
Høringsuttalelse.NOU2011:18 Strukturfor likestilling

Bergenbystyrebehandletsakeni møtet260312sak 76-12og fattetfølgendevedtak:
Bergen kommune gir høringsuttalelse til NOU 2011: 18 Strukturfor likestilling, slik det går
frem av saksutredningens kap 9.

Bystyretsbehandling:
Følgende representanter tok ordet:
Anette Strand (H), Kine Bratli Dale (A), Kuberan Thurairajah (SV) og Sofie Marhaug (R).

Forslagfremsatti bystyret:
Kine Bratli Dale A fremsatte følgende alternative forslag:

«Bergen kommune gir høringsuttalelse til NOU 2011:18 Struktur for likestilling, slik det går
frem av saksutredningens kap.9, men medfølgende endring: pkt 6 iforslaget til Bergen
Kommunes horingsuttalelse tas ut.»

Kuberan Thurairdah SV fremsatte følgende alternative forslag i 3 punkt:

Bystyret er enig med likestillingsutvalget (Skjeie-utvalget) i å opprette et
likestillingsdirektorat for å ivareta likestillingsfeltet på en systematisk måte. Det gjelder
analyse og kunnskapsutvikling, tilsyn og veiledning, og samarbeid på tvers av
ansvarsområder. Bystyret ønsker et likestillingsdirektorat velkommen til Bergen.
Aktivitets- og redegjørelsesplikt for arbeidsgivere forutsettes at disse inngår som en del av
det lokale 10årige likestillingsprogrammet.
Bystyret støtter likestillingsutvalget i at nemnda skal få oppreisningsmyndighet. Bystyret
støtter også likestillingsutvalget i at om dette ikke innføres, bør hele nemndordningen
revurderes.

Sofie Marhau R fremsatte følgende alternative forslag:

«Bergen kommune vil i hovedsak gi sin støtte til de forslag som framlegges i NOU 2011:18
Struktur for likestilling. Bystyret ser positivt på at utvalget lanserer forslag som skal gi
rettigheter og vern til individer, og styrket innsats i form av proaktivt likestillingsarbeid.
Bystyret støtter også at det opprettes et nytt direktorat som skal ivareta behovet for økt statlig
tilsyn og kontroll på dette feltet, samtidig som LDO skal intensivere sine kontroller med
arbeidsgiveres redegjørelsesplikt i årsberetningen.»

Votering:
Kine Bratli Dales alternative forslag fikk 21 stemmer (A+MDG+Sp) og var dermed falt.

Kuberan Thurairajahs alternative forslag punkt 1-3 fikk 5 stemmer (SV+R) og var dermed
falt.

Sofie Marhaugs alternative forslag fikk 5 stemmer (SV+R) og var dermed falt.

Innstillingen ble vedtatt med 41 stemmer (H+FrP+V+KrF+BY).
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Komite for finans behandlet saken i møtet 140312 sak 29-12 og avga følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
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