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Høringsuttalelse - NOU 2012-15: Politikk for likestilling

Vi viser til departementets høringsbrev av 12.10.2012 der Nordland fylkeskommune var en av
høringsinstansene.

NOU 2012-15: Politikk for likestilling ble behandlet i fylkestinget 3.12.2012. Fylkestinget fattet
følgende vedtak:

Nordland fylkesting mener valgloven må endres slik at det stilles krav om like mange
kvinner som menn på valglistene til folkevalgte organ, og at rekkefølgen bør være annen
hver av hvert kjønn.

Fylkestinget mener det er hensiktsmessig å iverksette tiltak for å fremme bredde i
rekruttering til folkevalgte organ.

Fylkestinget avviser opprettelse av et særskilt direktorat for å lede arbeidet med likestilling.

Fylkestinget foreslår at eksisterende IA-avtale utvides med et fjerde område som kan bygges
opp rundt aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

Fylkestinget mener at det viktig med innsats som skal bidra til å fremme en likere fordeling
av omsorgsarbeidet i ulike livsfaser. Nordland fylkesting mener at familien selv kan avgjøre
hva som passer best for seg ut fra sin livssituasjon. Fylkestinget støtter ikke en tredeling av
foreldrekvoten. Fylkestinget vil ha en fleksibel foreldrepermisjonsordning som gir familiene
mer va g rihet og som likestiller mor og far.

Fylkestinget anbefaler at det innføres minsteytelse på 2G for første barn til foreldre som har
liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet.

Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å etablere et program for likestilling som innebærer
kompetanseheving, fremme likestilling i lærerutdanning og læremidler, etablering av
likestillingsstipend og mer målrettet bruk av kjønnspoeng ved inntak i høyere utdanning.
Fylkestinget mener det bør vurderes om det kan innføres bruk av kjønnspoeng ved inntak til
yrkesfaglige utdanning i videregående skole.

Adresse Postmottak Dir.: 75 65 01 34 Saksbehandler: Guri Bergliot Nestvold
Fyikeshuset Tlf.: 75 65 01 00 Avdeling: Stabsavdelingen
8048 Bodø Faks: Enhet: Organisasjon og personal

Besøksadresse Prinsensgate 100 E-post: post@nfk.no



Fylkestinget er enig med utvalget i at det er behov for mer systematisk og målrettet arbeid
mot seksuell trakassering blant ungdom, og en forankring i opplæringsloven vil pålegge
skolene å gripe inn dersom dette skjer i skoletiden.

Fylkestinget støtter anbefalingen om at det er viktig å få økt kunnskapsutvikling gjennom
forskning på kjønnslikestilling på områdene arbeidsliv, utdanning, etnisitet, politikk,
distriktskvinner/innvandring

Fylkestinget støtter forslaget om å utvikle likestillingsindikatorer knyttet til folkestyre,
valgfrihet, fordeling og sårbarhet.
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