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Svar- høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling 
 

Det vises til høringsbrev NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Høgskolen i Telemark vil bemerke at 
utvalget har levert en interessant og viktig utredning som trolig vil kunne legge grunnlag for en 

videreføring og forsterkning av likestillingsarbeidet i Norge.  

 
Utvalgets utredning er meget omfattende. Høgskolen i Telemark (HiT) har ut fra vår egenart valgt å 

kommentere særskilt på to punkter i høringsbrevet:  

 

 16.3.2 Program for frie utdanningsvalg og da spesielt punkt 16.3.2.2 Ressursmiljø for å 
fremme likestilling i lærerutdanning og læremidler. 

 16.3.3 Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet.  

 
 

16.3.2 Program for frie utdanningsvalg og da spesielt punkt 16.3.2.2 Ressursmiljø for å fremme 

likestilling i lærerutdanning og læremidler. 
HiT er enig i utvalgets anbefaling om å etablere en faglig uavhengig komitè eller et råd for å styrke 

arbeidet med likestilling i førskole- og lærerutdanning og i læremidler, tilsvarende dagens Komitè for 

kjønnsbalanse i forskning (Kif).  

 
16.3.3 Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet 

HiT er positiv til det utarbeides en forpliktende trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. HiT er pr i 

dag en IA-bedrift og har ti års erfaring med IA-avtalen. HiT ser fordeler med en slik avtale da det 
skaper lederforankring og bidrar til et mer systematisk og målrettet arbeid. HiT vil påpeke at 

virksomheter bør tilbys en ressursperson, på lik linje som dagsens ordning med NAV kontakt, ved 

inngåelse av en eventuell trepartavtale for likestilling. Utvalget skisserer en slik løsning hvor 
regionalkontorene skal støtte virksomhetene og gi råd og veiledning. Dette mener HiT fremstår som en 

god løsning. 

 

HiT støtter også forslaget om at redegjørelsesplikten bortfaller ved inngåelse av en likestillingsavtale.  
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Kjetil Horgmo 
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