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MV - STRUKTUR FOR LIKESTILLING

Fra møtet i Formannskapet den 07.02.2012, saksnr 17/12

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Askøy kommune gir slik uttalelse:

En sterkere aktivitetsplikt kan medføre økte krav til kommunen om ressursbruk på skaffe seg

datagrunnlag, for å kunne jobbe målrettet som en aktiv pådriver innen likestilling. I Askøy

kommune har vi tatt signalene fra LDO på alvor ved at rammeverket for en forsterket

aktivitetsplikt er ivaretatt gjennom likestilling og mangfoldsutvalget, og planprosessen med

likestilling og mangfoldsplanen.

En god arbeidsgiverpolitikk, med fokus på likestilling, blir til i møte med de ansatte. Askøy

kommune som arbeidsgiver etterstreber å gi alle like muligheter uavhengig av kjønn og andre

diskrimineringsgrunnlag. På samme måte blir gode tjenester blir til i møte med brukerne. Således

blir det i vår sammenheng viktigst å ha nok ressurser til som arbeidsgiver å ha en god

personalpolitikk, og som forvaltningsmyndighet kunne produsere likeverdige tjenester.

Et nytt direktorat vil ikke nødvendigvis bidra til at Askøy kommune blir mer likestilt, siden vi

etterstreber oss å følge LDO sine påbud. Det er viktig at ombudet og nemnda ivaretar

kjernefunksjonen som lavterskeltilbud, med fortolkningsmyndighet at lovene de er satt til å

forvalte.

Askøy kommune ønsker ikke å støtte de forslagene som flytter vedtaksmyndighet fra domsstolene til
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nemnda. Utover disse kommentarene støtter Askøy kommune innholdet i NOU 2011:18 — struktur

for likestilling.

Henvendelser kan rettes til vår saksbehandler Frank Arild Aasebø på tlf: 56158477.

Med hilsen
SKV KOMMUNE

Else Kvern84'13jørkhau5
Sjef administrative fellestjenester l59-14:A. 5 balLsQ-N

Iselin Stjerne Isaksen
lærling

Vedlegg: Samlet saksfremstilling
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