås både som en praksis og en holdning. Alle selskaper i Arcus konsernet skal 

tilrettelegge for inkludering og ansatte innen Arcus skal vise en inkluderende holdning for å sikre at 

personer med ulike forutsetninger kan lykkes i sin jobb. 

4. Overordnede mål 
Arcus konsernet skal: 

 Være et konsern hvor alle selskap og forretningsområder fremmer likestilling og har 

nulltoleranse for diskriminering, rasistiske holdninger og mobbing  

 Gjennom tiltak og aktiviteter fremme mangfold, likestilling og inkludering 

 Ha en ambisjon om 40% kvinner på sikt og 40% kvinnelige ledere innen 2022 

 På sikt bør det være minimum to kvinnelige medlemmer i konsernledelsen 

5. Handlingsplan 
 

DELMÅL TILTAK ANSVAR 

1) Likestilling og fravær 
av diskriminering i 
rekrutteringsprosessen 

a) Tekst om mangfold tas inn i alle 
kravspesifikasjoner og stillingsutlysninger;  
 
«Arcus er en inkluderende arbeidsplass, og har som 
et personalpolitisk mål at bemanningen bør 
gjenspeile befolkningen generelt når det gjelder 
kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og kulturelt 
mangfold."  
 
b) Likestillingsperspektivet og mangfolds-
perspektivet bør evalueres etter hver ansettelse. 
 

HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR 

2) Minst 40% kvinnelige 
ledere innen 2022 
 

a) Oppmuntre kvinner til å søke, tilpasse annonse 
og prosess for å øke kvinnelige kandidater. 

 
b) Ved intervju av kandidater skal minst to 
kvinnelige søkere inviteres. 

 

Leder / HR 
 
 
Leder / HR 
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c) Det bør være minst én kvinne blant         
finalekandidatene ved alle ansettelser. 
 

Leder / HR 

3) Minst 10% ansatte 
med annen 
kulturell/etnisk 
bakgrunn enn nordisk 

a) Dersom en eller flere kvalifiserte søkere med 
annen kulturell bakgrunn enn nordisk søker en 
stilling, skal den eller minst én av disse, innkalles til 
intervju. 
 
b) Det tilbys opplæring i norsk eller aktuelt språk i 
selskapet. 
 

Leder/HR 
 
 
 
 
Leder / HR 

4) Arcus skal 
tilrettelegge for å kunne 
ansette medarbeidere 
med nedsatt 
funksjonsevne i Norge 

a) Arcus bør i Norge ta inn minst fire personer i året 
som NAV har klarert for utprøving av arbeids - og 
funksjonsevne. 
 
b) Det gjennomføres minst én samtale i året med 
personer med funksjonsnedsettelser for å avdekke 
tilretteleggingsbehov.  
 

HR 
 
 
 
Nærmeste leder 

5) Arcus skal være 
fri for diskriminering og 
fremme likestilling 

a) Medarbeiderundersøkelser skal inneholde 
spørsmål som berører mangfold og inkludering 
(tilleggsspørsmål i BIQ 12): 
 
1. Jeg har opplevd å bli diskriminert på jobben på 

grunn av hudfarge, kjønn, seksuell legning, 
alder, nasjonal- eller etnisk opprinnelse eller 
funksjonshemming 

2. Jeg har opplevd at kollegaer har blitt 
diskriminert på jobben på grunn av religion, 
hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, 
nasjonal- eller etnisk opprinnelse eller 
funksjonshemming 

3. Kvinner og menn blir behandlet likt hos oss 
4. Hos oss mener jeg det er lønnsforskjeller som 

kun skyldes at man er kvinne eller mann 
5. Min leder har holdninger som hindrer likestilling 
 
b) Arcus’ plan for mangfold og inkludering gjøres 
kjent for de ansatte. 
 
c) Opplæringstiltak for ledere, verneombud og 
tillitsvalgte bør initieres. 
 

HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR 
 

 
HR 

6) Kvinner og menn skal 
ha like muligheter 

a) Det tilstrebes kjønnsbalanse, i samsvar med den 
faktiske kjønnsfordelingen i konsernet, på alle 
stillingsnivåer, prosjektgrupper, arbeidsgrupper, råd 
og utvalg. 
 
b) Oppmuntre kvinner i konsernet til å delta på 
relevante kurs som f.eks. Canica Brand Academy 
 

Ledere, 
prosjektledere, 
HR 
 
 
Konsern-
direktører/HR 
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7) Kjønnsrelaterte 
lønnsforskjeller skal 
unngås 

a) Likestilling og likelønn skal drøftes ved hver lokale 
lønnsforhandling. 
 
b) Ved nyansettelser og lønnsjusteringer fastsettes 
lønn og andre betingelser og goder uavhengig av 
kjønn. 
 

HR/tillitsvalgte 
 
 
Nærmeste 
leder/HR 

8) Lik fordeling av fravær 
mellom kvinner og menn 

a) Det utarbeides fraværsstatistikk for 
kvinner/menn. 
 
b) Samtaler med ansatt mor/far i forbindelse med 
planlegging av foreldrepermisjon; hensikten å øke 
kunnskap om mulighet for likere permisjonsuttak. 
 
c) Tilrettelegge slik at mor/far har like muligheter 
for uttak av foreldrepermisjon. 
 

HR 
 
 
HR 
 
 
 
Nærmeste leder 

 

6. Evaluering 

6.1 Årsrapport 
Det utarbeides årlig en rapport som beskriver status på alle mål og delmål og som vil danne grunnlag 

for eventuelt revidering av mål og tiltak i plan for mangfold og inkludering. Rapporten presenteres i 

alle Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og er grunnlag for rapportering i konsernets årsrapport.   

6.2 Halvårig kartlegging 
Status på mangfold kartlegges halvårig gjennom spørsmål i medarbeiderundersøkelsen (BIQ 12).  

 

___________________ 

 

 

 


