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NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Høringsuttalelse fra Vest-Agder
fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets
brev av 12. oktober 2012 om NOU 2012:15 Politikk for likestilling, og svarer med dette på
høringen. Da vi ikke var klare til å behandle saken politisk på forrige møte i Fylkesutvalget
i november, sender vi en administrativ uttalelse i denne runden. Fylkesutvalget vil
behandle høringen på neste møte 29.januar.

Likestillingsarbeidet på Agder
Vest-Agder fylkeskommune arbeider, i nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune
og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, aktivt og målrettet for å integrere et bredt
likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging, offentlig tjenesteyting og arbeidsliv på Agder.
Sammen driver de to fylkeskommunene en tiårssatsing for likestilling i vår landsdel, og det
er vedtatt å utarbeide en egen plan for Likestilling, inkludering og mangfold etter plan- og
bygningsloven. Arbeidet med denne planen starter opp i vår. Vi har tidligere uttalt oss om
NOU 2011:18 Struktur for likestilling, og følger nå opp med synspunkter på noen av
reformforslagene som foreslås på det politiske området i andre del av Likestillingsutvalgets
utredning. Det er viktig å understreke at en forsterket struktur for likestilling, som vi uttalte
oss om etter den første utredningen, vil være avgjørende for gjennomføring av en bedre
og mer konsekvent politikk for likestilling.

Et viktig oppdatert grunnlag for likestillingsarbeid
Generelt vil vi gi Likestillingsutvalget honnør for en omfattende og grundig gjennomgang
av likestillingsutfordringene i det norske samfunnet. Til sammen gir de to utredingene et
viktig oppdatert grunnlag for arbeidet med likestilling. I henhold til mandatet er det
kjønnslikestilling i et livsløps-, klasse og etnisitetsperspektiv som er utredet. Vektlegging
av krysningspunktene mellom ulike diskrimineringsgrunnlag er en god plattform for å
skape et helhetlig kunnskapsgrunnlag for arbeidet for likestilling og mot diskriminering.
Dette bør følges opp og utvikles videre. Etter vår mening synliggjør dette behovet for å
utrede status og forslag til virkemidler på andre diskrimineringsgrunnlag videre, på en
tilsvarende grundig måte.

Likestillingsutvalget sorterer forslagene til tiltak under fire innsatsområder: Folkestyre,
valgfrihet, fordeling og sårbarhet. Dette er en fruktbar kategorisering. De videre
kommentarene fra Vest-Agder fylkeskommune handler om folkestyre og valgfrihet.
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Folkestyre
Utredningendokumentererat det er nødvendigmed tiltakog systematiskarbeidfor å
styrkekvinnenerepresentasjoneni folkevalgteorganer,ogfor tiltaksom leggertil rettefor
at befolkningengjenspeilesbedre i kommunestyrer,fylkestingog Storting.

Agderforskningarbeidermed en rapportsomhandlerom kvinnerspolitiskeinteresse,
deltakelseog representasjonnasjonalt,etter initiativfra den regionalekomiteenfor
stemmerettsjubileeti 2013. Foreløpigefunnviserblantannet:

Det var ingenøkningi kvinneandeleni kommunestyrenefra valget2007 til2011(om
lag 38 prosentkvinner).
Nær tre av fire listetopperi 2011 var menn.
39 prosentav de kvinneligekommunestyrerepresentanteneble gjenvalgt,mens
tilsvarendetall for mennvar 47 prosent.
Om lagen av fem ordførereer kvinner.

Likestillingsutvalgetsutredningskissererto alternativemodellerfor å utjevneskjevheteri
folkevalgtrepresentasjon.Vest-Agderfylkeskommunestøtteralternativ2 Modell lokal
beslutning. Dette innebærerat det tas innen bestemmelsei valglovenom at
kommunestyrer,fylkestingog Stortinghøstenfør valgdrøfterlikestillingsstatusi det
gjeldendeorganet,og på bakgrunnav drøftingenavgjørom det skalstilleskravom at
hvertkjønnskalvære representertmed minst40% på valglistenei det kommendevalget.

Et sliktprogramfor breddei folkestyreter et godtog heltnødvendigtiltak.Vi er opptattav
at et programikkebare fokusererpå sammensetningav valglistene. Det må ogsåbidratil
å øke sannsynlighetenfor gjenvalg,og for flerekvinnerog minoritetspersoneri
topposisjoner,det vilsi somordførere,utvalgsledereog i formannskap.Sidendet er
partienesom har ansvarfor å setteoppvalglistene,må programmetvære med på å
bevisstgjørede politiskepartienelokalti forholdtil å rekrutterebredt,og å skolereog
motiverenye politikereav beggekjønnogfra alle grupperi befolkningen.

Valgfrihet
Vest-Agderfylkeskommunehar, i samarbeidmedAust-Agderfylkeskommuneog et
regionaltpartnerskap,hattvalgfrihet,slikbegrepetbrukesi utredningen,somet
hovedsatsingsområde.Forslageneom programforfrie utdanningsvalgog pedagogikkfor
likestillingsamsvareri storgrad med vårt prosjektFritt valg (2008-2012) somogså nevnes
spesielti utredningen.Prosjektetble støttetav Barne-, likestillings-og
inkluderingsdepartementetog Utdanningsdirektoratet.Vi jobbernå med å utvikleen god
strukturfor å ta verktøyenei bruk.Vi støtterderforforslagetom pedagogikkfor likestilling,
og oppfordrerdepartementettil å vurderelikestillingsverktøyenesomer utvikleti Frittvalg
som komponenteri en nasjonalsatsingpå pedagogikkfor likestilling.

Vi er mer i tvilom hvorvidtlikestillingsstipender rettbrukav midler.Vår erfaringviserat
det er viktigereå satse på gode rollemodeller,og på tiltaksom retterseg motskole-og
lærlingsituasjonentil ungdomsomvelgerutradisjonelt.

Vest-AgderFylkeskommunestøtterforslagetomtrepartsavtalerfor likestillingi
arbeidslivet.En slikavtale må suppleresmed kunnskapshevingom praktisk
likestillingsarbeidhosarbeidsgiver,slikdet framgårav utredningen.Sliktarbeidbørforegå
regionalt.Et desentralisertdirektorat,ellertilsvarende,må tilbyden regionalestøttenog
veiledningensomvirksomhetenetrengerfor å kunneprioritereog drivepraktisk
likestillingsarbeid.
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Videre signaliserervi at vi gjennom10-årssatsingenfor likestillingpå Agderogsåarbeider
meden modellfor likestillingssertifisering.Vi harsom mål å gjøredennespesieltattraktiv
for privatsektor,og trordetteetterhvertkan bliet godttiltaki forbindelsemed
trepartsavtaler.

Vest-Agderfylkeskommuneser framtilstortingsmeldingenog -behandlingensomfølger
av Likestillingsutvalgetsutredningerog høringsrundene.Vi håperen myetydeligere
strukturog politikkfor likestilling,og en betydeligøkningav økonomiskeressurserog
virkemidlerblirresultaterav denneviktigeprosessen.

Med vennlighilsen
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Fylkesrådmann Rådgiver


