
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.03.2012

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til uttalelse med følgende resultat:
Pkt. 1 - enstemmig.
Pkt. 2 - falt med 11 mot 2 stemmer.
Pkt. 3 - enstemmig.
Pkt. 4 - enstemmig.

VEDTAK:
Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

Hovedpunkter:

Pkt. 1. resiserin er

Det er viktig at aktivitetsplikten konkretiseresfor offentlige myndigheter.

Kartleggetilstand og utfordringer når det gjelder barrierer for kjønnslikestilling.

- Holdeoversikt over ansvar.

Oppgaverog myndighet når det gjelder kjønnslikestilling.
Forebyggediskriminering, trakassering.

Motarbeide og bekjempe fordommer og stereotypier.

Vi er svært positiv til forslag om at lovfestingav pliktene for arbeidsgiverskalstyrkes.

Det er positivt at det settes fokus på likestillingsarbeidet,og at alle arbeidsgivereblir klar over

at dette omfatter rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår,arbeidstid , herunder ufrivillig deltid,
individuell tilrettelegging, utviklingsmuligheter og beskyttelsemot trakasseringpågrunn av
kjønn og seksuelltrakassering.

Vi støtter at det settes fokus påå styrke virkemidler i likestillingsarbeidet

Pkt. 2 - n t likestillin sdirektorat

Vi er negativt til å opprette ett nytt direkorat.

Pkt. 3- et tiåri utviklin s ro ram for likestillin .

Vi ser positivt at det blir en årlig satsning,med ett program som skalstøtte opp om det regionaleog

lokale likestillingsarbeidet.

Pkt.4 - likestillin s- diskriminerin sombudet o Likestillin s-o dirkriminerin snemda

Det er viktig at nemda får ansvarfor å håndtere forbudet mot seksuelltrakasseringi likestillingsloven,
og at ombudets mandat presiseresfor å tydeliggjøre kjerneoppgavenedokumentasjonog veiledning.
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Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

Hovedpunkter:

Pkt. 1. resiserin er

Det er viktig at aktivitetsplikten konkretiseres for offentlige myndigheter.

Kartlegge tilstand og utfordringer når det gjelder barrierer for kjønnslikestilling.

Holde oversikt over ansvar.

Oppgaver og myndighet når det gjelder kjønnslikestilling.

Forebygge diskriminering, trakassering.

Motarbeide og bekjempe fordommer og stereotypier.

Vi er svært positivtil forslag om at lovfesting av pliktene for arbeidsgiver skal styrkes.

Det er positivt at det settes fokus på likestillingsarbeidet, og at alle arbeidsgivere blir klar over

at dette omfatter rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, arbeidstid , herunder ufrivillig deltid,

individuell tilrettelegging, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering på grunn av

kjønn og seksuell trakassering.

Vi støtter at det settes fokus på å styrke virkemidler i likestillingsarbeidet

Pkt. 2 - n likestillin sdirektorat

Utvalget foreslår at myndighetene skal ha en plikt til å dokumentere de tiltak som følger av

aktivitetsplikten, men at det ikke skal være noen redegjørelsesplikt. Dette mener vi er positivt.

Det er viktig at det ikke rapporteres bare på kjønn, men på andre områder innenfor likestilling.

Det er positivt at direktoratet skal arbeide med kjerneoppgaver, og at det opprettes regionkontor i

tilknytting til direktoratet.

Pkt. 3- et tiåri utviklin s ro ram for likestillin .



Vi ser positivt at det blir en årlig satsning, med ett program som skal støtte opp om det regionale og

lokale likestillingsarbeidet.

Pkt.4 —likestillin s- diskriminerin sombudet o Likestillin s- o dirkriminerin snemda

Det er viktig at nemda får ansvar for å håndtere forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven,

og at ombudets mandat presiseres for å tydeliggjøre kjerneoppgavene dokumentasjon og veiledning.

Brev datert 09.012.11 fra Barne - , likestillings - og inkluderingsdepartementet.

„

NOU 2011:18.

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har i brev av 09.12.11 sendt NOU 2011:18
Struktur for likestilling på høring. Høringsfrist er 9. mars 2012.

Rådmann har utarbeidet forslag til høringsuttalelse og tilrår at denne vedtas som Verdal
kommunes uttalelse.


