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ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk kommune er som eneste kommune i Akershus med i 
Kommunal- og regionaldepartementets prosjekt

UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER
I LOKALPOLITIKKEN

I den anledning inviterer vi til åpen IDÉDUGNAD 
Onsdag 7. november 2007

kl. 19.00 i Herredstyresalen

Hvilke tiltak skal til for å engasjere flere kvinner i alle aldere i 
lokalpolitikken, og hva kan vi gjøre for å legge forholdene bedre 
til rette for aktiv deltagelse?

Kvinner og menn i alle aldere ønskes velkommen! 
For prosjektets arbeidsgruppe
Tore Tidemann
Ordfører



Ideer til videre bearbeidingIdeer til videre bearbeiding

MotivasjonMotivasjon
Hva har motivert kvinnelige politikere som har vHva har motivert kvinnelige politikere som har væært rt 
med en stund?med en stund?
Hva motiverte nyvalgte kvinnelige politikere?Hva motiverte nyvalgte kvinnelige politikere?
Hva er Hva er åårsaken til at noen grsaken til at noen gåår ut av politikken etter r ut av politikken etter 
kun en periode?kun en periode?
Hva eller hvordan kan vi motivere kvinner til Hva eller hvordan kan vi motivere kvinner til åå delta delta 
i lokalpolitikken?i lokalpolitikken?



Ideer til videre arbeidIdeer til videre arbeid

Hva hindrer kvinner i Hva hindrer kvinner i åå ppååta seg politiske verv?ta seg politiske verv?
LivssituasjonLivssituasjon
Pendling Pendling 

70% av innbyggerne i Enebakk pendler ut av kommunen70% av innbyggerne i Enebakk pendler ut av kommunen

Engasjert andre steder (FAU, idrett, kultur)Engasjert andre steder (FAU, idrett, kultur)
Arbeidsgiver (privatnArbeidsgiver (privatnææringsliv, skiftarbeid)ringsliv, skiftarbeid)
””Kan sKan såå lite om politikklite om politikk””
TidkrevendeTidkrevende



Ideer til videre arbeidIdeer til videre arbeid

Hvordan gjHvordan gjøøre det mer attraktivt for kvinner re det mer attraktivt for kvinner åå
delta i lokalpolitikk?delta i lokalpolitikk?

Upolitiske nettverk (treffes pUpolitiske nettverk (treffes påå tvers av politiske tvers av politiske 
interesser) interesser) 
Trening i Trening i åå ””ta ordetta ordet””, lederutvikling og andre kurs, lederutvikling og andre kurs
MMøøtetidspunkt / mtetidspunkt / møøtelengdetelengde
FrikjFrikjøøp av tidp av tid
TydeliggjTydeliggjøøre at de fre at de fåår r ””maktmakt”” til til åå kunne kunne 
gjennomfgjennomføøre endringer, fordelinger og prioriteringer re endringer, fordelinger og prioriteringer 
de er opptatte av i lokalsamfunnetde er opptatte av i lokalsamfunnet



Tiltak sTiltak såå  langtlangt

Innkalling til idInnkalling til idéédugnad via lokalpressedugnad via lokalpresse
Deltagelse pDeltagelse påå oppstartseminar poppstartseminar påå StjStjøørdalrdal
Arbeidsgruppe skal vekke interesse hos Arbeidsgruppe skal vekke interesse hos 
kvinnelige deltakere pkvinnelige deltakere påå et et 
folkevalgtopplfolkevalgtopplææringskurs i november 07ringskurs i november 07
Invitere alle kvinnelige politikere inkl. alle vara Invitere alle kvinnelige politikere inkl. alle vara 
medlemmer til en sosialkveld i januar 08medlemmer til en sosialkveld i januar 08
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