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FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Horing NOU 2011:18 Struktur for likestilling

Fylkesmannen i Rogaland viser til Høring NOU 2011:18 Struktur for likestilling, med høringsfrist
9.3.2012. Fylkesmannen erkjenner at det ennå er  en  vei å gå for å komme i mål med full likestilling,
og er positiv til arbeid som gjøres for å fremme dette.

Fylkesmannen i Rogaland vil bemerke at vi ser positivt på utvalgets forslag om å fastsette
tilsvarende regler om konkretisering av aktivitetspliktene for andre diskrimineringsgrunnlag enn
kjønn. Det er viktig å være tydelig i forhold til diskriminering på alle grunnlag. Ved å innføre
tilsvarende regler om konkretisering for andre diskrimineringsgrunnlag vises det at diskriminering
på grunnlag av kjønn ikke er i en særstilling.

Videre merker Fylkesmannen i Rogaland seg at utvalget forslår å etablere et nytt
likestillingsdirektorat. Kanskje kunne oppgavene heller legges til et allerede eksisterende direktorat
som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I tillegg til ansvar for barnevern og
familievern er blant annet DELTA-senteret og LHBT-senteret lokalisert her. Fy1kesmannen i
Rogaland vil fremheve at opprettelse av nytt direktorat kan medføre økt byråkratisering og
muligens sette likestillingsarbeidet i et negativt lys.

Utvalget har foreslått et tiårig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid. Fylkesmannen
Rogaland driver allerede i dag med noe likestillingsarbeid, blant annet ved konferansevirksomhet. I
den grad forslagene vil føre med seg økte oppgaver for Fylkesmannen ser vi det som en
forutsetning at den økonomiske rammen for programmet også innebefatter økte ressurser til
fylkesmannsembetene. Eventuelle oppgaver bør også fremkomme i embetsoppdraget.

Med hilsen

Arild Michelsen Grete E. øvernes
Ass. fylkesmann avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland og krever derfor ikke signatur.
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