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Her er Ski kommunens uttalelse til høring av høring NOU 2012:15 Politikk for 

likestilling : 

 

Kommunestyrets vedtak er:  

1.Kommunestyret i Ski kommune tar NOU 2012:15 til orientering. 

 

2.Kommunestyret uttaler følgende til høring av HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR 

LIKESTILLING: 

Kommunestyret vil påpeke innledningsvis at det er flere forhold enn kjønn som burde vært 

reflektert når det gjelder representasjon på valglister og deltakelse i politisk arbeid. 

Som det fremgår av utvalgets redegjørelse, er det skjevheter i representasjon i folkevalgte 

organ. Dette er ikke bare knyttet til kjønn, men også når det gjelder alder, funksjonshemming 

og etnisk bakgrunn.  Det er viktig at folkevalgte organ avspeiler befolkningen i størst mulig 

grad.  

Mange politiske parti har i dag som prinsipp å ha annenhver kvinne og mann på sine 

valglister, i hvert fall på de øverste, såkalte sikre plassene.  Den endelige fordelingen 

bestemmes imidlertid av velgerne, som ved å gi stemmetillegg, kan endre rekkefølgen på de 

valgte kandidatene. Selv om valglistene inneholder minst 40 % kvinner også på de øverste 

listeplassene, kan det endelige resultatet se helt annerledes ut. 

Kommunestyret tror derfor at en lovfesting av minst 40 % kvinner på partienes valglister, vil 

ha begrenset effekt. 

Kommunestyret ser at det er forskjellig holdning i de politiske partiene til kjønnfordeling, 

men vil påpeke at det også kan være andre faktorer som spiller inn.  Ikke alle partier har et 

like stort rekrutteringsgrunnlag, og ville kunne komme i fare for å ikke klare å stille liste til 

valg om det ble stilt slike krav til listene.  Rekruttering til politisk arbeid er krevende, og man 

ser en tendens til at gruppen småbarnsforeldre finner det svært krevende å engasjere seg 

politisk i tillegg til jobb og familieaktiviteter. 

Ideelt sett burde alle valglister innholde kandidater av like mange fra hvert kjønn fordelt på 

alder, etnisk bakgrunn og bosted i kommunen. Kommunestyret mener imidlertid det er andre 

faktorer som vil være vel så viktige i så måte. 

Kommunestyret tror, ”modell lokal beslutning”, som omtales under, vil være nyttig, men da 

som en bredere drøfting der bl.a. også alder, familiesituasjon og etnisitet inngår som element.  

Her bør man se på om det er faktorer som kan påvirke ønske og mulighet for å engasjere seg 

politisk, bl.a.  

 Antall møter 

 Tidspunkt for møter 

 Møtenes lengde 

 Godtgjøring 



 Tilrettelegging 

 Nettverk 

 Kompetansetilføring 

 Fadderordninger 

 Frikjøpsordninger 

 Kontorfasciliteter 

 Arbeidsverktøy 

 Tilgjengelighet for funksjonshemmende 

Det vil også kunne være andre forhold som kan spille inn, og som bør vurderes i en slik 

sammenheng.  

Kommunestyret har vanskeligheter med å se at en lovfesting vil være fornuftig. Kommunene 

er ulike og behovet for slike drøftinger vil variere.  Det vil videre være vanskelig å gi en slik 

bestemmelse et konkret innhold mht. hva som skal drøftes og hvor mye tid som skal brukes. 

 

Kommunestyret tror at kommuner som opplever rekruttering som et problem, vil ta en slik 

debatt uavhengig av om det er bestemt i lov eller ikke.   

 

Retten til å kunne stille til valg er en integrert del av EMK tilleggsprotokoll 1 art 3 med 

tilhørende praksis i EMD.  

 

Å nekte personer å stille til valg fordi listen da vil få gal kjønnssammensetning er betenkelig. 

Spesielt problematisk vil det være å nekte en liste med tilstrekkelig antall personer å stille til 

valg grunnet for mange/få personer av ett kjønn. Rene kvinnelister eller mannslister vil være 

umulig uavhengig av politisk motivasjon.  
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