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Noen fakta om Vestnes 
• Ligger midt i Møre og Romsdal fylke
• Fjord og fjell, natur og kultur 
• Midt mellom Molde, Ålesund og Åndalsnes
• 6442 innbyggere
• Kyststamveien og ”eksportveien” E- 136 går gjennom 

kommunen 
• Stor industrikommune, spesielt innen skipsbygging, med 

stor andel gjestearbeidere fra andre land
• Stor offentlig sektor, tidligere sentralinstitusjon innen 

HVPU. Nå vertskommune for mange PU
• Av totalt 803 ansatte i kommunen er 668 kvinner, 83,2%
• Mange kvinner i deltidsstillinger og mange i turnus



Noen fakta, forts
• Lav andel, 18,5%!! kvinner i k-styret 2003-2007
• De fleste partier hadde mellom 40 og 50 % kvinner på 

listene til valget 2007, men kun 7 av 27 representanter i 
kommunestyret er kvinner, 25,9%

• Ikke mangel på kvinnelige kandidater, men de blir ”valgt 
vekk”

• Selv om kvinneandelen har økt noe, er det ingen kvinner 
i politiske lederposisjoner.

• Ordfører, varaordfører og samtlige ledere av andre 
hovedutvalg er menn.

• Lokalmedia medvirker også til å synliggjøre mannlige 
politikere i større grad enn kvinnelige. 



Noen utfordringer: 
• Kommunen har et ensidig arbeidsmarked, med et 

”tradisjonelt kjønnsdelt” arbeidsmarked. Nesten 
halvparten er sysselsatt innen to næringer, skipsindustri 
og pleie/ omsorg

• Nedbygging av mange ”kvinnearbeidsplasser” framover, 
opp imot 200 årsverk i løpet av de neste 20 åra ( pga 
nedbygging PU)

• Synkende fødselstall, nedgang i innbyggertall osv, som i 
mange små og mellomstore kommuner

• Stor utfordring for kommunen å legge til rette for 
alternative arbeidsplasser. Kvinnene i omsorgsyrkene bør 
i høyeste grad delta i denne debatten, også som politikere

• Rekruttering er utfordring nr 1!



Hva er gjort så langt?
• Ikke lengre et krav med ”gjennomgående” representasjon. 

Dette gir flere aktive kvinner i lokalpolitikken og flere som 
”slipper til”

• Revidert reglement for møtegodtgjørelse med mer
• Politisk grunnopplæring
• Samling alle kvinnelige politikere og vara for å drøfte tiltak, 

ønsker og behov
• Digital kommune, datakurs med mer. Alle ”på nett”
• Planlagt kurs sammen med Norddal høst 2008, tema: 

Stemme og kropp som maktfaktor 
• Møtetidspunktene må diskuteres jevnlig
• Ulike undersøkelser og tiltak rundt temaet turnusarbeid og 

politisk aktivitet, 



Hva er gjort hittil ang turnusarbeid og politikk

• Startet med kartlegging rundt temaet 
• Klargjøring og presisering av folkevalgtes rettigheter 

(overfor driftsledere i kommunen). Hva med kveldsvakt 
etter en hel dag på møte osv

• Informere om rettigheter og plikter til de folkevalgte
• Ulegitimerte utgifter til barnepass, tilsyn av 

eldre/funksjonshemma eller tilsyn med 
næringsvirksomhet, kan søkes dekket med inntil kr. 
150,- pr. time. Max kr. 600 pr møte

• Stor utfordring når folkevalgte taper økonomisk på å 
engasjere seg ( eks. forliksråd). Utfordring også for 
ansatte i privat næringsliv



Turnusarbeid og lokalpolitisk arbeid

• Lite/ ingen forskning/ undersøkelser på området
• En del utfordringer på området tidligere
• Spørreskjema til alle møtende 

kommunestyrerepresentanter den 29.5.08 
• Videre planlagt undersøkelse blant ledere i virksomheter 

med mange turnusarbeidende og blant kvinner som ikke 
er politisk aktive, men som jobber i turnus

• Samtale/ intervju med fagorganisasjonene og andre 
aktuelle

• Ev. samarbeid med Høyskolen i Molde
• Gjennomgang av virkemidler og gjennomførte tiltak
• Informasjon!



Noen funn fra spørreundersøkelse i 
kommunestyremøte 29.5.08

Faste og vararepresentanter etter arbeidstid og kjønn, i %

Faste repr. Vararepr.
Menn Kvinner Menn Kvinner 

Fast dagtid 77,8 33,3 100 83,3
Turnus/ skiftarbeid 22,2 66,7 0 16,7
N= 100= 9 100= 6 100= 1 100= 6

Av totalt 27 møtende representanter var det 22 som svarte på 
spørreskjemaet, 10 menn og 12 kvinner. Dette er en svarandel på 
81,5%. Dette er også en mye høyere kvinneandel enn de fast valgte 
repr. i kommunestyret.



Funn fra undersøkelse 29.5.08, forts
• 15 av respondentene er faste k-styrerepresentanter, 9 

menn og 6 kvinner
• 1 mann og 6 kvinner er vararepresentanter
• Over 80 % av disse er mellom 36 og 55 år. Kun 1 under 

35 år
• 63,6% av dem har barn under 18 år.
• 18,2% av disse trenger alltid barnepass eller annen 

avlastning hjemme for å delta på politiske møter, og en 
like stor % andel trenger slik hjelp av og til.

• Gjennomsnittlig bruker respondentene 11,3 t pr mnd på 
forberedelser til politiske møter

• Gjennomsnittlig har respondentene vært politisk aktive i 
7,4 år
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Hvor er kommunestyrerepresentantene ansatt, 
etter kjønn og i %
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Representantenes stillingsstørrelse, etter 
kjønn, i %:



Stillingsstørrelse og arbeidstid , etter 
kjønn og i % 

Fast dagtid Turnus/ skift

Menn Kvinner Menn Kvinner 

Heltid 100 57,1 100 60

Deltid 0 42,9 0 40

N= 100= 8 100= 7 100= 2 100= 5



Hvor lett syns du det er å kombinere 
politisk arbeid med jobb? Etter kjønn og 
i %:

Menn Kvinner Sum  

Lett eller ganske lett 0 16,7 9,1
Middels 50 58,3 54,5
Litt vanskelig eller vanskelig 50 25 36,4
N= 100=10 100=12 100=22



Menn Kvinner Sum  
Sjelden eller ganske sjeldent 30 41,7 36,4
Av og til 40 41,7 40,9
Ganske ofte eller ofte 20 16,6 18,2
Ikke svart 10 0 4,5
N= 100=10 100=12 100=22

Hvor ofte får du dårlig samvittighet overfor kolleger når du bruker 
tid på politisk arbeid? Etter kjønn og i %:

Menn Kvinner Sum  

Lite eller ganske lite 60 33,3 45,5
Middels 20 41,7 31,8
Ganske mye eller mye 20 25 22,7
N= 100=10 100=12 100=22

I hvor stor grad syns du politisk arbeid går ut over jobben din? 
Etter kjønn og i %:



Føler du at din nærmeste sjef har forståelse for ditt engasjement i 
politikken? Etter kjønn og i %:

Føler du at dine kolleger har forståelse for ditt engasjement i 
politikken? Etter kjønn og i %:

Menn Kvinner Sum  

Lite eller noe forståelse 0 8,3 4,5

Middels 30 50 41

Ganske stor eller stor forståelse 60 41,7 50

Ikke svart 10 0 4,5

Sum 100=10 100=12 100=22

Menn Kvinner Sum  
Lite eller noe forståelse 0 0 0
Middels 20 33,3 27,2
Ganske stor eller stor forståelse 70 58,4 63,7
Ikke svart 10 8,3 9,1
Sum 100=10 100=12 100=22



Hvor ofte får du dårlig samvittighet overfor familien når du 
bruker tid på politisk arbeid, etter kjønn og i % 

Menn Kvinner Sum  
Sjelden eller ganske sjeldent 10 25 18,2
Av og til 50 58,3 54,5
Ganske ofte eller ofte 40 16,7 27,3
Sum 100=10 100=12 100=22

Menn Kvinner Sum  
Lite eller ganske lite 40 41,6 40,9
Middels 30 33,3 31,8
Ganske mye eller mye 30 25 27,2
Sum 100=10 100=12 100=22

I hvor stor grad syns du politisk arbeid går ut over hjem og 
familie? Etter kjønn og i %:



Hva mener du om møtetidspunktet i kommunestyret, (kl 16.30)? 
Etter kjønn og i %:

Menn Kvinner Sum
For tidlig 10 0 4,5
Passe 70 50 59,1
Noe eller altfor sent 20 50 36,4
N= 100= 10 100= 12 100= 22

Noen andre kommentarer fra undersøkelsen rundt temaet:

• Bør være fast møtestart og slutt

• Møtene bør være på dagtid med mulighet for frikjøp fra jobb

• Skal kvinner med barn inn i politikken må møtene være på dagtid 
mens barna er på skole/ barnehage



I hvor stor grad føler du at du har 
påvirkning som lokalpolitiker, etter 
kjønn, i %

Menn Kvinner Total 
Liten/litt påvirkning 40 8,3 22.7
Middels påvirkning 20 75 50
Ganske stor/stor påvirkning 40 16,7 27,3
N= 100=10 100=12 100=22



• Kvinner er i stor grad offentlig ansatt, og i større grad 
deltidsansatte, og 2/3 av de faste kvinnelige 
representantene arbeider i turnus/ skift

• Kvinnene syns i mye større grad enn menn at møtestart 
16.30 er for sent

• Dobbelt så mange menn som kvinner syns det er 
vanskelig å kombinere jobb og politisk arbeid, men de 
syns ikke det går ut over jobben 

• Mange flere menn enn kvinner har dårlig samvittighet 
overfor familien når de bruker tid på politisk arbeid. Har 
kvinnene i større grad tenkt og diskutert gjennom sitt 
engasjement på forhånd?

• Kvinnene føler derimot litt oftere enn menn at kolleger 
har liten forståelse for deres politiske engasjement

Noen konklusjoner så langt…



Noen konklusjoner så langt…
• Mange flere menn enn kvinner tror de har liten 

påvirkning som lokalpolitikere
• Turnusarbeidende syns ikke det er vanskeligere å 

kombinere jobb og politikk enn de som jobber fast dagtid
• De turnusarbeidende syns i mye større grad at møtestart 

kl 16.30 er for sent
• Det er de turnusarbeidende som i størst grad må ha 

vikar på jobb når de skal i møter
• De syns også i større grad enn andre at kollegene har 

stor forståelse for deres engasjement

Takk for oppmerksomheten!
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