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HØRINGSUTTALELSE
NYTT LIKESTILLINGS-

Ark . 006 &13

TIL REGJERINGENS
FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR
OG DISKRIMINERINGSOMBUD

Vi viser til mottatt brev av 14.06.05 med invitasjon til å avgi høringsuttalelse til Regjeringens
forslag til forskrifter for nytt Likestillings- og diskrimineringsombud. Fylkesrådet i Hedmark
fylkeskommune ønsker å avgi høringsuttalelse til forslaget.
Fylkesrådet har i sin tiltredelseserklæring som mål å etablere et senter for likestilling og mangfold i
Hedmark. Hedmark fylkeskommune har inngått intensjonsavtale om samarbeid med Kvinneuniversitetet på Løten for perioden 2004-07. Her sies det at fylkeskommunen vil bidra til at
Kvinneuniversitetet kan utvikle seg til et nasjonalt kunnskapssenter for likestilling, ledelse og
mangfold.
Hedmark fylkeskommune er opptatt av å videreutvikle den eksisterende regional kompetanse innen
feltene likestilling og mangfold som finnes ved Kvinneuniversitetet på Løten. Nærheten til det
lokale og regionale nivå i arbeidet med likestilling er viktig, og vi er av den formening at pådriverrollen i arbeidet med likestilling må styrkes på lokalt og regionalt nivå. Kvinneuniversitet på Løten
har etablert et samarbeid med Kvinneuniversitetet Nord for å være pådrivere for likestillingsarbeid
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Slik kan de faglige miljøene som er utviklet over lang tid
sikre kompetanseutvikling og kompetanseoverføring til lokale og regionale nettverk og aktører som
arbeider med likestilling og mangfold.
Fylkesrådet ønsker å understreke betydningen av regional forankring i arbeidet med likestilling og
mangfold, og støtter opp om den høringsuttalelse som er avgitt fra Kvinneuniversitetet på Løten til
Regjeringens forslag til forskrifter for nytt Likestillings- og diskrimineringsombud. En regional
forankring av pådriverrollen og ansvar for informasjon og veiledning står sentralt for
videreutvikling av arbeidet med likestilling og mangfold.
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