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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Politikk for likestilling 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har behandlet NOU 2012:15 Politikk for likestilling 
som sak i fylkesrådet 18.desember 2012. Følgende vurdering ble gitt før vedtak: 
 
Utvalget har i denne utredningen valgt ut 4 hovedområder for utvikling av 
likestillingspolitikken framover. Disse hovedområdene griper inn på ulike måter i 
samfunnet og vil sannsynligvis gi en gevinst både på kortere og lengre sikt for å få et 
mer likestilt og demokratisk samfunn. Hovedprinsippet i forslagene kan sies å være 
samfunnsdeltakelse på like vilkår.  
 
Vi har utfordringer på å øke mangfoldet og medbestemmelsen i våre folkevalgte 
forsamlinger. Det er viktig å motarbeide den kjønnsdelingen vi har i videregående 
skole og i høyere utdanning for videre å motvirke ulikheter i lønn, status og 
utviklingsmuligheter. Å inngå en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet, bidrar til å 
gjøre alle parter ansvarlige og kan sørge for bedre måloppnåelse.  
 
Når det gjelder fordeling har vi mange gode økonomiske rettigheter i forhold til de 
fleste land i verden. Utvalget ønsker å utvide rettighetene og mulighetene i forhold til 
fedre, overgangsstønad og omsorgspenger. Dette er gode tiltak som har store 
økonomiske konsekvenser, og det kan være nødvendig å foreta en prioritering av 
hvilke tiltak som først bør settes i gang. 
 
Innsatsområdet sårbarhet har viktige tiltak for å forbedre sårbare menneskers 
livssituasjon i tillegg til å forebygge diskriminering og trakassering. Her er et område 
hvor innsatsen kommer til å gjøre en viktig forskjell for spesielt utsatte. 
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Fylkesrådets vedtak i saken: 
 
Fylkesrådet finner de 4 innsatsområdene; Folkestyre, Valgfrihet, Fordeling og 
Sårbarhet i reformforslaget som viktige.  
Det er utformet gode tiltak som vil føre til et mer rettferdig samfunn, hvor flere gis 
muligheten til reell innflytelse og medbestemmelse under mer like vilkår. Tiltakene 
som er beskrevet vil gi økt likestilling og motvirke diskriminering.  
Fylkesrådet gir sin tilslutning til utvalgets forslag i denne høringen. 
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