Likestillingsplan (GEP) for Akvaplan-niva AS
Dette dokumentet utgjør Likestillingsplanen (GEP) for Akvaplan-niva (APN). Planen er godkjent av
ledergruppen i Akvaplan-niva.
Akvaplan-niva er et forskningsbasert, uavhengig aksjeselskap som tilbyr rådgivning, overvåking og
forskning knyttet til akvakultur, hav, kyst og ferskvannsmiljø. Akvaplan-niva har sitt hovedkontor i
Tromsø. Akvaplan AS ble stiftet i 1984, og i 1991 inngikk Akvaplan en strategisk allianse med Norsk
institutt for vannforskning (NIVA) og navnet ble endret til Akvaplan-niva. I kraft av dette er Akvaplanniva blitt deltaker i Framsenteret (Nordområdesenter for klima- og miljøforskning) i Tromsø.
Akvaplan-niva er en del av NIVA-konsernet og ble godkjent som forskningsinstitutt i 2013. Som en del
av NIVA-konsernet er vi en nasjonalt ledende aktør innen vannforskning og rådgivning innenfor
vannmiljø.
Akvaplan-niva startet som et rent rådgivningsselskap, men utviklet seg på 90 tallet i retning av et
sterkt forskningsbasert selskap hvor forskning som beslutningsstøtte ble sentralt i oppdrag for
næringsliv og det offentlige. Den sterke veksten i antall ansatte og omsetning de siste 10 årene
skyldes i stor grad at vi har ansatt mange forskere i denne perioden.

Akvaplan-niva har gjennom hele sin historie vært en organisasjon preget av mangfold gjennom både
kjønnssammensetning, alderssammensetning og mange ulike nasjonaliteter. APN vant i 2020
Arbeids- og inkluderingsdepartementets regionale mangfoldspris for store og mellomstore bedrifter
(Region Nord). Europakommisjonens og Norsk Forskningsråds krav om handlingsplaner for likestilling
(Gender Equality Plans GEP) er en inspirasjon og viktig premissleverandør for videreføring av de
målsettingene vi har arbeidet med over tid. Arbeidet og aktivitetene som er beskrevet i GEP er
knyttet til arbeidet med å oppfylle formålene likestillings- og diskrimineringsloven som tar for seg,
mangfolds spørsmål hvor likestilling er et sentralt tema. Loven skal bidra til reell likestilling og
pålegger arbeidsgivere å arbeide aktivt og systematisk for å fremme likestilling og forebygge
diskriminering.
Vår ambisjon er at:
I Akvaplan-niva skal alle ha like muligheter til utvikling, like betingelser og gode arbeidsforhold
uavhengig av kjønn, etnisitet, alder og funksjonsnedsettelser. Vi skal aktivt arbeide for å sikre
mangfold i alle faser av arbeidsforholdet fra rekruttering, via karriereutvikling og gjennom
tilrettelegging i ulike livsfaser for alle medarbeidere. Ingen skal utsettes for trakassering og vold.

Nå-situasjonen kjønnsbalanse
Den samlede kjønnsbalansen i Akvaplan-niva er tilfredsstillende med en kjønnsfordeling på 44%
kvinner og 56% menn. Vi har god kjønnsbalanse i både topp- og mellom-ledelse, i styret, samt på de
fleste fagstillingene. Vi har stort mangfold med 42% utenlandske medarbeidere fordelt på 21
nasjonaliteter og en god aldersspredning som dekker alle aldersgrupper fra 20 år og opp til seniorer
på 70+. En del av seniorforskere og seniorrådgivere har de siste årene blitt internt rekruttert til
seksjonsleder-stillinger, men vi har fortsatt en jevn fordeling på kvinnelige og mannlige
seniorforskere. Blant yngre forskere og rådgivere er det flere kvinner enn menn, noe som skyldes at
vi har rekruttert flere kvinner enn menn til disse stillingene de siste to-tre årene. Den største

ubalansen har vi på seniorrådgivere, noe som i stor grad skyldes rekruttering tilbake i tid og at disse
har opparbeidet seg lang ansiennitet i organisasjonen. Vi har ikke lønnsforskjeller knyttet til kjønn på
de ulike stillingskategoriene.
Mål for likestillingsarbeidet:
Vårt mål er å rekruttere og utvikle flere kvinner til seniorforskere og seniorrådgivere slik at vi
opprettholder kjønnsbalansen på alle stillingsnivåer. Rekruttering og opprykk til seniorstillinger vil
også bidra til å opprettholde kjønnsbalansen i rekruttering til lederposisjoner på flere nivåer.
Gjennom karriereutvikling og muligheter for opprykk for flere yngre kvinner sikrer vi også en god
lønnsutvikling som likestiller begge kjønn.
Dette skal vi oppnå gjennom:
1) Livsfasetenking som omfatter alle medarbeidere
2) Mangfold i arbeidsmiljø; kartlegging og oppfølging i henhold til vedtatte målsettinger
3) Videreutvikle systemer som fanger opp, behandler, evaluerer og kontinuerlig jobber med
likestillingstiltak
Ansvar og ressurser
Akvaplan- nivas ledergruppe har det overordnede ansvaret for å utarbeide og følge opp
likestillingsplaner. Stabssjef og HR har ansvar for å koordinere og sikre at prosedyrer er på plass og
gjennomføres etter intensjonen. Linjeledelse har ansvaret for å følge opp handlingsplanen innenfor
sine respektive områder og for sine medarbeidere. Ledelsen inkluderer tillitsvalgte i arbeidet med
likestilling gjennom etablerte strukturer for samarbeid mellom partene. Prosessbeskrivelser og
prosedyrer for likestillingsarbeid tas inn i ledelsessystemet og følger vedtatte retningslinjer for
rapportering, inkludert årsrapport som godkjennes av styret.
I Akvaplan-nivas strategi mot 2025 er det vedtatt at vi skal ha en konkurransedyktig organisasjon og
et godt arbeidsmiljø. Handlingsplaner er utarbeidet og mål for likestillingsarbeid vil inngå i samme
planverk.
Handlingspunkter for perioden 2022-2027
Livsfasetenking: planer og tiltak tilpasset medarbeidere på ulike steg i karrieren, ulike aldersgrupper
og i ulike sosiale livssituasjoner. Vil eksempelvis inkludere fleksibilitet i arbeidstid og organisering av
oppgaver, karriereplaner tilpasset den enkelte medarbeider i tråd med organisasjonens målsettinger.
Kombinasjon av arbeid og karriere for småbarnsforeldre vil være sentralt. Videreføre og forbedre
eksisterende tiltak for kvinner som kommer tilbake etter fødselspermisjon.
Et godt arbeidsmiljø innbefatter både fysiske og psykososiale forhold. For å nå målet vil vi forbedre
våre verktøy og systemer for å kartlegge konkrete forhold som hindrer likestilling og bidrar til
trakassering og manglende utviklingsmuligheter.

