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Høring - NOU 2012: 15 – Politikk for likestilling 

Vi viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) av 

12.10.12 der departementet sender NOU 2015:15 Politikk for likestilling på høring 

med frist 17. 01.13. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i kontakt med 

BLD fått utsatt høringsfristen til 25.01.  

Utredningen er avgitt til BLD av Likestillingsutvalget. IMDi viser til våre innspill i 

høringsuttalelsen av 30.3.2012 til utvalgets første utredning 2011: 18 Struktur for 

likestilling. 

I høringssvaret gis det først noen overgripende generelle innspill til utredningens 

perspektiver og situasjonsbeskrivelse, før vi mer konkret gir innspill til 

statusbeskrivelsene og utvalgets reformforslag på de fire innsatsområdene, betegnet 

som «folkestyre», «valgfrihet», «fordeling» og «sårbarhet». IMDi har ingen 

kommentarer til utredningens del om perspektiv. 

 

Overordnede innspill 

Utvalget har utredet norsk likestillingspolitikk, forstått som kjønnslikestilling, med 

utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. En viktig del av utredningen var å ha et 

flerdimensjonalt perspektiv på kjønnslikestilling, f.eks. ved å se på såkalt 

sammensatt diskrimineringsproblematikk. Imidlertid fant utvalget at det er begrenset 

i hvilken grad livsløp, klasse og etnisitet har blitt trukket inn i likestillingsforskning og 

i politikkutformingen på feltet, og de skriver at utredningsarbeidet bærer preg av at 

mandatet er gitt på nybrottsmark.  Etter IMDis mening gjenspeiles dette også i 

utredningsteksten. IMDi vil spesielt påpeke at etnisitet ikke er gjennomgående 

behandlet i utredningen. Der etnisitet blir trukket inn og drøftet mangler det flere 

steder et kjønnsperspektiv, og likestillingsdiskusjonen dreier seg om forholdet mellom 

personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Utvalget konkluderer 

Postadresse: 

Postboks 8059 

dep 

0031 Oslo 

Besøksadresse: 

Tollbugata 20 

Internett: 

www.imdi.no 

E-post: 

post@imdi.no 

Sentralbord: 

24 16 88 00 

Telefaks: 

24 16 88 01 

Org.nr: 

987 879 696 

Bankkonto: 

7694.05.12693 

 

 

http://www.imdi.no/
mailto:post@imdi.no


 
 
 
 
 

2 
 

med at det særlig for flerdimensjonal likestillingsforskning er avdekket store 

udekkede kunnskapsbehov. IMDi støtter denne konklusjonen.  

 

Likestillingsstatus 

Kapittel 6 Demokrati 

6.1 Innledning 

IMDi ønsker å understreke at det som blir referert til som to ulike veier til politiske 

innflytelse (valgkanalen og organisasjonskanalen) ofte spiller sammen. 

Organisasjonserfaring, deltakelse og påvirkning fra organisasjoner, samt rekruttering 

fra organisasjonene er elementer som både kan bidra til å bygge ned barrierer og 

stimulere til deltakelse ved valg.     

 

6.1.1 Utfordringer 

IMDi registrerer at Kontaktutvalget mellom myndigheter og innvandrerbefolkningen 

(KIM) ikke er nevnt som en mulig påvirkningskanal gjennom dialog og gjennom 

høringsinstituttet. Det er mulig å betrakte KIM som en formell arena for samråd når 

det gjelder likestilling som berører innvandrerbefolkningen. 

 

6.2.4 Motivasjon for politisk arbeid 

Den femte grunnen til å være politisk passiv er oppgitt (Saglie 2009) til å være 

“ingen har spurt meg”. IMDi vil gjøre oppmerksom på at denne grunnen med stor 

sannsynlighet er viktigere når det gjelder personer med innvandrerbakgrunn. Dette 

fordi tilknytning til etablerte sosiale nettverk kan være helt avgjørende for 

rekruttering til partilistene, slik nominasjonsarbeidet foregår i dag. 

 

6.2.6 Utvelgelsesprosesser og kriterier 

Når det anføres at “hovedproblemet når det gjelder likestilling” i kommunestyrene 

kan “føres tilbake til partiene“ (Berglund 2005), så vil IMDi understreke at dette 

understreker viktigheten av å vurdere tiltak som kan påvirke sammensetningen av 

valglistene. 

 

6.3.2 Vilkår for deltakelse (i medieoffentligheten) og 6.3.5 Oppsummering 

og vurdering 

IMDi vil påpeke at “Å bli sett” og synliggjort både som kilde, debattant og publikum i 

mediene er også en utfordring som må gripes fatt i når det gjelder personer med 

innvandringsbakgrunn. 

 

 Kapittel 7 Utdanning 

7.2 Ulikheter i læringssituasjonen 

IMDi støtter utvalgets påpekning av at undervisning om kjønn og identitet krever 

faglig kompetanse.  Dette også ut fra de gjentatte henvisningene om at lærere 

oppfatter mangel på likestilling som et tilbakelagt kapittel i Norge, og noe som kun er 

relevant i andre kulturer (Støren m.fl. 2010, Røthing 2011b). Eksemplene viser 
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risikoen for å bygge opp under stereotypier. Slike holdninger kan være med på å 

skape og styrke stereotypier både knyttet til kjønn og etnisitet. 

7.2.2.3 Forskjellig læringsutbytte mellom gutter og jenter 

Utredningen trekker fram NOVA-rapport (Bakken m.fl.2008) om barnehagens rolle i 

utdanningsløpet. IMDi vil også vise til forsøk med gratis kjernetid i barnehage, som 

har som formål å styrke språkutviklingen og sosialiseringen hos barn i førskolealder. 

Tiltaket er en del av felles satsinger mellom staten og Oslo kommune i Groruddalen 

og bydel Søndre Nordstrand. Gratis kjernetid har bidratt til at barnehagedeltakelsen 

har økt i forsøksområdene, og at foreldres holdninger til barnehage er endret. En 

foreløpig rapport fra evalueringen av forsøket viser at det er lite som tyder på store 

kjønnsforskjeller i barnehagebruk (Bogen og Drange 2012). 

En forløper til denne satsningen foregikk i to bydeler i Oslo (Grünerløkka og Gamle 

Oslo) fra 1998. En undersøkelse viser at effekten av dette tilbudet om gratis kjernetid 

i barnehage på avgangskarakterene fra grunnskolen 10 år etter var stor for de 

deltakende jentene (i gjennomsnitt gikk de opp en hel karakter i tre fag), mens det 

ikke ble funnet noen effekt for de deltakende guttene (Drange og Telle 2010). 

7.2.3.1 Mangfold blant ansatte i skolen 

Utredningen viser til at det har vært en sterk økning i antall kvinner med 

innvandrerbakgrunn blant ansatte i barnehager, mer enn en fordobling fra 2005 til 

2010. Oversikten det vises til skiller ikke mellom ulike stillingstyper som 

førskolelærer og ufaglærte assistenter.  IMDi vil påpeke at kompetansenivået til den 

enkelte ansatte er viktig i denne sammenhengen. Bogen og Drange (2012) viser til at 

kompetansesituasjonen i barnehagene som deltar i forsøket med gratis kjernetid er 

en utfordring. Dette er bydeler som har en høy andel ansatte med 

innvandrerbakgrunn, men som har mange ansatte uten fagkompetanse (med 

varierende grad av språkkunnskaper og skolegang). Effekten av deltakelse i 

barnehage avhenger også av tilbudet som gis i den enkelte barnehage. 

7.2.4 Handlingsplaner for barnehage og skole 

Det er igangsatt flere tiltak for å øke andelen førskolelærere og lærere med 

innvandrerbakgrunn. 

IMDi vil også vise til mentorordningen Nattergalen, rettet mot studenter ved 

barnevern- eller sosialfagsutdanningene. Studentene blir mentorer for barn med 

minoritetsbakgrunn. Hovedmålet er å styrke den flerkulturelle kompetansen i 

barnevernet gjennom å gi studentene bedre kunnskap og barn, unge og familier med 

minoritetsbakgrunn, og bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn 

fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. Mentorordningen 

trekkes fram her for å minne om at mangfold i barnehage og skole skal ivaretas av 

alle ansatte, ikke kun ansatte med minoritetsbakgrunn. 
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7.3.1 Hvem fullfører videregående opplæring? 

Utredningen påpeker at elever som selv har innvandret har gjennomgående lavere 

karakterer fra ungdomsskolen, og har ofte foreldre med lavt utdanningsnivå. Dette 

forklarer mye av den høye frafallsprosenten til disse elevene. IMDi vil i denne 

sammenhengen påpeke viktigheten av gode innføringstilbud til nyankomne elever, og 

spesielt til de som kommer til Norge sent i utdanningsløpet. 

7.3.2.1 Yrkesfag 

Utvalget viser til at “En annen forklaring kan være mangel på læreplasser, og at 

gutter med synlig minoritetsbakgrunn i mindre grad får læreplass”. IMDi vil også 

peke på St. meld. 6 (2012-13) En helhetlig integreringspolitikk som trekker fram kort 

botid i Norge som en faktor knyttet til (dårlige) muligheter til å få lærekontrakt. 

7.3.2.2. Studieforberedende fag 

Ifølge NOU 2010: 7 Mangfold og mestring blir rådgivning med fokus på 

minoritetsspråklige opplevd som en utfordring av mange rådgivere i skolen. IMDi ser 

en forsterket satsing på skolens rådgivningstjeneste og kompetanseheving av lærere 

som en viktig investering. 

 

Kapittel 8. Kjønnsdelt arbeidsmarked 

IMDi vurderer utvalgets arbeid av kjønnslikestilling i arbeidsmarkedet i et etnisk 

perspektiv generelt sett som grundig, men oppfatter utvalgets arbeid som noe 

vilkårlig i omtalen av den etniske dimensjonen. For eksempel nevnes det spesielt at 

innvandrermenn i mindre grad enn andre menn lykkes i å oppnå lederstillinger (s. 

153), mens man ikke går nærmere i beskrivelsen av i hvilken grad innvandrerkvinner 

er i yrkesklasser med lav selvbestemmelse (s. 162).  

Utvalget påpeker at sysselsettingsgraden for innvandrere er lavere enn for 

befolkningen for øvrig, og lavere for kvinner enn blant menn. Enkelte landgrupper har 

en betydelig lavere sysselsettingsgrad enn befolkningen forøvrig, og forskjellen 

skyldes svært lav yrkesdeltakelse blant innvandrerkvinner1. IMDi savner en nærmere 

beskrivelse og problematisering av sysselsettingssituasjonen for innvandrere generelt 

og innvandrerkvinner spesielt. Vi vil derfor påpeke at i 4. kvartal 2010 hadde 

innvandrerkvinner en sysselsettingsprosent på 57,1, mens mennene lå på 65,8 

prosent. I hele befolkningen var andelene henholdsvis 66,5 og 71,6 prosent. Med 

andre ord er avstanden til de respektive kjønn i hele befolkningen atskillig større 

blant innvandrerkvinner (9,4 prosentpoeng) enn den er blant innvandrermenn (5,8 

prosentpoeng). Differansen i sysselsettingen mellom kvinner og menn i enkelte 

landgrupper er stor. Vi vil spesielt trekke frem at kvinner fra Somalia i 4.kvartal 2010 

hadde en sysselsettingsgrad på 22 prosent (menn 37 prosent), kvinner fra Pakistan 

31 prosent (menn 62 prosent), kvinner fra Afghanistan 31 prosent (menn 49 

prosent), kvinner fra Irak 32 prosent (menn 48 prosent) og kvinner fra Tyrkia lå på 

                                                             
1 Olsen, B. (2010). “Arbeid”. Innvandring og innvandrere 2010. SSB 
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41 prosent (menn 60 prosent). Dette kan utgjøre særskilte utfordringer i forhold til 

kjønnslikestillingen som IMDi mener man må ta med seg i utformingen av tiltak og 

anbefalinger.  

 

Kapittel 11 Regionale variasjoner 

I mandatet står det at utvalget skal identifisere områder der likestilling ikke er 

oppnådd. Kapittel 11 skal utvalget gjøre rede for regionale forskjeller som følge av 

ulikheter i levekår og livsmønster. Innledningsvis presiserer utvalget at livsløps-, 

klasse-, og etnisitetsperspektivet skal behandles gjennomgående. Når det kommer til 

å beskrive regionale forskjeller er disse perspektivene beklageligvis ikke ivaretatt. 

Her er det utelukkende fokusert på forskjeller i kjønnslikestilling. Utvalget skriver at 

likestillingsutfordringene til en viss grad er de samme i hele landet. Ser man på 

likestilling fra et livsløp-, klasse-, og etnisitetsperspektiv er vi ikke enig i dette.  

Utredningen tar ikke i tilstrekkelig grad inn etnisitetsperspektivet, og tar dermed ikke 

inn over seg den sammensatte befolkningen eller de sammensatte 

likestillingsutfordringene IMDi finner at dette er en svakhet i beskrivelsen da det 

tilslører nyanser i de geografiske forskjellene i blant annet levekår og inntekt. Ved 

bruk av data fra SSB kunne likestillingssituasjonen for innvandrerkvinner og menn 

når det gjelder kjønnsbalanse i næringsstruktur, andel blant ledere osv. vært belyst.  

IMDi mener at en likestillingsindeks som viser resultater for innvandrere ville 

tydeliggjort at innvandrere står i en svakere posisjon enn resten av befolkningen, og 

at innvandrerkvinner og menn kommer mye dårligere ut på mange av indikatorene. 

Likestillingsperspektivet, med utgangspunkt i forhold som inngår i 

likestillingsindeksen, ville sett annerledes ut dersom en inntar et etnisitetsperspektiv. 

Eksempelvis er sysselsetting er sentralt når en skal vurdere likestillingssituasjonen. 

Det er dokumentert regionale forskjeller i sysselsetting blant innvandrere. Lav 

sysselsetting og stor variasjon i sysselsetting på kommunenivå henger sammen med 

innvandreres bakgrunn, livssituasjon og botid i Norge, i tillegg til lokale forhold som 

kvalifiseringstilbud, arbeidsmarkedssituasjon etc. Situasjonen på arbeidsmarkedet 

preger også inntektsnivået blant kvinner og menn i disse gruppene. Innvandrere og 

særlig flyktninger er sterkt overrepresentert blant dem med lavinntekt. Også her er 

det store variasjoner etter kommune og region. SSB-forskerne Bhuller og Aaberge 

har i rapporten “Vedvarende økonomisk fattigdom blant Innvandrere” gjennomført en 

empirisk analyse for perioden 1993-2007. Rapporten viser at det er betydelig høyere 

fattigdom i Oslo enn landsgjennomsnittet for samtlige grupper av innvandrere og i 

befolkningen for øvrig 

 

Kapittel 14  Trakassering og vold 

Utvalget tar for seg ulike former for vold som seksuell trakassering, voldtekt, vold i 

nære relasjoner og vold og migrasjon.  Det er særlig de to sistnevnte former for vold 

som har relevans for IMDis arbeid og målgrupper og som vi her vil gi noen utdypende 

kommentarer til.  
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I arbeidet mot tvangsekteskap, nedfelt i egne handlingsplaner fra 1998 og framover, 

har oppfatningen av fenomenet og tilnærmingen endret seg over tid.  I IMDis 

sluttrapport “Ikke bare tvangsekteskap” fra 2011, beskrives dette slik: “…..fra bare 

tvangsekteskap til en økende forståelse av en problematikk som omfatter autoritær 

oppdragelse, kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsflytting, likestilling og 

menneskerettigheter”. Basert på dette har dagens arbeid mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse en verdimessig forankring i arbeidet for likestilling og 

menneskerettigheter. Denne spesielle innsatsen bidrar til økt kunnskap om likestilling 

og menneskerettigheter blant utsatte grupper i Norge og utlandet generelt, samtidig 

som det generelle arbeidet på området likestilling/menneskerettigheter bidrar positivt 

til arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

14.2.3. Etnisitet, kultur og vold 

Her vises det til at vold i nære relasjoner eller seksualisert vold utøvd av personer 

med etnisk minoritetsbakgrunn, som voldtekt, psykisk vold mot og kontroll av 

familie-medlemmer, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og i verste fall drap, forstås i 

den offentlige debatten som forårsaket av en kultur som kjennetegnes av 

patriarkalske tradisjoner og mangel på likestilling. Kultur kan aldri rettferdiggjøre 

eller unnskylde vold, og årsakene til vold i nære relasjoner blant personer med etnisk 

minoritetsbakgrunn er som oftes mer komplekse og sammensatte enn som et uttrykk 

for kultur og tradisjon, selv om dette også er en medvirkende faktor.  Fattigdoms- og 

levekårsproblematikk, manglende utdanning og forståelse for norske 

samfunnsforhold hos foreldre-generasjonen, statustap og opplevelse av avmakt, 

avtaler og forpliktelser overfor slekt og familie i opprinnelseslandet bidrar i sterk grad 

til generasjonskonflikter og utøvelse av vold og kontroll som en ser i enkelte 

minoritetsfamilier. Det er denne type problemer IMDis minoritetsrådgivere i skolen 

stadig møter i sitt arbeid.  Deres oppgave er å gi råd og veiledning til ungdommer i 

krisesituasjoner, men i like stor grad å jobbe forebyggende og holdningsskapende, 

ikke minst gjennom skole-hjem samarbeid hvor de når fram til foreldrene.  

Flere steder i kapitlet omtales Anja Bredals studie av unge menn som hun 

gjennomførte på oppdrag av IMDi, “Mellom makt og avmakt: om unge unge menn, 

tvangsekteskap, vold og kontroll”.  Bakgrunnen for studien var at IMDi erfarte at 

stadig flere saker som Kompetanseteamet, minoritets- og integreringsrådgiverne ble 

involvert i, angikk gutter. Tvangsekteskap ble i utgangspunktet oppfattet som noe 

først og fremst jenter utsettes for, men dette gjelder også gutter. I tillegg innehar 

guttene gjerne en dobbeltrolle ved at kan være både ofre og kontrollører/overgripere. 

IMDi vil fremheve at bedre kunnskap om gutters rolle er svært viktig både i det 

forebyggende arbeidet på feltet og i håndtering av krisesaker.  

14.5 Vold i nære relasjoner 

Mens vold i nære relasjoner lenge var et begrep som hovedsakelig omfattet 

partnervold, har arbeidet mot tvangsekteskap vist at vold like gjerne kan forekomme 

mellom foreldre og barn, mellom søsken og mellom storfamilien og enkeltindivider. 

En spesiell form for vold i nære relasjoner er sanksjoner som enkeltindivider utsettes 

for dersom de har brutt normer eller utvist atferd som fører til ærestap for familien.  
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Slike sanksjoner kan gjerne besluttes av andre enn den nærmeste kjernefamilie, men 

det kan forplikte foreldre og søsken til å følge opp og iverksette dem. 

Under samme kapittel vises det til Regjeringens handlingsplaner mot tvangsekteskap 

og kjønnslemlestelse og flere av tiltakene her, bl.a. Kompetanseteamet og ordningen 

med minoritetsrådgivere i skolen.  For å styrke kompetansen i det lokale 

hjelpeapparatet, har IMDi fra 2012 i tillegg satset på å opprette regionale nettverk 

som hvert av IMDis regionkontor vil ha ansvar for å følge opp. Erfaringene fra bl.a. 

Drammensprosjektet viser hvor viktig det er at ulike tjenester som barnevern, NAV, 

politi, helse og skole har kunnskap og kompetanse til å håndtere saker som gjelder 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og relaterte problemstillinger og at de er i stand til 

å samarbeide og koordinere innsatsen. Det er dette IMDi nå ønsker å bidra til 

gjennom opprettelse av de regionale nettverkene.  

14.6 Vold og migrasjon 

Utvalget omtales Utlendingslovens regler om familiegjenforening og den såkalte 

mishandlingsbestemmelsen som åpner for at ektefeller som mishandles i et forhold 

kan innvilges opphold på eget grunnlag før det er gått tre år som vanligvis er kravet 

for oppholdstillatelse.  Først gjaldt denne bestemmelsen bare kvinner, men har nå 

blitt kjønnsnøytral.  Sommeren 2012 ble flere saker omtalt i media som gjaldt menn 

med minoritetsbakgrunn som hadde søkt hjelp på krisesentre.  Dette var menn som 

var giftet inn i norske familier med minoritetsbakgrunn hvor de ble trakassert og i 

noen tilfeller mishandlet av ulike familiemedlemmer.  Det ble forventet en form for 

takknemlighet og underkastelse som takk for “inngangsbilletten til Europa”.  Andelen 

kvinner som utsettes for vold og mishandling fra ektefelle og eventuell svigerfamilie 

er langt større, men det viser seg at også menn kan utsettes for dette.  

Som et tiltak i handlingsplanene mot tvangsekteskap (2008-2011 og 2012) er det 

opprettet integreringsrådgiverstillinger ved flere utenriksstasjoner.  Opprinnelig var 

det seks, men antallet ble i 2010 redusert til fire.  Rådgiverne er utsendinger for IMDi 

og utplassert i land hvor større innvandrergrupper i Norge har sin opprinnelse og 

hvor tvangs-ekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer.  Deres arbeid har 

synliggjort de tette båndene det er mellom diasporaen i Norge og slekt og familie i 

lokalsamfunnene hvor de kommer fra.  Hva som skjer og besluttes her har stor 

betydning for de valg og prioriteringer som foretas av familien i Norge.  I det 

forebyggende arbeidet for å hindre at tradisjoner som tvangsekteskap/barneekteskap 

og kjønnlemlestelse opprettholdes, er det avgjørende at en retter innsatsen både mot 

lokalsamfunnene i opprinnelseslandene og minoritetsmiljøene her i Norge.  Her er 

internasjonale og lokale organisasjoner og andre aktuelle aktører viktige 

samarbeidspartnere for integreringsrådgiverne og ambassaden for øvrig.  Gjennom 

Utenriksdepartementet og i en viss grad IMDi blir det bevilget økonomisk støtte til 

prosjekter som bidrar til likestilling, kvinners og barns rettigheter, mot familievold og 

for å styrke menneskerettigheter generelt.  Også i håndtering av krisesaker er ofte 

samarbeid med denne type organisasjoner en forutsetning for å kunne yte den 

nødvendige bistand til enkeltpersoner.  
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Kapittel 15 Rettstrygghet  

Utvalget definerer sårbarhet langs flere dimensjoner, som kjønn, etnisitet, klasse, og 

andre diskrimineringsgrunnlag. De peker på at dimensjonene, i mange tilfeller, vil 

sammenfalle og gjøre individer ekstra sårbare. Utvalgets fokus er på sårbare 

grupper. Samtidig minner de om at alle kan oppleve sårbarhet i et livsløp, gjennom 

rus, sykdom og alderdom.  IMDi støtter dette perspektivet. Det er viktig å vise at 

temaene diskrimineringsvern, tilgang til likeverdige tjenester, rettighetsinformasjon 

og rettsvern gjelder alle.    

Vi støtter videre utvalgets analyse om at mennesker i en sårbar situasjon kan slite 

med å nå frem i velferdssystemet og rettsapparatet. Som nasjonal fagmyndighet for 

tolking i offentlig sektor er IMDi opptatt av rettsikkerhet ved språkbarrierer. Vi har de 

siste årene kartlagt tolkebruken i sektorer som har stor betydning for menneskers 

levekår som helse, barnevern, skole og sosial og velferdssektoren (NAV). Alle 

undersøkelsene viser manglende bruk av tolk, og manglende rutiner for bestilling av 

kvalifiserte tolker. I NAV-rapporten (IMDi-rapport 3 -2011 Rett til informasjon ved 

språkbarrierer) svarer et flertall av respondentene at konsekvenser av manglende 

tolkebruk er at NAV- brukere ikke får tilbudet de har rett på, at brukere ikke får 

informasjon om sine rettigheter, i tillegg til at det vanskeliggjør det å vurdere 

arbeidsevnen til brukeren, og at det forsinker saksbehandlingen.  Undersøkelsene 

viser at rettsikkerhet svekkes til stadighet ved språkbarriere. Undersøkelsene viser 

også en tendens i det offentlige å tillegge språkproblemet til brukeren.  

IMDi støtter også utvalget i argumentet om at formelle rettigheter, forankret i lov, 

ikke alltid følges opp i praksis. Som i undersøkelsene over ser vi at den lovpålagte 

plikten til tjenestemenn om å kommunisere med sine tjenestemottakere 

(forvaltningsloven) ikke følges opp ved språkbarrierer. Målet om likeverdige offentlige 

tjenenester er ikke implementert på en systematisk måte, f.eks gjennom rutiner for 

bruk og bestilling av kvalifisert tolk. Som undersøkelsene viser, er det derfor tilfeldig 

om sårbare brukere får den informasjonen de har rett på.  

  

Utvalgets anbefalinger 

16.2 Folkestyre 

En flerdimensjonal tilnærming til likestilling innbefatter å få fram de samme ulikheter 

og nyanseringer i innvandrergruppene som i befolkningen generelt (etter alder, 

kjønn, utdanning, inntekt osv.) Utover landbakgrunn er også botid/oppholdstid i 

landet en viktig variabel, ettersom tilpasning og integrering er en prosess som tar tid.    

IMDi vil understreke at det er store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper og at 

det er viktig å se de samme utfordringene når det gjelder kjønnslikestilling også blant 

personer med innvandrerbakgrunn. Det kan kreve en særlig innsats for å sikre 

representasjon av kvinner også i disse gruppene. 

 

Reformforslagene fra utvalget innebærer endringer i valgloven (likestilte valglister) 

og et langsiktig nasjonalt programarbeid for å skape større bredde på alle nivåer av 
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folkevalgt arbeid. IMDi mener at dette er gode reformforslag også for å sikre større 

grad av likestilling for minoriteter med innvandrerbakgrunn. 

 

 

16.2.1 Bakgrunn 

Utvalget slår fast at ”likestilling forutsetter at politiske diskusjons- og 

beslutningsprosesser må kunne inkludere alle.” Med dette som utgangspunkt mener 

IMDi at effekter av internasjonalisering, som behandles i kapittel 17.3.1.1, er viktig. 

Med internasjonalisering og migrasjon får Norge stadig nye innbyggere med annen 

bakgrunn som blir deltakere i politiske diskusjons- og beslutningsprosesser. Disse 

kan ha ulik bakgrunn og utgangspunkt når det gjelder representativitet i politisk 

arbeid. I lys av dette mener vi at integreringsarbeid bør løftes fram som en 

grunnopplæring i folkestyre og politisk representasjon.  

 

Vi støtter utvalgets tilnærming om at offentlige myndigheter, på vegne av 

allmennheten, har et overordnet ansvar gjennom lovgivning og bruk av økonomiske 

og organisatoriske virkemidler for å bidra til økt bredde i representasjon både i 

folkevalgte organisasjoner og topposisjoner. 

 

16.2.2 Likestilte valglister 

 

Utvalget foreslår to modeller for å utjevne skjevheter i folkevalgt representasjon som 

defineres som alternative: Modell allmenn lov og Modell lokal beslutning.  

IMDi mener at det bør være mulig å benytte “modell allmenn lov” når det gjelder 

kjønnslikestilling, og benytte “modell lokal beslutning” som et tillegg der det er 

befolkningsmessig grunnlag for å kreve minsterepresentasjon på grunnlag av etnisk 

minoritetsbakgrunn. Modellen kunne i de aktuelle kommuner og fylker defineres som 

en modell for inkludering av nye innbyggere. 

 

I nyere forskning bl.a. Stemmer de ikke (Trondstad og Rogstad, Fafo-rapport 

2012:26) og Sosial kapital i Norge (Wollebæk og Segaard, 2011) analyseres 

inngående valgdeltakelse blant etniske minoriteter. Det er et gjennomgående trekk at 

det er lav valgdeltakelse blant etniske minoriteter. Det viser seg at nettverk, tillit og 

engasjement er avgjørende for politisk engasjement og orientering, 

organisasjonstilknytning osv. blant etniske minoriteter. De sentrale aspekter som 

skaper valgdeltakelse kan også være de som fører til økt representativitet. Derfor 

mener vi at det er behov for å utarbeide en egen modell for inkludering av nye 

innbyggere for å sikre seg at vi får økt valgdeltakelse og dermed økt 

representativitet. 

 

IMDi støtter utvalgets anbefaling om at det igangsettes et landsdekkende program 

for bredde i folkestyret, med mål å øke kvinneandel og andel med etnisk 

minoritetsbakgrunn. Det forutsettes at et av målene for et slikt program blir at man 

forsøker å endre de strukturene som hindrer bred representasjon av kvinner og 

personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Et annet mål bør være at man forsterker de 

faktorene som fremmer større representasjon blant disse.  
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16.3 Valgfrihet 

16.3.2 Program for frie utdanningsvalg 

Utvalget anbefaler en programsatsing for frie utdanningsvalg for å bekjempe 

barrierer mot utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. IMDi støtter dette forslaget, 

men vil, som utredningen selv påpeker under gjennomgangen av likestillingsstipend, 

understreke betydningen av å ha nok kunnskap om de ulike målgruppene innsatsene 

retter seg mot.  

Utvalget viser til at situasjonen innenfor utdanning og på arbeidsmarkedet med 

hensyn til kjønnssegregering medfører behov  for å styrke det overordnede 

forvaltningsansvaret for likestillingspolitikken. IMDi vil her presisere at det her også 

burde vært presisert behovet for å motvirke segregering på grunnlag av etnisitet i 

arbeidsmarkedet. 

16.3.3 Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet: 

IMDi støtter utvalgets intensjon om både å styrke og forankre likestillingsarbeidet i et 

trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Vi er enige i at det 

bør settes tydelige nasjonale mål for arbeidet. Vi er imidlertid usikre på om det er 

hensiktsmessig likestillingsarbeidet knyttes til en selvstendig avtale, slik utvalget 

foreslår.  

Utvalget foreslår videre at det bør inngås trepartsavtaler på virksomhetsnivå. IMDi 

støtter intensjonen om at dette kan bidra til å forplikte både arbeidsgivere og ansatte 

til å jobbe systematisk for økt likestilling i virksomheten. Vi støtter videre utvalgets 

forslag om at inngåelse av virksomhetsvise likestillingsavtaler skal gi fritak for 

redegjørelsesplikten som følger av likestillings- og diskrimineringslovgivningen. 

Utvalget vektlegger at trepartssamarbeidet sikres regional forankring. Dette skal 

ifølge utvalget innebære økt innsats fra både myndigheter og partene i arbeidslivet 

på regionalt nivå. Det foreslås å etablere regionale partssammensatte råd for 

oppfølging av likestillingsavtalen. Videre indikerer utvalget at myndighetene bør gi 

oppfølging til alle virksomheter som har inngått likestilingsavtale. 

IMDi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig at likestillingsarbeidet knyttes til 

selvstendig avtale og til selvstendig trepartssamarbeid nasjonalt og regionalt. Etter 

vår vurdering kan dette eventuelt bidra til at likestillingsarbeidet oppleves av 

arbeidsgivere som ytterligere et område som krever ressurser og innsats, og at 

likestillingsarbeid vil bli skadelidende som følge av dette. Utvalget viser allerede til 

den eksisterende modellen for IA-avtalen, der det finnes ressurs- og 

kompetansesentre som er regionalt forankret i alle fylker som tilbyr faglig bistand og 

oppfølging til virksomheter. IMDi anbefaler at likestillingsarbeid sees i sammenheng 

med, og forankres i, allerede eksisterende trepartssamarbeid i arbeidslivet, som for 

eksempel IA-avtalen. 
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16.4 Fordeling 

Selvstendig rett for fedre til foreldrepenger  

Utvalget anbefaler at fedre gis selvstendig rett til uttak av foreldrepenger og omfang 

av foreldrepenger basert på egen stillingsandel. Ut fra et ønske om å styrke fedres, 

som her i spesiell grad kan bety innvandrerfedres, rett til foreldrepenger, og i neste 

omgang deres rolle i omsorgen for egne barn, støtter IMDi dette forslaget. 

Foreldrepenger på 2 G for foreldre som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet  

Kvinner som ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger mottar en 

engangsstønad. Nivået på engangsstønaden er svært lav sammenliknet med beløpet 

foreldre med rett til foreldrepenger mottar. Nivåforskjellen forsterker sosiale 

skjevheter mellom familier i og med mange av familiene som mottar engangsstønad 

har generelt lav inntekt. Innvandrerkvinner er overrepresentert som mottakere av 

engangsstønaden, ifølge en undersøkelse av opplysninger i NAVs registre utgjorde de 

nærmere halvparten av mottakerne i 2008.  

Utvalgets forslag er her at i stedet for engangsstønad innføres det en minsteytelse for 

foreldrepenger på 2G for foreldre med liten/ingen tilknytning til arbeidslivet. Dette vil 

innebære rundt en firedobling av dagens engangsstønad. IMDis vurdering er at vi kan 

støtte forslaget ut fra et ønske om å bidra til at det ikke utvikler seg en klassedeling i 

samfunnet der innvandrerfamilier har generelt dårligere levekår. På den annen side 

er det viktig å stimulere til at innvandrerkvinner får en tilknytning til arbeidslivet, og 

hvis kompensasjonen for personer med ingen eller lav yrkesdeltakelse blir for god 

kan dette tenkes å virke i motsatt retning. Samtidig er det lite som tyder på at 

dagens lave kompensasjon virker arbeidsstimulerende. 

Vilkår for overgangsstønad 

Utvalget mener det er uheldig at reglementet for overgangsstønad har blitt strammet 

inn. Utvalget skriver at forskning viser at overgangsstønaden fungerer bra for de 

fleste med hensyn til overgang til arbeid etterpå, og særlig for personer med 

minoritetsbakgrunn. IMDi finner at dette ikke er i samsvar med redegjørelsen i NOU 

2011:7 Velferd og migrasjon. Forholdet mellom mottak av overgangsstønad, 

innvandrerbakgrunn og sysselsetting er komplisert, men i følge NOU 2011:7: “mottak 

av overgangsstønad later dermed ikke til å representere en vei ut av arbeidslivet for 

godt, heller ikke for kvinner fra Somalia eller andre land i Asia eller Afrika.“ (side 

230). Dette utvalget påpeker videre at det er uheldig at vilkårene innskjerpes uten at 

det foreligger tilstrekkelig med kunnskap om målgruppen, at ordningen er lite 

fleksibel i forhold til norskopplæring og er bekymret for at NAV ikke har tilstrekkelig 

kapasitet til tett nok oppfølging. IMDi er enig med utvalget i disse vurderingene. 

Gode kvalifiseringstiltak samt systematisk arbeid for å få innvandrerkvinner raskere 

ut i arbeidsliv eller utdanning etter endt overgangsstønadsperiode, er helt avgjørende 

for å oppnå bedre likestilling. IMDi vil peke på at forsøksordningen Ny sjanse hadde i 

2012 innvandrerkvinner på overgangsstønad som én av målgruppene. Bakgrunnen 

for dette var nettopp behovet mer kunnskap om målgruppen og for mer tilrettelagt 

kvalifisering. IMDi mener at fokuset heller bør ligge i å stille krav til hvordan 
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systemer og tiltaksarbeid kan forbedres, enn muligheten for forlengelse av 

stønadsperioden.  

Overgangsstønaden ble betydelig strammet inn i 1998, med krav om yrkesrettet 

aktivitet fra yngste barnet fylte tre år. Aktivitetskravet ble ytterligere skjerpet i 2012, 

da det ble innført aktivitetskrav fra yngste barnet fylte ett år. Forskning viser at 

innstrammingen i 1998 ga positivt utslag i form av at mange enslige forsørgere fikk 

styrket sin tilknytning til arbeidslivet. Innstrammingen førte imidlertid også til at de 

gruppene som ikke klarte å møte de nye jobbkravene kom i en vanskeligere 

livssituasjon. Utvalget hevder at behovet for den siste endringen synes å være svakt 

dokumentert, og uttrykker bekymring for at følgene av det nye aktivitetskravet for 

noen grupper ikke blir overgang til arbeid men til fattigdom. En undersøkelse av 

overgangsstønaden med fokus på hvordan ordningen fungerer for personer med 

innvandrerbakgrunn viste at disse var noe overrepresentert blant mottakerne (dette 

gjaldt personer med såkalt ikke-vestlig bakgrunn, som utgjorde 14 prosent av 

mottakerne mot 11 prosent av befolkningen totalt). I studien, som ble gjennomført i 

2010 før den siste innstrammingen, understrekes det at en skjerping av 

aktivitetskravet bør sees i sammenheng med hva slags kvalifiserings- og 

oppfølgingsarbeid som tilbys.  

Utvalget anbefaler at selv om kravet om yrkesrettet aktivitet (fra barnet fyller ett år) 

ikke er oppfylt, bør det likevel gis overgangsstønad dersom den enslige moren eller 

faren ikke har fått et tilfredsstillende kvalifiseringstilbud. IMDis vurdering er at på 

samme måte som for engangsstønaden er det her snakk om å veie to hensyn mot 

hverandre; på den ene siden å sikre familier med enslige forsørgere mot fattigdom, 

på den andre, å ikke bidra til at enslige forsørgere (som i all hovedsak er kvinner) blir 

permanente stønadsmottaker men på sikt blir selvforsørget. Imidlertid er det ikke 

nok å ”straffe” økonomisk de som ikke klarer å møte aktivitetskravet, en like viktig 

forutsetning for å sikre overgangen til arbeid er oppfølging og kvalifisering. IMDi 

støtter derfor forslaget om at aktivitetskravet ikke bør være absolutt, men betinges 

av kvalifiseringstilbudet (slik det i dag allerede er betinget av at den enslige moren 

eller faren har en tilfredsstillende barnetilsynsordning). 

 

16.5 Sårbarhet 

Program for forebygging av seksuell trakassering  

Utvalget foreslår en landsdekkende satsning for arbeid mot seksuell trakassering i 

skolen. IMDi støtter dette og vil også peke på at innsats på dette området bør 

inkludere målrettede tiltak mot problematikk knyttet til seksuell trakasseringen 

overfor vestligkledde minoritetsjenter av gutter med minoritetsbakgrunn, og det 

presset mange jenter med minoritetsbakgrunn opplever bl.a. i forhold til å måtte 

dekke seg til med hijab og annen type bekledning for å unngå trakassering.  

 

Fri rettshjelp i diskrimineringssaker for domstolene 
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Utvalget anbefaler at det gis fri rettshjelp uten behovsprøving til den private part i 

diskrimineringssaker der Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler dette. I 

slike saker bør ombudet som hovedregel opptre som partshjelper for domstolene. Det 

foreslås at kostnader til ombudets rolle som parthjelper dekkes innenfor eksisterende 

økonomiske rammer. Det samme gjelder anbefalingen om fri rettshjelp, som LDO har 

gitt et kostnadsoverslag i brev til Justisdepartementet.  

IMDi støtter utvalgets forslag.  

Tilskuddsordning for rettighetsinformasjon 

Utvalget anbefaler opprettelsen av en tilskuddsordning til frivillige organisasjoner 

som skal sikre rettighetsinformasjon til utsatte sårbare grupper. Hensikten er å lette 

tilgangen til offentlige tjenester gjennom lavterskeltilbud.  

IMDi stiller seg i utgangspunktet bak utvalgets vurdering at frivillige organisasjoner 

kan ha en viktig funksjon i å spre rettighetsinformasjon. Frivillige organisasjoner i 

lokalsamfunn engasjerer og omfatter en stor andel mennesker som således kan nyte 

godt av slik informasjon og være egnede kanaler for å spre informasjon videre. 

Spesielt innvandrerorganisasjoner vil kunne være nyttige arenaer for slik 

informasjon. IMDi vil imidlertid påpeke at, som utvalget også nevner, den enkelte 

myndighet selv er ansvarlig for sektorsansvarsområde. IMDi ser behov for å 

tydeliggjøre at kommunikasjonsansvaret ligger hos den offentlige part og ikke hos 

brukeren. Den offentlige part har plikt til å veilede, informere og høre partene på 

tross av ulike barrierer, og i praksis betyr det bruk av tolk hvis barrieren er språk. Vi 

vil her påpeke at kvalitet på tolkingen er avgjørende for rettsikkerheten. Ved behov 

for tolk bør man derfor alltid stille krav til dokumenterte kvalifikasjoner i tolking.  

IMDi vil altså understreke at egne ordninger for rettighetsinformasjon ikke må 

undergrave sektorenes kommunikasjonsansvar. Det bør i så fall vurderes nøye om en 

generell tilskuddsordning er det mest egnede virkemiddelet for å effektivt nå frem 

med ønsket informasjon. En slik generell tilskuddsordning kan oppleves å frata de 

enkelte myndigheter det ansvaret de ellers har for å gjøre informasjon om rettigheter 

kjent for hele befolkningen innenfor sitt ansvarsområde.  Vi ser også behovet for å 

tydeliggjøre sektoransvarsprinsippet. Ansvaret for å gi informasjon om sitt 

tjenesteområde, også til minoritetsspråklige, kvinner og økonomisk-vanskeligstilte, 

bør forbli hos de ordinære instansene, og styrkes, ikke svekkes.  

Kap 17. Kunnskapsutvikling 

 

17.3.1 Folkestyre 

 

Effekter av internasjonalisering 

Likestillingsarbeidet, nasjonalt og internasjonalt, er sentralt i utvikling av demokrati 

og velferdssamfunnet i Norge. I en globalisert verden der det politiske handlingsrom 

påvirkes av faktorer og forhold som befinner seg utenfor nasjonalstatens grenser, er 

det viktig at vi er oppdaterte på relevant kunnskap om egne og andres tilnærming og 

praksis.  
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I lys av dette støtter vi utvalgets forslag om at vi bør foreta komparative studier av 

likestillingsperspektiver og likestillingsutvikling i nordiske landene. Vi vil også 

understreke viktigheten av å drive kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling med andre 

land i og utenfor Europa. 

 

Surveyforskning om likestilling 

Utvalget anbefaler at det er behov for nasjonal videreføring av surveyforskning om 

likestilling, og at ny surveyforskning kan utformes som del av flerfaglig samarbeid, 

med vekt på å belyse betydningen av sosial klasse, etnisitet og religion i ulike 

likestillingsspørsmål. Anbefalingen støttes av IMDi, og vi vil understreke betydningen 

av å belyse betydningen av sosial klasse, etnisitet og religion for likestillingspraksis 

og -holdninger i framtidige surveyundersøkelser. 

17.3.3 Fordeling 

Utvalget mener det er viktig å få mer kunnskap om hvilke mekanismer som virker 

ekskluderende for deltakelse i arbeidsmarkedet, og det er her særlig relevant å 

sammenligne ulike deler av arbeidsmarkedet. Er det for eksempel slik at kjønn virker 

som en sterkere utelukkingsmekanisme i visse deler av arbeidsmarkedet; 

eksempelvis for ufaglærte og personer med lavere utdanningsnivå, sammenlignet 

med de med høyere utdanning? Og virker etniske minoritetsmarkører mer 

ekskluderende i noen deler av arbeidsmarkedet enn i andre? IMDi støtter utvalget i at 

det trengs mer kunnskap om hvilke mekanismer som virker ekskluderende for 

deltakelse i arbeidsmarkedet. 

 

17.4 Likestillingsindikatorer  

Med utgangspunkt i de fire innsatsområdene har utvalget definert et sett av 

indikatorer som kan gjøre det enklere å følge utviklingen i samfunns- og 

levekårsområder. Utvalget har lagt til grunn et flerdimensjonalt likestillingsperspektiv 

til grunn i sine indikatorer. Dette omfatter kjønn, etnisitet, klasse og livsløp.  

IMDi støtter utvalgets forslag om utarbeidelse og måling av disse indikatorene som 

en del av fremtidig likestillingspolitikk.  

IMDi ønsker å presisere at de foreslåtte indikatorene ikke kun bør gjelde 

kjønnssegregering, men at de også bør synliggjøre andel innvandrere, og i tillegg 

også skille på innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Etter IMDis syn 

er dette et helt nødvendig skille. 

De foreslåtte indikatorene omfatter ikke likestillingsspørsmål knyttet til rekruttering i 

arbeidslivet. Vi vil vise til at det er allerede mulig å hente ut tall på nyansettelser i 

virksomheter fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. IMDi foreslår derfor en indikator 

for andel nyansatte med innvandrerbakgrunn. Dette vil gjøre det mulig å måle 

utviklingen i rekruttering i arbeidslivet. Denne indikatoren kan muligens også gis 

variabler på kjønn. 
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Utvalget drøfter begrepet etnisitet og operasjonalisering av dette. I Norge foretas det 

ikke noen offisiell registrering av etnisk tilhørighet eller nasjonal minoritetsbakgrunn. 

I undersøkelser brukes derfor landbakgrunn i stedet for etnisitet. Utvalget skriver at 

etnisitet viser til sosiale prosesser mellom grupper, og er noe annet enn 

landbakgrunn. I en del sammenheng er det nettopp etnisitet man ønsker å vurdere 

betydningen av. Utvalget anbefaler derfor at det gjennomføres utvalgsundersøkelser 

hvor man spør om egendefinert etnisk tilhørighet, dvs. registrerer informasjon basert 

på selvopplevd tilhørighet som mål på etnisitet. - IMDi ser ingen grunn til å gå imot 

en slik anbefaling (...?).  

 

Kapittel 18 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Under 18.4 Samlet oversikt over kostnadsanslag – offentlige utgifter etterlyser IMDi 

botilbudet til ofre for tvangsekteskap som pr. i dag administreres av Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet.   

 

 

 

Geir Barvik 

 

Anders Fyhn 

 direktør 

 

utredningsleder 

 

  

 

 

 

 

Kopi: 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Integrerings- og 

mangfoldsavdelingen 

 


