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Høringsuttalelse Regional plan for likestilling, inkludering og 
mangfold på Agder 
 
Senter for likestilling viser til brev fra Vest-Agder Fylkeskommune av 23.juni 2014 LIM-
planen - Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2027. 

Om Senter for likestilling 
Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og 
Agderregionen. Senterets mål er å samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og 
likestilling i Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en 
drivkraft for økt likestilling i regionen. Senteret har siden opprettelsen vært engasjert i flere 
små og store utviklingsprosjekter og aktiviteter regionalt, nasjonalt samt internasjonalt. Dette 
har bidratt til utvikling av ny kunnskap om likestilling og kunnskap om betydningen av 
likestilling og mangfold i Agderregionen. Senteret har også utviklet et etter- og 
videreutdanningskurs i likestilling og mangfold og har ansvaret for likestillingsstudiet ved 
Universitet i Agder. 
Senteret initierer og gjennomfører utviklingsprosjekter, konferanser, kurs, analyser og 
kartlegginger (FoU-arbeid), og deltar aktivt i metode- og kunnskapsutviklingen på fagfeltet 
likestilling. 
Senteret har god kunnskap om hvordan likestilling kan integreres i planverk, kvalitetssikring 
på tjenesteområder og personalområdet. Likestillingsintegrering innebærer at arbeidet for å 
fremme likestilling skal integreres i det løpende daglige arbeidet i alle beslutningsprosesser, 
på alle nivå og av de aktører som deltar i arbeidet med å fatte beslutninger. 

Senter for likestilling (SL) sin hovedkonklusjon  
Senter for likestilling stiller seg positive til en egen regional plan for likestilling, inkludering 
og mangfold i Agder. I tillegg til at planen har et bredt likestillingsperspektiv, er det også 
positivt at den har et langtidsperspektiv som strekker seg utover 2020 til 2027. En langsiktig 
satsning gir muligheten for å bygge opp kompetanse og ikke minst overføre erfaringer fra et 
likestillingsområde til et annet. I tillegg gis det muligheter for å få til et utstrakt samarbeid på 
tvers av fagmiljøer og organisasjoner.  
 
I tidligere høring fra SL (4.oktober 2013) vedrørende innspill til satsningsområder, er senteret 
enig i at LIM-planen bør ta inn de fem satsningsområdene som er utredet i NOU «Politikk for 
likestilling» 2012:15. Dette gir en mulighet til en helhetlig og systematisk satsning på 
likestillingsområdet. 
Samtidig vil vi understreke at det har vært en utfordring og svare på denne høringen. Det 
skyldes at det i mindre grad har vært vektlagt dokumentasjon/referanser og begrunnelse for 
valg av temaområdet samt at den heller ikke gir et konkret utfordringsbilde for 
Agderregionen. I henhold til tidligere høringsuttalelse om LIM-planen, etterspør vi 
klargjøring av ressursbruk, de økonomiske rammer og samarbeid med ulike 
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kompetansemiljøer. Det vanskeliggjør arbeidet vårt med å gi konstruktive tilbakemeldinger i 
forhold til innholdet i foreslåtte utviklingsmål og handlingsplan.   
Det forutsetter videre at høringsinstansene har inngående kjennskap til likestillingsfeltet og 
dens utfordringer. Vår erfaring er at det generelt er mindre interesse og lavt kunnskapsnivå 
når det gjelder likestilling både i forhold til politikere samt ansatte i kommunene. Dette burde 
vært tatt høyde for i utformingen av strategidokument samt foreslått handlingsplan.  
 
Våre hovedpunkter er: 
• Senteret mener at grunnlaget for likestilling bør tydelig forankres i Likestilling-  
og diskrimineringslovgivning samt flere menneskerettighetskonvensjoner som Norge har 
ratifisert, og med forrang fremfor annen lovgivning. Tiltakene som skisseres i regional plan  
for likestilling, inkludering og mangfold bør sees i lys av disse forpliktelsene. 
 
• Det er nødvendig å ha med en flerdimensjonal/interseksjonell tilnærming til de fem 
satsningsområdene der særlig kjønn, seksualitet, alder, etnisitet og nedsatt funksjonsevne blir 
sett i en sammenheng. 
 
• Det bør i større grad tilstrebes et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og statusoppdateringer 
på de fem satsningsområdene.  
 
• I bakgrunnsdelen for LIM-planen bør det tas med flere begrepsavklaringer om hva en legger 
i ord som integrering, interseksjonalitet, LHBT, vold i nære relasjoner. 
 
• Innledningsvis fremgår det at levekårsutfordringer i LIM-planen skal tas med. Dette finner 
vi i liten grad igjen i planen og handlingsprogrammet og bør i sterkere grad bli synliggjort og 
implementert LIM-planen samt i handlingsprogrammet. Dette gjelder også folkehelse. 
 
• Generelt vil vi også påpeke at det enkelte steder i høringsforslaget forekommer et normativt 
språk. Dette bør helst unngås i et offentlig dokument. 
 
Vi har følgende merknader til de ulike delene av planen: 

LIM-planens visjon: Et likestilt, inkluderende og mangfoldig 
Agder. 
 
LIM-planen legger et rettighets- og ressursperspektiv til grunn.1 Senteret støtter disse 
perspektivene, men disse perspektivene bør kommer til syne i utviklingsmål og 
handlingsplaner.  
 
Hovedmålene i LIM-planen fremhever ønske om gode resultater på likestillings- og 
levekårsområdet i Agder i 2027. De fem hovedmålene som blir presentert slutter vi oss til, 
men det bør i større grad fremkomme hvordan en faktisk skal nå målene. Før iverksetting av 
LIM-planen bør det i sterkere grad få frem en klar forvaltningsstruktur med ressurser og et 
tydelig ansvar for implementering, samordning, veiledning og kompetanseheving av 
likestillingsarbeidet som følger av LIM-planen. 
 
 
                                                 
1 Skjeie, Hege og Teigen, Mari ( 2003) « Menn i mellom, mannsdominas og likestillingspolitikk», Gyldendal 
Akademiske 
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Tema 1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati 
 
SL tilslutter seg at man satser på et mangfoldig demokrati. Vi holder med at det er en viktig 
målsetning at det legges til rette for at styrende organer skal gjenspeile mangfoldet i 
befolkningen, og at erfaringer og perspektiver til de ulike gruppene i befolkningen blir 
representert der viktige beslutninger tas. LIM-planen tar for seg tre temaer: Politisk 
deltagelse, Ubalansert media, og Organisasjonsliv og frivillig arbeid. At det fokuseres på 
både politisk deltakelse gjennom valg, representasjon i media og organisasjoners innflytelse 
er gode poenger. Vi mener likevel at presentasjonen av temaene er upresise og mangler både 
henvisninger til faktakunnskap og begrepsavklaringer. Det er viktig å gi et helhetlig bilde som 
utgår fra alle diskrimineringsgrunnlag. Vi har derfor valgt å ta med flere punkter enn LIM-
planen har lagt opp til, dette for å nyansere bildet og gi et mer sammensatt bilde som vi håper 
og tror vil gjøre arbeidet med å utforme realistiske og håndterbare tiltak i 
handlingsprogrammet litt enklere. Vi anbefaler i tillegg at planen gir klare definisjoner av 
nøkkelbegreper slik som «politisk deltakelse» for å sikre en tydelig og felles forståelse.  
 

1. 1 Tilbakemeldinger på tema 

1.1.1 Valgte representanter 
I LIM-planen står det at kvinner er dårligere representert i lokalpolitikken og at Agder er 
under landsgjennomsnittet med tanke på at noen grupper er underrepresenterte i politiske 
organer, viktige styrer og nettverk, men det henvises her ikke til noen bestemt kilde. Hvem 
disse gruppene er eller hvorfor dette eventuelt er et problem problematiseres heller ikke. Dette 
er viktige poenger, men uten referanse til statistikk eller foreliggende forskning blir 
argumentene svake. «Likestillingsmonitoren for Agder2» viser at en del bykommuner på 
Agder kommer bedre ut på SSBs likestillingsindeks i dag enn for 10 år siden, mens en del 
bygdekommuner kommer dårligere ut. Andelen kvinner i kommunestyret fra 1999 til 2007 
viser at Agder fremdeles er under landssnittet, men at spesielt Aust-Agder har tatt innpå 
forspranget. NOUs «Politikk for Likestilling3» viser både lokale og nasjonale tall. I 2012 var 
for eksempel verken kommunestyrer eller Stortinget i kjønnsbalanse. Sametinget 
representerer derimot et unntak.  
Videre er det sosiale skjevheter og skjevheter i alderssammensetning, og representanter med 
etnisk minoritetsbakgrunn finnes først og fremst i enkelte kommunestyrer. I tillegg kommer 
det fram at mannsdominansen er tydeligst i folkevalgte topposisjoner, unntaket er regjeringen 
og gruppelederne på Stortinget. Det finnes svært få med etnisk minoritetsbakgrunn i politiske 
topposisjoner4.  
Vi anbefaler at planen i større grad går inn for å redegjøre for utfordringene i forhold 
til å ha folkevalgte representanter som representer mangfoldet slik at tiltak lettere 
tilpasses regionale og faktiske forhold.  
 
1.1.3 Lav valgdeltakelse 
I regjeringens «Handlingsplan for fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009-
20125», kommer det fram at det er store forskjeller i valgdeltagelse mellom personer med ulik 
landbakgrunn og norsk og utenlandsk statsborgerskap. I stortingsvalget 2005 var den totale 
                                                 
2 Senter for Likestilling 2011. Likestillingsmonitor Agder 2011. Kristiansand: Universitet i Agder. 
3 NOU 2012:15. Politikk for Likestilling. Oslo: Norges offentlige utredninger. 
4 NOU 2012:15. Politikk for Likestilling, s. 100. Oslo: Norges offentlige utredninger. 
5 BLD 2009. Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering. Barne- og 
likestillingsdepartementet. Oslo: Departementenes servicesenter. 
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valgdeltakelsen på 77,4 prosent. Av innvandrere med norsk statsborgerskap stemte totalt 53 
prosent. Ved kommunestyrevalget i 2007 var den totale valgdeltakelsen 61,2 prosent. 
Gjennomsnittet for valgdeltakelse blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var 40 
prosent, mens det blant utenlandske statsborgere med innvandrerbakgrunn var 36 prosent. 
Dette bekrefter påstanden i Lim-planen. Vi synes det er positivt at dette momentet har blitt 
trukket frem i LIM-planen, men vi ønsker å legge til noen flere aspekter som vi mener er 
avgjørende å ha med seg i et slikt plandokument.  
 
I Agderforskning sin rapport «Ungdom og politikk på Agder6» fra 2007 kommer det fram at 
valg og valgkamp har betydning for ungdommenes politiske interesse ved at politikk har blitt 
satt på dagsorden i media og på skolen. Blant de som har fått en økende interesse for politikk 
vektlegges tre forhold:  
1) At de har fått stemmerett og mener det er viktig at de setter seg inn i politikken for å kunne 
ta et bevisst valg.  
2) At de har begynt med samfunnskunnskap på skolen og må følge med i politikken for å få 
god karakter, og  
3) at de i større grad enn tidligere føler seg direkte berørt av politikken.  
Blant de som ikke har blitt mer interessert i politikk gjennom valget vektlegges to forhold:  
1) De opplever at politikk fremdeles ikke angår dem direkte og 
2) de har en forminsket tillit til betydningen av politikk for å få frem endring. 
 
I tillegg viser Agderforskning-rapporten "Kvinners politiske interesse og deltagelse7" en 
rekke ulike forklaringsvariabler som påvirker kvinners valgdeltakelse i kommunale valg. Et 
interessant funn er motsigelsen mellom politisk interesse, antall barn og stemmegivning. I 
rapporten kommer det frem at de med flere barn er mindre politisk interessert enn de med få, 
likevel stemmer de med flere barn mer enn de med få. Hva som ligger i disse tilsynelatende 
sprikende funnene er vanskelig å si og krever nærmere undersøkelser. 
Vi anbefaler at LIM-planen beskriver et helhetlig bilde av utfordringer knyttet til lav 
valgdeltakelse, da dette vil gjøre arbeidet med mål og tiltak enklere og mer målrettet. 

1.1.4 Ubalansert media 
Vi merker oss at LIM-planen ikke forklarer hvordan et ubalansert media slår ut i det 
kommunale politiske bildet på Agder. Skal media inkluderes i LIM-planen bør det foreligge 
dokumentert forskning som viser til hvor og hvorfor det er kjønnet og etnisk ubalanse i 
mediene, og hvilke medier som utmerker seg. I rapporten «Ungdom og politikk på Agder8» 
nevnt ovenfor kommer det fram at media kan være med på å engasjere ungdom i 
lokalpolitikken. Dette er et viktig funn som det bør bygges videre på. Likevel bør det her 
nevnes noe om omkretsen av handlingsplanen og balansen mellom den offentliges rolle og de 
private aktørene. Et annet perspektiv som ikke er nevnt er viktigheten av å gi kvinner og 
etniske minoriteter god medietrening. 
Vi anbefaler at LIM-planen beskriver utfordringer knyttet til ubalansert mediebilde på 
en mer nyansert måte.  

                                                 
6 Nilsen, Ann Christin, Jensen, Hanne Cecilie & Nesje, Liv Mari 2007. Ungdom og politikk på Agder. 
Kristiansand: Agderforskning. 
7 Magnussen, May-Linda & Christine Svarstad, 2013. Kvinners politiske interesse og deltagelse. 
Kristiansand: Agderforskning. 
8 Nilsen, Ann Christin, Jensen, Hanne Cecilie & Nesje, Liv Mari 2007. Ungdom og politikk på Agder. 
Kristiansand: Agderforskning. 
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1.1.5 Organisasjonsliv og frivillig arbeid 
Når man snakker om politisk deltagelse er det i tillegg viktig å snakke om deltagelse i 
organisasjoner. Foreninger og organisasjoner er som planen peker på viktige «gruppebaserte 
plattformer for politisk innflytelse». Det kommer ikke fram av teksten hvilke måter 
organisasjonene kan påvirke politikken på, på hvilken måte LIM bør innlemmes i 
organisasjoner, eller hva som er organisasjoners ansvar og utfordringer. Dette mener vi er 
viktige punkter som bør synliggjøres og som tiltak og mål bør bygge på. Det savnes i tillegg 
spesifisering av hvilken innflytelse og ansvar kulturlivet og idrettsforeningene ventes å ha. 
Trepartssamarbeid i arbeidslivet nevnes, men utdypes ikke noe videre verken under 
presentasjon av tema eller under utviklingsmålene. 
Vi anbefaler at LIM-planen utdyper og tydeliggjør hvert av disse punktene.  
 

1.2 Tilbakemelding på utviklingsmålene 
Utviklingsmålene for 2027 bør være i tråd med den foreliggende forskningen på feltet både 
regionalt og nasjonalt. Dersom målene skal være gjennomførbare og målbare bør de henge 
direkte sammen med tiltakene. Våre tilbakemeldinger på utviklingsmål er basert på våre 
innspill på den tematiske fremstillingen i LIM-planen.  

Utviklingsmål 1 
«Lokaldemokratiet har godt omdømme i befolkningen». Det er attraktivt å drive med politikk, 
og rekrutteringen til verv og posisjoner er god fra alle grupper av befolkningen.»  
 
Dette kan være et misvisende mål. Ettersom et godt omdømme kan variere i stor grad fra 
person til person. Om lokalpolitikken fører en streng linje mot innvandring vil nok 
lokaldemokratiet ha et godt omdømme blant motstandere av innvandring, mens det vil ha et 
dårlig omdømme blant de som er for innvandring. For å gjøre det attraktivt for ulike grupper i 
befolkningen må man først ha et mål om at lokalpolitikerne gjenspeiler mangfoldet i 
befolkningen. Et realistisk og målbart mål kan da være å få andelen kvinner og/eller personer 
med etnisk minoritetsbakgrunn i kommunestyrene i Agder opp på landsgjennomsnittet i 2027.  

Utviklingsmål 2  
«Agder har høy valgdeltakelse. Dette gjelder også for førstegangsvelgere og 
innvandrerbefolkningen.»  
 
Dette utviklingsmålet henger ikke sammen med presentasjonen av temaet. Her nevnes 
førstegangsvelgere for første gang, uten at det er sagt noe om hvilke utfordringer det eventuelt 
er snakk om. At Agder skal ha høy valgdeltakelse er heller ikke et målbart mål. Et bedre 
forslag ville vært at Agder skal ligge på landsgjennomsnittet. 

Utviklingsmål 3 
Til utviklingsmål 3 tilslutter SL seg formuleringen vedtatt av Vest-Agder: 
«Kommunestyrer, fylkesting, formannskap og fylkesutvalg gjenspeiler mangfoldet i 
befolkningen. Det er etnisk og aldersmessig mangfold, og god representasjon av folk med ulik 
utdannings- og yrkesbakgrunn og forskjellige funksjonsnedsettelser. Halvparten av 
 valgte representanter og halvparten av landsdelens ordførere er kvinner, og alle grupper av 
befolkningen er representert i viktige organer» 
 
Men med ønske om at formuleringene «funksjonsnedsettelser» endres til «personer med 
nedsatt funksjonsevne», og «alle grupper av befolkningen er representert i viktige organer» 
endres til «underrepresenterte grupper som personer med nedsatt funksjonsevne, etniske 
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minoriteter og lhbt-personer er representert der viktige beslutninger vedtas». I tillegg bør det 
komme frem et tydeligere rettferdighetsperspektiv. 

Utviklingsmål 4  
«Frivillige organisasjoner innen arbeidsliv, kultur, idrett, humanitært arbeid og 
tros/livssynssamfunn har likeverdig deltakelse fra alle grupper i befolkningen. Det starter 
med og oppmuntre i barnas organisasjoner.»  
Utviklingsmålet henger ikke sammen med presentasjonen av tema om organisasjoner og 
frivillighet. Det kommer ikke fram av temapresentasjonen at det finnes utfordringer med 
mangfoldig representasjon i organisasjoner. I stedet legges det frem hvilken politisk 
innflytelse organisasjonene har. Vi mener at mål og foreliggende forskning må henge 
sammen. Formuleringen «alle grupper i befolkningen» bør endres til «underrepresenterte 
grupper i befolkningen» slik det er foreslått under utviklingsmål 3. 

Utviklingsmål 5  
«Alle lokaler, møtesteder og arenaer for politisk, frivillig, demokratisk og kulturell deltakelse 
er universelt utforma, og dette bidrar til at flere eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse 
deltar.»  
Utviklingsmålet henger ikke sammen med forskningen som er presentert. Det har ikke vært 
nevnt hverken noe om personer med nedsatt funksjonsevne eller eldre i presentasjonen av 
temaet. Målet står dermed fullstendig uten belegg. I følge NOUs «Politikk for likestilling9» 
øker valgdeltakelsen med alder. Det savnes foreliggende forskning som viser at det er tilfellet 
at færre med nedsatt funksjonsevne og eldre deltar i valg. Vi anbefaler at «Alle lokaler, 
møtesteder og arenaer» endres til «valglokaler og offentlige møtesteder». Det oppfattes i 
tillegg som noe uklart hva som menes med «kulturell deltakelse».  

Utviklingsmål 6  
«Det er god kjønnsbalanse og stort, synlig mangfold i mediene på Agder. Det er nulltoleranse 
for sjikane i nettaviser og på andre elektroniske medier.»  
Utviklingsmålet er et lite målbart mål. Hva er god kjønnsbalanse? 40-60? 50-50? Det bør 
presiseres. Dette er dessuten første gang sjikane nevnes. Vi anbefaler at det er samsvar 
mellom mål og tiltak som igjen henger sammen med tydelig begrepsavklaring. Dersom dette 
målet skal gjennomføres må det føres statistikk og jevnlig overvåking. 
 

1.3 Konklusjon 
For å kunne lage en god handlingsplan trenger man her mer kjøtt på beinet når det gjelder 
foreliggende forskning og kompetansebehov. Agder har både nasjonale, men også særskilte 
regionale utfordringer hva gjelder valgdeltakelse, mangfoldig representasjon blant 
representanter i lokalpolitikken og organisasjoner, i tillegg til et ubalansert mediebilde. Det er 
likevel store mangler på henvisninger og en oppdatert statusrapport som grunnlag for 
utviklingsmålene som skisseres. Flere av målene er dessuten uklare og ikke målbare slik de 
presiseres s.5 i LIM-planen. Vi savner konkrete og realistiske målsettinger som er forankret i 
forskning, samt tiltak som henger sammen med både forskningen og målene. 
 
  

                                                 
9 NOU 2012:15. Politikk for Likestilling. Oslo: Norges offentlige utredninger. 
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Tema 2. Likestilt utdanning – et mulighetens tre 
 
Det er en viktig målsetning å jobbe for likestilt utdanning både i barnehage, skole og høyere 
utdanning. Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og fokus på å gjøre det mer attraktivt å ta 
utradisjonelle valg er viktige poenger å ha med. At skolen skal være universelt utformet, at 
personer med etnisk minoritetsbakgrunn skal få språklig tilrettelegging og kompetanseheving 
om ikke-normative seksualiteter, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk hører også hjemme når 
man skal lage en handlingsplan for en skole for alle. Disse temaene er komplekse og trenger 
derfor en tydelig begrepsavklaring og en oppdatert statusrapport som viser til foreliggende 
forskning. 
 

2.1 Et komplekst bilde 
I LIM-planen er det kun et mindre utvalg av sentrale utfordringer som er nevnt: 
Kjønnsforskjeller i barnehage og skole, utradisjonelle kjønnede utdanningsvalg, andel elever 
med innvandrerbakgrunn, sosial bakgrunn (foreldres inntekt), inkludering av universell 
utforming og lhbt-personer.  
I «Politikk for likestilling10» finner vi en noe mer utfyllende oversikt over temaer som bør 
være med: 
 

• Ulikheter i læringssituasjonen 
• Likestilte barnehager 
• Likestilling i skolen – læres likestilling i skolen? 
• Likestilte læringsverktøy for ansatte i barnehage og skole 
• Mangfold blant ansatte i barnehagen 
• Mangfold blant ansatte i skolen 
• Frafall og kjønnstypiske utdanningsvalg i videregående og høyere utdanning  
• Kjønnsforskjeller – Forskjellig læringsutbytte mellom jenter og gutter 
• Sosial bakgrunn 
• Opplæring av ansatte og elever om LHBT og rasisme 
• Flerspråklighet og kulturforståelse 
• Nyankomne elever og asylsøkere 
• Voksenopplæring 
• Konflikthåndtering og skolemegling 
• Mobbing og trakassering: Eksempelvis problematikken rundt språkbruk som «hore» 

og «homo», og andre former for trakassering 
 
Vi anbefaler at det også nevnes noe om overgang til jobb for både ufaglærte, faglærte og 
høyere utdannede. 
 
 
2.2  Tilbakemelding på tema 

2.2.1 Kjønnsforskjeller i barnehage og skole  
I dette avsnittet nevnes ikke barnehager i det hele tatt, derimot ligger fokuset på ulikheter i 
lærings- og utdanningsløp. I Østlandsforskningens sluttrapport «Frie og likestilte valg?11» 

                                                 
10 NOU 2012:15. Politikk for likestilling. Oslo: Norges offentlige utredninger. 
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kommer det fram at likestillingsarbeidet i barnehagene har gitt tydeligst resultater. Vi mener 
derfor at det vil være nødvendig å si noe om likestillingsarbeid i barnehager i planen. Ser man 
på nasjonale handlingsplaner har arbeid rettet mot å øke andel mannlige ansatte i barnehager 
vært et viktig mål på landsbasis12. Likevel har barnehagene fortsatt en skjev kjønnsfordeling. I 
2010 var 91,5 prosent av barnehageansatte kvinner i Norge. I Agder er bildet enda skjevere 
fordelt. Noen kommuner skiller seg imidlertid ut: Best i Agder er Bykle og Grimstad, hvor 
over 10 prosent av de ansatte var menn i 2010. Andre kommuner har gjennomført såkalt 
likestillingstesting av barnehager, slik som Vegårshei, Lindesnes og Kvinesdal, Valle og 
Kristiansand13. Disse eksemplene kan være viktige å ta med når man skal sette ned mål og 
tiltak for hele regionen. 
Vi anbefaler at likestillingsarbeid i barnehager redegjøres for i planen og at mål og 
tiltak bygger på erfaringer fra tidligere prosjekter gjennomført i Agder. 

2.2.2 Frafall og kjønnsforskjeller i skolen 
Under tittelen «kjønnsforskjeller i barnehage og skole» legges det vekt på at gutter kommer 
dårligere ut enn jenter i skolen. Gutter har i snitt lavere karakterer fra grunnskolen og faller i 
større grad fra i videregående skoler. Det argumenteres videre for at det er en klar 
sammenheng mellom antall grunnskolepoeng og andel som fullfører og består videregående 
opplæring. I Agderforskning sin rapport «Barns levekår og hverdagsliv på Agder 201314» 
kommer det riktig nok fram at gutter sliter mer med skolearbeid enn jenter. Men dette blir et 
noe forenklet bilde. Ser vi nærmere på «Utdanningsspeilet 201315» som det her refereres til 
finner vi at det er store forskjeller mellom fylkene i andelen som fullfører og består 
videregående blant elever med like mange grunnskolepoeng. Ser vi for eksempel på Agder-
fylkene finner vi at Aust-Agder ligger like under landssnittet, mens Vest-Agder ligger like 
over. Mulige årsaker til disse ulikhetene mellom fylkene er forskjeller i: 
 

• kvaliteten på videregående opplæring 
• fastsetting av standpunktkarakter på ungdomstrinnet 
• kulturelle og sosiale forhold (for eksempel forskjeller i hvordan utdanning verdsettes i 

de ulike fylkene) 
• tilgang på læreplasser 
• vurdering av fullført og bestått videregående opplæring, for eksempel ved lokalt gitt 

eksamen og vurdering av fag- og svenneprøven 
 
Videre understrekes det at det finnes lite kunnskap om disse problemstillingene, men at en 
rapport fra SSB fant at det er betydelig variasjon mellom grunnskoler i nivået på 
karaktersettingen16. Noen skoler (særlig de små) ser ut til å overvurdere nivået til elevene på 
sin skole, mens andre (særlig store skoler) ser ut til å undervurdere nivået til elevene. Videre 

                                                                                                                                                         
11 Eide, Trude Hella & Lauritzen, Tonje 2012. Frie likestilte valg? ØF-rapport 9/2012. Østlandsforskning.  
12 Senter for Likestilling 2011. Likestillingsmonitor Agder 2011, s. 18. Kristiansand: Universitetet i  
Agder. 
13 Senter for Likestilling 2011. Likestillingsmonitor Agder 2011. Kristiansand: Universitetet i  
Agder. 
14 Nilsen, Ann Christin Eklund, Randi Wærdahl & Christine Svarstad 2013. Barns levekår og hverdagsliv på 
Agder 2013. Delrapport 2 - En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Arendal, Froland, Grimstad, 
Mandal og Lindesnes. FoU-rapport type nr. 8/2012. 
15 Utdanningsdirektoratet 2013. Utdanningsspeilet 2013. Hentet fra: 
http://www.udir.no/Tilstand/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet-2013/5-
Gjennomforing-i-videregaende-opplaring/53-De-fleste-fullforer-og-bestar-videregaende-opplaring/ 
16 Utdanningsdirektoratet 2013. Utdanningsspeilet 2013. 

http://www.udir.no/Tilstand/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet-2013/5-Gjennomforing-i-videregaende-opplaring/53-De-fleste-fullforer-og-bestar-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/Tilstand/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet-2013/5-Gjennomforing-i-videregaende-opplaring/53-De-fleste-fullforer-og-bestar-videregaende-opplaring/
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ser det ut til at forskjellene mellom standpunkt- og eksamenskarakterer først og fremst kan 
knyttes til kjennetegn ved skolen, og i liten grad til enkeltlærere17. Dette er viktige poenger å 
ta med når man skal sette ned mål og tiltak for å hindre at flere faller fra på videregående 
skoler.  
Vi savner en grundigere og tydeligere statusrapport fra Agder-fylkene og at 
presentasjonen av tema går grundigere til verks for å redegjøre for et mer komplekst 
bilde av frafall i videregående skole. 

2.2.3 Unges utdanningsvalg 
Ungdommers valg av utdanning på videregående kan indikere hvorvidt gutter og jenter sikter 
mot videre høgskole- eller universitetsutdanning. Tall fra «Likestillingsmonitoren for 
Agder»18 viser at jentene er i overtall blant de som velger studiespesialisering. I 2000 var det 
omtrent likt fordeling mellom kvinner og menn. I 2010 var tallene nesten uendret på 
landsbasis, mens kjønnsforskjellene her på Agder hadde økt.  
Likestillingsmonitoren viser likevel en positiv økning når man ser nærmere på en tradisjonelt 
mannsdominert studieretning som elektrofag. Til tross for at det er veldig få jenter som velger 
elektrofag, er det en økning fra 2000 til 2010 hvor Vest-Agder i 2010 ligger i nærheten av 
snittet for hele landet. Vi mener da at et realistisk mål da kan være at både Vest- og Aust-
Agder vil ligge på landsgjennomsnittet i 2027.  
I tillegg bør man se på kommunale forskjeller innad i Agder. Likestillingsmonitoren viser at 
det er tydelige forskjeller mellom sentrum- og periferikommuner, særlig i Vest-Agder. Det vil 
si at ungdom velger gjennomgående mer kjønnstradisjonelt, jo lenger man kommer fra 
Kristiansand og de andre større byene i regionen. 

2.2.4 Fritt Valg 
I Østlandsforsknings sluttrapport «Frie og likestilte valg?19» evalueres prosjektet Fritt Valg. 
Her kommer det fram at likestillingsarbeidet i barnehagene har gitt tydeligst resultater, mens 
satsingen i fylkeskommunene og universitetet har vært mindre oversiktlige. Tiltakene i 
fylkeskommunene og universitetet har dessuten manglet systematisk oppfølging gjennom 
prosjektperioden, noe som gjør det vanskelig å si noe om tiltakenes virkninger. Tiltakene som 
er prøvd ut i ungdomsskolene har tatt utgangspunkt i elevene og faget utdanningsvalg. 
Rapporten anbefaler at videre satsning også inkluderer de ansattes holdninger. I tillegg 
anbefales det å fortsette arbeidet med å videreføre erfaringene gjort i barnehager og 
ungdomskoler til grunnskolen, og at man lager nye tiltak for å bedre tiltakene mot 
fylkeskommuner og universitetet med systematisk oppfølging og rapportering.  
Vi anbefaler at LIM-planen bygger videre på anbefalningene i foreliggende forskning. 

2.2.5 Kjønnsforskjeller i høyere utdanning 
I innledningen til temaet om utdanning nevnes det at Grimstad og Kristiansand har flest 
kvinner og menn med høyere utdannelse. Likestillingsmonitoren for Agder viser likevel at 
utdanningsnivået for kvinner og menn i Agder-fylkene ligger på eller litt under 
landsgjennomsnittet20. De to overnevnte kommunene og deres omegnskommuner trekker 
gjennomsnittet opp for begge kjønn, mens de mer tradisjonelle industrikommunene har lavere 
utdanningsnivåer. Ved å sammenligne kvinner og menn finner man at de kommunene som 
                                                 
17 Utdanningsdirektoratet 2013. Utdanningsspeilet 2013. Hentet fra: 
http://www.udir.no/Tilstand/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet-2013/5-
Gjennomforing-i-videregaende-opplaring/53-De-fleste-fullforer-og-bestar-videregaende-opplaring/ 
18 Senter for Likestilling 2011. Likestillingsmonitor Agder 2011. Kristiansand: Universitetet i  
Agder. 
19 Eide, Trude Hella & Lauritzen, Tonje 2012. Frie likestilte valg? ØF-rapport 9/2012. Østlandsforskning.  
20 Senter for Likestilling 2011. Likestillingsmonitor Agder 2011. Kristiansand: Universitetet i  
Agder. 

http://www.udir.no/Tilstand/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet-2013/5-Gjennomforing-i-videregaende-opplaring/53-De-fleste-fullforer-og-bestar-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/Tilstand/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet-2013/5-Gjennomforing-i-videregaende-opplaring/53-De-fleste-fullforer-og-bestar-videregaende-opplaring/
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skårer lavest har lav andel av menn med høy utdanning. I disse kommunene har kvinner i 
langt større grad høyere utdanning enn menn, og i noen av kommunene ser avstanden ut til å 
øke. 
 
Ser vi på andel kvinner og menn i høyere utdanning, ligger utdanningsnivået i Agder noe 
lavere enn landsgjennomsnittet. Likevel ser man en høyere prosentvis økning i agderfylkene 
enn landsgjennomsnittet fra 2000 til 2009. De kommunene som har hatt størst prosentvis 
økning er kommuner som i utgangspunktet hadde en veldig lav andel kvinner med høyere 
utdanning. Det antas at noen av det økte utdanningsnivået kan ha noe med desentraliserte 
utdanningstilbud å gjøre. Andelen menn med høyere utdanning ligger noe under 
landsgjennomsnittet. Andelene menn og kviner med høyere utdannelse var tilnærmet lik i 
2000, mens kvinnene har dratt fra i 2009. Økt utdanning for kvinner er et bidrag til økt 
likestilling, ettersom kvinner fram til nå har hatt lavere utdanning enn menn21. Ser vi derimot 
på de delene av befolkning som har lang høyere utdanning (mer enn 4 år) er det fremdeles 
langt flere menn enn kvinner, både nasjonalt og på Agder. Agder er preget av et relativt stort 
gap mellom andelen menn og kvinner med lang høyere utdanning22.  
Vi savner et nyansert bilde av kjønnsforskjeller i høyere utdanning og anbefaler at Lim-
planen legger til grunn foreliggende forskning i utarbeidingen av mål og tiltak. 

2.2.6 Innvandreres barn klarer seg bra i norsk skole 
Tittelen «innvandreres barn klarer seg bra i norsk skole» er en uheldig tittel da den kun 
fokuserer på prestasjoner i skolen og tar ikke opp temaer som rasisme, mobbing eller 
diskriminering i skolesystemet. At barn av innvandrere klarer seg bedre i skolen enn 
foreldrene er et viktig poeng, men det tar likevel fokus vekk fra faktisk forskjellsbehandling. 
Gode karakterer er dessuten ikke avgjørende for å komme inn i arbeidslivet. Fokus på 
språkopplæring både i barneskolen og for voksne med innvandrere er viktig, men forskning 
viser at språkopplæring alene ikke er den eneste løsningen.  

2.2.7 Inntekt har størst betydning 
Begrepet «sosial bakgrunn» nevnes ikke i denne delen av planen. Det tas likevel opp 
betydningen av foreldres utdannelse og inntektsnivå opp når det snakkes om barns 
utdanningsmotivasjon og læring. I Agderforskning sin rapport «Ung og marginalisert23» 
kommer det fram at betydningen av sosial bakgrunn kan ha sammenheng med ungdommenes 
prestasjoner på skolen. De marginaliserte ungdommene som er intervjuet har fått lite eller 
ingen oppfølging hjemmefra eller hjelp til lekser. Bakgrunnen for dette er ofte at foreldrene 
ikke har kompetanse til å hjelpe barna og/eller manglende interesse. Ungdommene blir 
dermed alene om skolegangen og ansvaret for å gjøre lekser. I rapporten «Barns levekår og 
hverdagsliv i Agder 201324» som det refereres til i planen finner vi at det finnes noen 
forskjeller mellom barn som mest sannsynlig kan knyttes til barnas familier, familiens 
kulturelle, materielle og sosiale ressurser. Det er med andre ord ikke bare foreldrenes 
utdanningsnivå og inntekt som spiller rolle. Det må i tillegg ses i lys av sosiale og kulturelle 
ressurser. 

                                                 
21 Senter for Likestilling 2011. Likestillingsmonitor Agder 2011, s. 37. Kristiansand: Universitetet i  
Agder. 
22 Magnussen, M. L., T. Mydland & G. Kvåle 2005. Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og 
vurderinger. Rapport fra prosjektet Likestilling og arbeidsliv på Agder. FoU-rapport nr. 5/2005. 
Agderforskning.  
23 Ellingsen, Dag, Anne Christin Nilsen & Anette Meling 2009. Ung og marginalisert. Et Agderperspektiv på 
utsatt ungdom. FoU-rapport nr. 2/2009. Agderforskning. 
24 Nilsen, Ann Christin Eklund, Randi Wærdahl & Christine Svarstad 2013. Barns levekår og hverdagsliv på 
Agder 2013. Delrapport 2 - En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Arendal, Froland, Grimstad, 
Mandal og Lindesnes. FoU-rapport type nr. 8/2012. 
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Vi anbefaler at Lim-planen tydeliggjør begrepet sosial bakgrunn og bygger mål og tiltak 
på foreliggende forskning. 

2.2.8 En skole for alle 
SL støtte planens målsetting om å skape en skole som er for alle. Likevel savner vi en 
statusrapport over situasjonen for både LHBT-personer og personer med nedsatt 
funksjonsevne. I Agderforskning sin rapport «Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand» 
fra 2008 kommer det fram at et mindretall av informantene har opplevd mobbing og 
trakassering på skolen. Av de som hadde opplevd mobbing var de fleste gutter som hadde blitt 
mobbet av andre gutter. For flere startet mobbingen allerede i barnehagen og fulgte dem fra 
barneskolen til ungdomskolen og videregående. Mobbingen var ikke direkte knyttet til deres 
seksuelle orientering, men til det å skille seg ut25.  
 
Flere av informantene, spesielt de «eldre», gir uttrykk for at homofili var et ikke-tema på 
skolen. Man så det ikke og man snakket ikke om det. For de «unge» informantene er 
erfaringene om kunnskapsnivået til lærere og omfanget av undervisningen på temaet noe 
varierende, dette til tross for at homofili har blitt tatt inn i skolens pensum. Informantenes 
møte med skolehelsetjenesten er noe mer sprikende. Dette antas å ha en sammenheng med at 
tilbudet er ulikt på de ulike skolene. Rapporten viser at skolering og kunnskap om personer 
med ikke-normative kjønnsuttrykk, seksuell orientering og kjønnsidentitet er viktig for den 
enkeltes levekår barnehager og skoler. 
Vi anbefaler at planen viser til foreliggende forskning som skissert over. 

2.2.9 Universell utforming 
SL stiller seg bak forslaget om å lage en undersøkelse i forhold til hvordan personer med 
nedsatt funksjonsevne, psykiske lidelser og kroniske sykdommer opplever skolehverdagen. 
Skolen er omfattet av kravet til universell utforming som står i § 9 i DTL. Likeverdig rett til 
utdanning er svært viktig for å gi ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kroniske 
sykdommer like muligheter i arbeidslivet. Det er viktig her å tenke smart økonomi26  og se det 
store bildet.  
Vi henstiller til at man følger opp «Regjeringens Handlingsplan for universell utforming 
og økt tilgjengelighet 2009-2013»27 dersom det ikke allerede gjøres. 
  

2.3 Tilbakemeldinger på utviklingsmål 
SL støtter Aust-Agder sitt vedtak: 
«Det er behov for økt kompetanse og bedre undervisning om LHBT. Landsforeningen for 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og Skeiv ungdom tilbyr «Rosa 
kompetanse» til skoleeiere på Agder.» 
 
Vi anbefaler å endre «skoleeiere» til «lærere og andre ansatte ved skolene». Dette 
begrunner vi i rapporten om homofile og lesbiske i Kristiansand. For å forebygge mobbing er 
det viktig at både lærere og elever lærer om lhbt-feltet, og at det på den måten skapes aksept 
og åpenhet for tematikken på skolene.  

                                                 
25 Cruickshank, Jørn, Hanne Cecilie Jensen & Torunn S. Olsen 2008. Livet som homofil og lesbisk i 
Kristiansand. En kvalitativ intervjuundersøkelse. FoU-rapport 1/2008. Agderforskning. 
26 SKL 2013. Program för hållbar jämställdhet. Smart ekonomi. Att räkna på jämställdhetsvinster–  
en sammanfattning. Sveriges Kommuner och Landsting. 
27 BLD 2009. Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og  
økt tilgjengelighet 2009-2013. 
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Vi vil i tillegg presisere at Skeiv Ungdom ikke er en del av Rosa kompetanse, men har sitt 
eget skoleprogram «Restart»28. Utviklingsmålet må derfor fjerne «…og Skeiv Ungdom…» 
fra teksten. 

Utviklingsmål 1 
«Det er kjønnsbalanse og mangfold blant de ansatte i barnehager og grunnskole, og 
forskjellighet verdsettes. Pedagogikken legger vekt på å utvikle skaperglede, mot, selvfølelse 
og valgkompetanse.» 
Utviklingsmål 1 inneholder mer enn ett mål og bør skrives om til flere utviklingsmål. 
Kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte blir her første gang tematisert. Det står ingenting om 
at det eventuelt er et problem eller utfordring i presentasjonen av temaet. Vi etterlyser derfor 
samsvar mellom utviklingsmål og presentasjon av tema. Pedagogikken mener vi bør legge til 
grunn likestilling og mangfoldighet. Det kommer uklart fram hva slags valgkompetanse det 
her henspilles på. I tråd med tema 1 bør veiledning av både studieretning og 
storting/kommunevalg inngå i skolens undervisning. Det er ønskelig med en klargjøring av 
hva begrepet «valgkompetanse» viser til.  

Utviklingsmål 2 
«Det er kultur for at utdanning er kult og viktig på Agder. Dette gjelder både akademisk 
utdanning og fagutdanning.» 
At utdanning er «kult» er ikke et målbart mål. Det ligger heller ikke til grunn i presentasjonen 
av tema at det er en utfordring på Agder at færre tar utdanning nå enn tidligere. Målet henger 
ikke sammen med foreliggende forskning. I tillegg bør det konkretiseres og være fleksibelt 
slik at mindre kommuner også kan slutte seg til det. Hva som menes med begrepet «kultur» 
kommer her uklart fram. 

Utviklingsmål 3 
«Det er gode rutiner og samarbeidsformer i forbindelse med overgang mellom grunnskole og 
videregående opplæring. Innføringsopplegget for elever med kort botid i Norge holder høy 
kvalitet.» 
Utviklingsmål 3 består slik vi leser det av to separate mål: 1) Gode rutiner for overgang til 
videregående og 2) Innføringsopplegg for elever med kort botid. Disse bør derfor behandles 
separat. Hva som menes med gode rutiner og samarbeidsformer er ikke tydelig. Det utgår 
heller ikke fra presentasjon av tema hva dette dreier seg om.  
En målsetning om å ha gode innføringsprogram for elever med kort botid i Norge kan være 
fornuftig. Men det bør her gjøres klart om hva som skal ligge i et slikt program. Er det en 
videreføring av allerede etablerte program? Skal det ligne introduksjonsordningen? Et slikt 
program bør da ikke bare gjelde på grunnskolen og videregående, men også gjelde universitet, 
høgskole og voksenopplæring. 

Utviklingsmål 4 
«Ungdomselever velger program i videregående opplæring på et solid grunnlag, og alle 
elever gjennomfører opplæringen. Det er minimum 30/70-kjønnsbalanse innen alle 
programvalg, og skolene/undervisningen skaper ikke hinder for elever med nedsatt 
funksjonsevne og elever med innvandrerbakgrunn.» 
Utviklingsmål 4 består også av to mål som bør behandles separat. Å ha et mål om at alle 
elever skal gjennomføre videregående er slik vi ser det ikke bygget på foreliggende forskning 
og derfor ikke et realistisk mål. Videregående skole er ikke obligatorisk, men det kan være 
ønskelig å rette tiltak mot gutter som faller fra. Utfordringer knyttet til frafall trenger dessuten 
mer enn et regionalt løft. 
                                                 
28 http://www.skeivungdom.no/prosjekter/skolerestart/ 
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At alle programvalg skal ha minimum 30/70-kjønnsbalanse er etter vår mening ikke et hårete 
mål. På samme måten som heltid bør være normen (se tema 3), bør også 50/50 være normen. 
Mens 30/70 kan være målet på de studieprogrammene som har stor overvekt i den ene eller 
andre retningen. Slik man allerede har gjort med sykepleiestudiet og elektro. Det vil være 
ønskelig med årlige delmål som sikter mot å ligge på landsgjennomsnittet. 

Utviklingsmål 5 
«Det legges til rette for at kompetanse og erfaring fra utlandet kan anerkjennes og bygges 
videre på.» 
Dette er første gangen utenlandsk kompetanse nevnes. Det kommer ikke frem i 
presentasjonen av tema at dette er en utfordring som krever spesifikke målsettinger. Hva slags 
kompetanse det her er snakk om er ikke tydelig. Hvem som skal legge til rette og for hvem? 
Her kan det være nødvendig å se til nasjonale standarder. 

Utviklingsmål 6 
«Det er nok læreplasser, og like muligheter for å få læreplass, uansett etnisk bakgrunn og 
alder.» 
Dette er første gang læreplasser blir nevnt, det fremstår uklart hva som legges i begrepet. Det 
kommer ikke fram av presentasjonen av temaet at dette er et problem, hverken i forhold til 
etnisk bakgrunn eller alder. Det er i tillegg uklart hvilke grunnlag det vil være nødvendig med 
egne tiltak rettet mot læreplasser og alder. Dette må tydeliggjøres og redegjøres for. Målet bør 
dessuten også inkludere kjønn og personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

2.4 Konklusjon 
Det er ingen av målene som sier noe om kompetanseheving av likestillings- og 
mangfoldsarbeid i skoler og barnehager. Flere av målene slik de står nå er ikke målbare eller 
bygget på foreliggende forskning. Eksempler på målbare og konkrete mål som bygger på 
foreliggende forskning kan være å ligge på landsgjennomsnittet der det foreligger regional og 
nasjonal statistikk. For å øke bedre integrering viser foreliggende forskning på Agder at det 
vil være viktig og ikke bare lage tiltak som går på å øke norskferdigheter hos innvandrere, 
men i tillegg fokusere på hvordan lokalsamfunnet kan bidra. Videre bør det da være et mål å 
oppnå bedre inkludere av nyankomne innvandrere og flyktninger både i grunnskolen, 
videregående og i voksenopplæringen. Tiltak som bygger videre på et slikt mål kan være 
introduksjonsordninger i skolen og faddere. 
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Tema 3. Et arbeidsliv for alle 
 
Arbeid er viktig både ut ifra individuelle og samfunnsmessige hensyn. Det er klare gevinster 
ved å delta i arbeidslivet, og derfor svært viktig at det legges til rette for at flest mulig får 
benyttet sin arbeidsevne. Arbeidslivet er også en viktig arena for å skape gode levekår og god 
integrering. Innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne har den svakeste 
tilknytningen til arbeidsmarkedet. Det norske arbeidsmarkedet er også preget av at kvinner og 
menn har ulik fordeling av arbeid og omsorg og jobber i ulike yrker og sektorer29. 
Vi berømmer LIM-planen for å trekke frem viktige temaer for å belyse arbeidslivsutfordringer 
i Agder, men savner statusoppdateringer som bygger på foreliggende forskning. 
 

3.1  Tilbakemelding på tema 

3.1.1 Næringsstrukturen på Agder 
Graden av kjønnsbalansert næringsstrukturer på kommunenivå er i følge SSB30 en viktig 
indikator for å beskrive likestilling i kommunene.  Kommuner der majoriteten av innbyggerne 
jobber med tjenesteyting i større grad er mer likestilte enn andre kommunetyper, og dette 
gjelder i alle regioner. 
LIM-planen trekker frem at Agder preges av mange små kommuner med små innbyggertall, 
forholdsvis stort areal, utpreget primærnæring og med en høyere andel av arbeidsstyrken i 
industriell produksjon enn i resten av landet. I tillegg opplever flere kommuner stor 
utpendling. Dette er viktige faktorer som i sterkere grad bør trekkes frem i LIM-planen.  I 
tillegg bør dette også fremkomme i utviklingsmål i LIM-planen hvordan kommuner kan jobbe 
for å få til større kjønnsbalanse i næringsstrukturene.  Vi vet også at kvinner i større grad 
flytter mer enn menn, og de flytter fra mindre til mer sentrale kommuner. I tillegg tar kvinner 
i større grad enn menn høyere utdannelse. Noe som igjen kvalifiserer dem til yrker innenfor 
offentlig- og privat tjenesteyting, og hvor de fleste av disse jobbene finnes i de større 
servicekommunene31.  
Vi ser gjerne noe mer tydeliggjøring av hvordan LIM-planen kan trekker inn hvordan 
kommuner kan jobbe med å få til mer kjønnsbalanserte næringsstrukturer.   

3.1.2 Deltid og lav inntekt 
LIM-planen trekker inn et viktig fokus i forhold til økt fokus på deltidsutfordringer i 
regionen. I følge SSB’s indikator på kjønnslikestilling i kommunene32 skårer 
Agderkommunene lavt når det gjelder kvinners yrkesdeltakelse og inntekt.  Mange velger å 
jobbe deltid og det er relativ sett nokså høye deltidsandeler også blant menn. Det foreligger 
omfattende kunnskap og forskning om heltid- deltidsproblematikk nasjonalt. I tillegg finner vi 
regional forklaringsvariabler på hvorfor deltid er utbredt i Agder33.  
For Agderregionen bør en vektlegge kunnskapsinnhenting i form av gode eksempler på å få 
frem utviklingen av en heltidskultur. I tillegg bør det etterstrebes et interseksjonelt perspektiv 
når mål og tiltak uformes i forhold til deltidsutfordringer.   

                                                 
29 http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl 
30 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-15/13/2.html?id=699965 
31 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-15/13/2.html?id=699965 
32 Samfunnsspeilet 1/2010 
33 Olsen. T m.fl (2013) «Kvinners deltid og likestilling i Agder» Likestilling 2013, kunnskap og innovasjon i 
Agder. Portal forlag 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-15/13/2.html?id=699965
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-15/13/2.html?id=699965
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Planen trekker også frem at flere fulltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren kan føre til 
bedre tjenestetilbud. I følge Fafo-rapporten «Heltid-deltid – en kunnskapsstatus34» er et høyt 
omfang av små stillinger en medførende faktor i forhold til svekket tjenestekvalitet og 
ineffektiv tjenester. Dette er et viktig poeng som LIM-planen trekker frem, men som 
dessverre ikke gjenspeiler seg i utviklingsmål og handlingsplan.  
LIM-planen trekker også frem av Agder har en lavere andel kvinnelige ledere enn resten av 
landet. Samtidig viser prosjektet «Likestillingsmonitor 2013: Kvinnelige ledere på Agder35» 
at Agderfylkene har noe færre sysselsatte kvinner enn landsgjennomsnittet, samt at sørlandske 
kvinner har markant lavere arbeidstid enn den gjennomsnittlige norske kvinne. Forskjellen i 
andelen kvinnelige ledere nasjonalt og regionalt er likevel beskjeden. Den er der, men 
sysselsettings- og arbeidstidstall tatt i betraktning så kunne en forventet at andelen kvinnelige 
ledere på Agder var enda lavere. Samtidig må det understrekes at det bare er en tredjedel av 
norske og sørlandske ledere er kvinner, noe som legitimerer et behov for rekruttering av 
flere kvinner inn i lederstillinger.  
Undersøkelsen viser også at 23 av Agders totalt 30 kommuner har kvinner under 35 prosent 
av lederstillingene. Dette burde også nyanseres inn i utviklingsmålene i forhold til å ha som 
målsetning å ha en høyere andel kvinnelige ledere i 2027.  I tillegg bør det fokuseres på å øke 
representasjonen av personer med nedsatt funksjonsevne og personer med etnisk 
minoritetsbakgrunn i lederstillinger36.  
Vi anbefaler at LIM-planen har et interseksjonelt perspektiv på utfordringene knyttet 
til deltid. I tillegg anbefaler vi at planen tar opp forholdet mellom arbeidstid og 
tjenestekvalitet. Det bør også vektlegges kunnskapsinnhenting i form av gode eksempler 
på å få frem utviklingen av en heltidskultur. Planen bør også ta opp et økt fokus på 
mangfold blant ledere. 

3.1.3 Uførhet, psykiske lidelser, rus og kronisk sykdom 
I dette avsnittet trekker LIM-planen frem ulike grupper som faller utenfor arbeidslivet. For å 
sikre bred tilnærming til problemstillingen anbefales det vektlegging av kunnskapsbasert 
forskning i et Agderperspektiv for å kunne si noe mer hvordan dette slår ut i de ulike 
kommunene. I tillegg bør det fremkomme tydeligere i utviklingsmålene og i handlingsplanen 
hvordan en systematisk vil jobbe for å øke opp andelen personer med nedsatt funksjonsevne 
til å delta i arbeidslivet samt redusere andelen uføre i Agder. Vi anbefaler også at alle 
offentlige virksomheter har tiltak for å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Tilrettelegging av det fysiske miljøet, tilpasninger av arbeidet og god 
arbeidsplassorganisering er avgjørende faktorer for å fremme inkludering av personer med 
nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet37.  
Vi anbefaler at LIM-planen i større grad henviser til regional forskning på tema og 
trekker opp de viktigste sammenhengene slik at arbeidet med utviklingsmål og 
utforming av tiltak blir lettere.  

3.1.4 Innvandrere i arbeidslivet.  
I et integrerings- og likestillingsperspektiv er det å ha jobb viktig for å skape gode levekår for 
alle. Graden av sysselsetting blant innvandrer varierer imidlertid med kjønn, landbakgrunn, 
innvandringsgrunn og botid i Norge. Arbeidsinnvandrer har et høyt sysselsettingsnivå, men 

                                                 
34 Leif E. Moland 2013. Heltid-deltid – en kunnskapsstatus. Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget 
av deltid og organisere for heltidsansettelser. Fafo-rapport 2013:27. Oslo: Fafo 
35 Magnussen, May-Linda & Christine Svarstad 2013. Likestillingsmonitor 2013: Kvinnelige ledere på 
Agder. Prosjektrapport nr. 8/2013 
36 SALDO 2010, LDO 
37 SALDO 2010, LDO 
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samlet sett er innvandrere lavere sysselsatt enn resten av befolkning. Tall viser også at 
kvinner fra enkelte land har særlig lav sysselsetning38. 
LIM-plan trekker opp flere faktorer knyttet til innvandring, men det er knyttet lite 
faktakunnskap og utredelser om hvordan dette slår ut i de ulike kommunene i Agder. I tillegg 
gjenspeiler heller ikke utviklingsmålene under tema tre konkrete målsetninger utover at 
arbeidsmarkedet skal gjenspeile befolkningen. «St.meld.6 (2012-2013). En helhetlig 
integreringspolitikk39» tar opp utfordringer knyttet til at noen etniske grupper faller utenfor 
arbeidslivet, og vi anbefaler at LIM-planen konkretiserer målrettede tiltak overfor 
enkeltgrupper. 
Vi anbefaler at LIM-planen inkluderer levekår og et interseksjonelt perspektiv når den 
skisserer utfordringer, muligheter, erfaringer og kompetanse knyttet til innvandrere i 
arbeidslivet.  Det vil sikre en enklere håndtering av utformingen av utviklingsmål og 
tiltak.  

3.1.5 Mer deltid blant funksjonshemmede 
I følge arbeidsmiljøloven § 10-2 gir arbeidstakere rett til deltid under bestemte vilkår som 
helsemessige, sosiale eller andre vektige grunner dersom dette ikke medfører vesentlige 
ulemper for virksomheter. Når LIM-planen trekker frem mer deltid blant personer med 
nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, så må dette temaet også gjenspeiles i utviklingsmål og 
handlingsplanen. I følge SSBs arbeidskraftundersøkelse40 kommer det frem at personer med 
nedsatt funksjonsevne holdt andelen sysselsatte seg stabil på om lag 43 prosent fra 2013 til 
2014. Det er likevel blitt flere med heltidsarbeid. Vi henstiller også til ny rapport fra NOVA41, 
som knytter opp koplingene mellom støtte til utdanning og arbeidstilknytning for personer 
med nedsatt funksjonsevne. 
Vi anbefaler at LIM-planen setter søkelyset på å øke andelen personer med nedsatt 
funksjonsevne i arbeidslivet. 

3.1.6 LHBT i arbeidslivet 
Vi berømmer at planen setter fokus på problemstillinger knyttet til transpersoner, men vi 
ønsker å presisere at de arbeidsplassene som det her trekkes frem mest sannsynlig ikke er 
representative for hvordan personer med kjønnsidentitetstematikk faktisk opplever sin 
arbeidshverdag. Derimot står disse arbeidsplassen frem som gode eksempler, såkalt «best 
practice». Hvordan lhbt-personer blir møtt på arbeidsplassen avhenger ofte av gode ledere 
som har kunnskap om og nulltoleranse mot homofobi og transfobi42. Vi finner ingen 
forskning som støtter opp om påstanden om at internasjonale arbeidsplasser er flinkere til å 
arbeide med kjønnsmangfold. Derimot viser rapporter som Alskens folk43 og Åpne rom, 
lukkede rom44 at transpersoner møter større og alvorligere utfordringer i arbeidslivet enn 
lesbiske, homofile og bifile. Dette gjelder alle transpersoner, men spesielt transpersoner med 
en etnisk minoritetsbakgrunn.  

                                                 
38 St.meld.6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk 
39 St.meld.6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk 
40 http://www.ssb.no/akutu/   
41 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2014/Hjelp-eller-barrierer 
42Bakkeli, Vidar &Arne B. Grønningsæter 2013. LHBT i arbeidslivet. En kunnskapsgjennomgang. Fafo-
rapport 2013:15. Oslo: Fafo. 
43 Van der Ros 2013. Alskens folk. Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med 
kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret. 
44 Elgvin, Olav, Kristine Bue & Arne B. Grønningsæter 2013. Åpne rom, lukkede rom. LHBT i etniske 
minoritetsgrupper. Fafo-rapport 2013:36. Oslo: Fafo. 

http://www.ssb.no/akutu/
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Det trekkes også frem at homofile menn tjener mindre enn heterofile menn. Det finnes svensk 
forskning på området, men ingen norsk forskning45. Argumentet bør derfor benyttes med 
forsiktighet og vi anbefaler dermed at dette trekkes fra teksten da man ikke finner empirisk 
belegg for disse påstandene i Norge. 
Vi kan ikke se at utviklingsmålene tar opp LHBT i arbeidslivet. Vi ønsker derfor å spille inn 
et forslag til et utviklingsmål.  
Forslag til utviklingsmål: 
«Ledere og personer med rekrutteringsansvar i offentlig sektor kurses av Rosa Kompetanse i 
forhold til kjønnsidentitet og kjønnstematikk på arbeidsplassen.» 
Vi anbefaler at utviklingsmålet nevnt ovenfor legges inn i LIM-planen. Videre ber vi om 
at avsnittet LHBT i arbeidslivet etterfølger våre innspill til endringer.   

3.2 Tilbakemeldinger på utviklingsmål 

Utviklingsmål 1 
«Ingen på Agder behøver å velge deltid, og offentlig sektor lyser normalt ut alle ledige jobber 
som fulltidsstillinger.» 
Det vil være vanskelig å oppnå et slikt utviklingsmål med den formuleringen da vi vet at det 
er en del mennesker som ut fra ulike betingelser må velge deltid. I tillegg er ofte utfordringen 
at mange ønsker å jobbe deltid.   
Senteret foreslår følgende målformulering:  
«Kommuner skal skape en heltidskultur ut i fra holdningen om at heltid er normen, mens 
deltid er en mulighet. Offentlig sektor lyser normalt ut alle ledige jobber som 
fulltidsstillinger».  

Utviklingsmål 2 
«Veien til anerkjenning, godkjenning og påbygging av medbragt kompetanse gjøres kortest 
mulig gjennom praktisk hjelp og individuell behandling.» 
Det er positivt at LIM-planen ser at mange personer med innvandrerbakgrunn møter 
utfordringer i forhold til anerkjenning av medbragt kompetanse. Vi ser behovet for ønske om 
raskere overgang til arbeid for innvandrere samtidig jobber nasjonale myndigheter gjennom 
INIVA i forhold til godkjenningsordningen for utenlandske utdanning. Det blir derfor noe 
uklart om LIM-planen legger opptil at også kommunene i Agder skal jobbe med dette. Det er 
også uklart hva om hva som blir effektive, målrettede tiltak knyttet til praktisk hjelp og 
individuell behandling. Vi støtter for øvrig at kommunene bør sette konkrete mål, 
arbeidsrettede tiltak og at det legges til rette for godt samarbeid mellom de kommunale 
enhetene som har medansvar, slik det nevnes i LIM-planen.   
Vi anmoder derfor til at utviklingsmålet blir målbart og tydelig slik at forventet 
måloppnåelse blir litt lettere å forstå og oppnå.  

Utviklingsmål 3 
«Behovene i næringslivet og offentlige virksomheter er godt kjent, og det legges til rette for at 
arbeidssøkere kan skaffe seg rett kompetanse. Næringslivet og offentlig sektor tilbyr 
læreplasser både for ungdom og voksne, og det er nok gode språkpraksisplasser.» 
Vi leser dette målet til å inneholde ikke ett mål, men 4 mål: 
1. Behovene i næringslivet og offentlige virksomheter er godt kjent 
2. Det legges til rette for at arbeidssøkere kan skaffe seg rett kompetanse 
3. Næringslivet og offentlig sektor tilbyr læreplasser både for ungdom og voksen 
4. Det er nok gode språkpraksisplasser.  
                                                 
45 Bakkeli, Vidar &Arne B. Grønningsæter 2013. LHBT i arbeidslivet. En kunnskapsgjennomgang. Fafo-
rapport 2013:15. Oslo: Fafo. 
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Men unntak av mål 3, er ingen av disse målene målbare.  
Vi er enige i intensjonen, men anbefaler at målene gjøres mer klare, konsise og målbare.  

Utviklingsmål 4.  
«Ansatte i offentlige og private virksomheter gjenspeiler befolkningen på Agder.»  
På bakgrunn av foreliggende kunnskap om arbeidslivet i Agder, mener SL at planen bør ta 
mål av seg at det bilde som tegner seg i Agder i dag, er endret til et mangfoldig og 
inkluderende arbeidsliv i 2027. Det er vedvarende likestillingsutfordringer i arbeidslivet. 
Kvinner og menn arbeider i hovedsak i ulike yrker og sektorer, på ulike nivåer i 
organisasjonshierarkiet, noe som gir ulike arbeidsbetingelser, som lønn, arbeidstid og 
fleksibilitet. Videre at tilgang til arbeidsmarkedet er forskjellig for kvinner og menn, blant 
annet er det lettere for gutter uten fullført videregående opplæring å få jobb enn for jenter.  
Personer med etnisk minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne rammes også 
av disse likestillingsutfordringene, og da særlig når det gjelder tilgang til arbeidsmarkedet.46 
Vi anbefaler at utviklingsmålet må gjøres mer klart, konsist og målbart.  

Utviklingsmål 5.  
«Det gir status både for menn og kvinner å gjøre kjønnsoverskridende yrkesvalg.» 
Fremstillingen av temaet er ikke tatt opp tidligere og utviklingsmålet synes også vanskelig å 
gjøres målbart. Det fremkommer heller ikke i forslag til handlingsplanen hvordan dette skal 
systematisk jobbes med, ei heller på hvilke nivåer og ulike sektorer osv. Det kan være et 
bedre mål å se på antall kvinner og menn i Agder som gjør kjønnsoverskridende yrkesvalg i 
dag opp mot tall på landsbasis. Ut i fra de tallene settes det konkrete mål og tiltak.  Vår 
anbefaling vil da være at man legger seg på landsgjennomsnittet.  
Vi anbefaler at målet omformuleres til: «Antall menn og kvinner som gjør 
kjønnsoverskridende yrkesvalg ligger på landsgjennomsnittet». 

Utviklingsmål 6.  
Formuleringer, Vest-Agder mot Aust-Agder formuleringsforslag.  
SL ønsker å gå for Vest-Agders formulering med stipulasjon om at siste delsetning 
endres fra «…og det er lang flere mennesker med nedsatte funksjoner som kommer i 
arbeid» til «…og det er langt flere mennesker med nedsatt funksjonsevne som kommer i 
arbeid». Formuleringen «nedsatte funksjoner» opplever vi som å bety noe annet enn 
«nedsatt funksjonsevne».  

Utviklingsmål 7, anbefaling fra Senter for likestilling 
Vi anbefaler at følgende utviklingsmål tas med: 
«Ledere og personer med rekrutteringsansvar i offentlig sektor kurses av Rosa Kompetanse 
i forhold til kjønnsidentitet og kjønnstematikk på arbeidsplassen».   

3.3 Konklusjon 
Planens fokus på psykiske lidelser, rus, kronisk sykdom og uførhet er bra, men vi etterlyser 
mer konkrete mål og tiltak ut i fra regionale betingelser og forhold. Vi oppfordrer LIM-planen 
til å tenke mer interseksjonelt, helhetlig, og inkludere sosial klasse når en skal utforme mål og 
tiltak for bedre arbeidsinkludering. Gjennomgående for våre tilbakemeldinger på dette 
temakapitlet er at kunnskap, kompetanse og forskning må hentes frem slik at de som skal sette 
planen ut i live gjør det basert på forskningsbasert grunnlag, og at målene må konkretiseres, 
det må bli mer tydelig hva som menes (begrepsdefinisjoner), hvem målene er rettet mot, og 
målene må være målbare slik at en i ettertid faktisk kan si noe om man har nådd målene.  
 
                                                 
46 NOU 2012:15 Politikk for likestilling 
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Tema 4. Tjenester for det enkelte menneske 
 
Retten til likeverdige offentlige tjenester (LOFT), finner vi blant annet i 
diskrimineringslovverket, forvaltningsloven, helselovgivning, sektorlovgivning og i politiske 
styringsdokumenter som handlingsplaner og stortingsmeldinger. LIM-plan tar opp at 
offentlige tjenester dekker et bredt spekter av ytelser vi trenger og bruker hver dag. I tillegg 
fremgår det at ingen skal diskrimineres når de mottar tjenester, og alle skal behandles 
likeverdig. Dette er nedfelt i de internasjonale menneskerettighetene og i norsk lov, men det 
henvises i liten grad til lovverket i planen. I tillegg er det i liten grad henvist til 
forskningsbasert kunnskap på området. Skal en sikre gjennomføring av gode, målrettede tiltak 
må dette ligge i bunn. 
 

4.1 Tilbakemelding på tema 
I presentasjonen av tema 4 er det ikke gitt en definisjon av LOFT, eller hvordan man kan 
jobbe med likeverdige offentlige tjenester. I Fafo-rapporten «Likeverdige tjenester? 47» 
fremgår det at ulike definisjoner er lagt til grunn i forhold til ulike offentlige instanser når det 
gjelder LOFT. Likestillings- og diskrimineringsombudet vektlegger en definisjon som også 
omhandler både kjønn, etnisitet, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, seksuell orientering, 
funksjonsevne, religion og alder eller kombinasjoner av dette48. For å gi likeverdige tjenester 
viser brukererfaringer, LDOs kunnskap om praktisk likestillingsarbeid, og ulike rapporter mot 
disse områdene:  
Lederansvar: En ledelse som innarbeider likeverdige tjenester i planer, budsjetter, 
rapportering, personalpolitikk, organisering og rutiner.  
Brukerinnflytelse: Brukeres behov, erfaringer og synspunkter har betydning i utforming og 
levering av tjenestene.  
Kunnskap: Ledere og ansatte har kunnskap om diskriminering og om likeverdige tjenester i 
praksis  
Tilgang: Alle som trenger tjenestene har lik tilgang.  
Informasjon: Informasjonen som gis til brukere og potensielle brukere er relevant og 
forståelig.  
Kommunikasjon: Brukere opplever trygghet ved å bli tatt på alvor i kommunikasjonen med 
helsearbeiderne. 
Vi anbefaler at LIM-planen definerer hva som legges i LOFT og at man tar i bruk 
denne kunnskapen som vist i forhold til LDO kunnskap om praktisk likestillingsarbeid. 

4.1.1 Behov for nye tilbud 
LIM-planen fremhever behovet for å se på likeverdige tjenester i et mangfolds perspektiv. 
Språklig og kulturelt mangfold som tilflytting av etniske minoriteter er i følge Fafo-rapporten 
«Likeverdige offentligetjenester?»49 tilleggs dimensjoner som stiller særlig krav til 
kartlegging av behov og tilrettelegging av tjenester. Det trekkes også frem systematiske 
forskjeller i ressurser mellom minoritetsgruppen i befolkningen opp mot majoriteten på den 
andre siden. Det fordrer et tjenestetilbud som må vektlegge og kommunisere på en måte som 
tar høyde for forskjellene. Dermed utfordres prinsippet om universalisme, mens en i økende 
grad må rette søkelyset mot tilrettelegging og tilpasning. Rapporten trekker også frem fire 

                                                 
47 Fafo-rapport 2011:35 Likeverdige offentlige tjenester? Storbyens tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig 
befolkning 
48 http://www.ldo.no/LOFT/aktivitetsplikt/ 
49 Fafo-rapport 2011:35 Likeverdige offentlige tjenester? Storbyens tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig 
befolkning 
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mangfoldsdimensjoner som særlig representerer en utfordring for tjenesteytere. Dette er: 
Språklig mangfold, kunnskap og forståelse av det norske samfunnet, mangfold i et 
sosioøkonomisk perspektiv og utfordringer knyttet til kulturelle og religiøse preferanser. 
Vi har ikke oppfattet at behovet for nye tjenester er tatt med i utviklingsmålene under 
tema 4. Noe SL vil anbefale blir tatt med videre, og at det gjenspeiles i 
handlingsprogrammet. 

4.1.2 Lik behandling kan gi ulikt resultat 
LIM-plan trekker frem et viktig poeng om LOFT handler om å ta hensyn til at folk er 
forskjellige. I tillegg beskrives et interseksjonelt perspektiv i forhold til LOFT uten at 
begrepet benyttes. Vi anbefaler at begrepet inkorporeres i teksten. Det trekkes også frem 
levekår som knyttet til tilgang til ulike ressurser både individuelt og kollektivt. Her kunne det 
med fordel ha knyttet referanser til regional levekårsforskning til temaet.50  

4.1.3 Innvandrere som brukere og tjenesteytere 
Det trekkes ikke frem i planen hvilken forskning og kunnskapsgrunnlag dette avsnittet bygger 
på. Vi viser til foreliggende forskning i Fafo’s rapport som nevnt over at dette er et område 
som tyder på at de fire mangfoldsdimensjonene må tas med når utviklingsmål skal 
utformes og tiltak skal igangsettes.  

4.1.4 LHBT i møte med det offentlige 
Det er fint at LIM-planen trekker frem LHBT-personer når det er snakk om LOFT. 
Utfordringen i teksten fremkommer imidlertid ikke i utviklingsmålene ei heller i 
handlingsprogrammet. Skal dette trekkes frem i planen må det også knyttes til 
utviklingsmål og effektive tiltak. Levekårsundersøkelsene «Alskens Folk»51, UniHelse sin 
LHB-rapport52, Agderforsknings rapport om lesbiske og homofile i Kristiansand53, samt Fafo-
rapporten «Åpne rom, lukkede rom»54 viser i tillegg at det er store kunnskapshull i det 
offentlige tjenestetilbudet om lhbt-personer. Dette gjelder ikke bare i helsevesenet, slik LIM-
planen antyder. 

4.1.5 Universell utforming og LOFT 
Vi merker oss at LIM-planen kun nevner personer med nedsatt funksjonsevne innledningsvis i 
presentasjonen av tema, men at begrepet universell utforming ikke nevnes i det hele tatt. 
Universell utforming er uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling. Regjeringen har 
uttrykket ønsker å komme bort fra en tankegang der individet blir definert som problemet, og 
der spesielle tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne blir hovedløsningen55. Universell 
utforming av det fysiske miljø innebærer en likeverdig form for tilgjengelighet slik at 
hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Dette gjelder ikke bare personer med nedsatt 
funksjonsevne, men for eksempel familier med barn i barnevogn og eldre. 
Hver dag planlegges og fattes det beslutninger som påvirker utviklingen av samfunnet, knyttet 
til utforming av bygninger, utemiljø, produkter og tjenester. Konsekvenser av de valg som 
foretas er store for hverdagen til mange personer med nedsatt funksjonsevne. Mange opplever 
å bli funksjonshemmet på grunn av de løsninger som velges. Situasjonen er svært ulik 

                                                 
50 http://www.agderforskning.no/index.php?sok=&sr=1&lang=1&sokeord=monitor 
51 Van der Ros 2013. Alskens folk. Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med 
kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret. 
52 Andressen, Norman & Kirsti Malterud 2013. Seksuell orientering og levekår. Bergen: UniHelse. 
53 Cruickshank, Jørn, Hanne Cecilie Jensen & Torunn S. Olsen 2008. Livet som homofil og lesbisk i 
Kristiansand. En kvalitativ intervjuundersøkelse. FoU-rapport 1/2008. Agderforskning. 
54 Elgvin, Olav, Kristine Bue & Arne B. Grønningsæter 2013. Åpne rom, lukkede rom. LHBT i etniske 
minoritetsgrupper. Fafo-rapport 2013:36. Oslo: Fafo. 
55 http://naku.no/node/334 
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innenfor de ulike sektorer. Det er iverksatt en rekke tiltak gjennom ulike handlingsplaner 
på nasjonalt nivå, og vi anbefaler at LIM-planen også bygger på disse.   

4.2 Tilbakemeldinger på utviklingsmål 
Det er en rekke utfordringer knyttet til utviklingsmålene for tema 4. Den aller største 
utfordringen ligger i ressurser, både tidsressurser og økonomiske ressurser. Som tidligere 
nevnt så krever det lovpålagte LOFT-arbeidet et interseksjonelt perspektiv samtidig som at 
alle sektorer og enheter skal arbeide med det. Det innebærer altså et stort kunnskaps- og 
kompetanseløft for store deler av en kommunes administrative stab. Et slikt løft vil naturlig 
nok kreve en god del økonomiske ressurser. Ingen av utviklingsmålene til tema 4 er 
realistiske med mindre det følger med penger som gjør det mulig for kommunene å heve sin 
kompetanse til det nødvendige kunnskapsnivået.  
Vi har lest utviklingsmålene for tema 4 mot handlingsprogrammet for tema 4 og kan ikke her 
se hvordan LIM-planes utviklingsmål og tiltak henger sammen. Vi anbefaler at LIM-planen 
tar for seg sjekklisten og arbeidsmetoden for å jobbe med tiltak som utredet i «Konsekvenser 
for likestilling56». Utredningsinstruksen er utarbeidet for departementer, men med minimale 
og enkle grep så er instruksen overførbar til hvordan man bør jobbe med mål, strategier og 
tiltak i enhver plan.  

Utviklingsmål 1 
«Forskjellighet oppfattes som normalt på Agder, og alle individer føler seg verdsatt og 
respektert i møter med det offentlige.» 
Vi forstår intensjonen bak målet, men savner en retning for å forklare hvordan det skal 
oppnås.  For å imøtekomme forskjellighet, må dette bygges på en viss kulturforståelse jmf. 
NOU 2012:1557.  
Vi savner et mål som er lettere å operasjonalisere og henstiller LIM-planen til å finne en 
formulering som vil være lettere å etterkomme.  

Utviklingsmål 2 
«Offentlig ansatte har god kompetanse om universell utforming og om menneskelig og 
kulturelt mangfold.» 
LIM-planen nevner ikke universell utforming under tema 4, men har det med i 
handlingsprogrammet. Vi er usikre på om kommuner i Agder legger nasjonale 
handlingsplaner til grunn i sitt arbeid og hvorvidt det er det som LIM-planen legger opp til. Vi 
ser heller ikke at «universell utforming» egentlig hører sammen med å ha god kompetanse på 
«menneskelig og kulturelt mangfold» uten at det bør forklares nærmere. Slik vi ser det, består 
utviklingsmål 2 av to separate mål som bør behandles hver for seg. 
Vi ber om at det tydeliggjøres hvilke krav til universell utforming det her vektlegges, og 
at sammenhengen mellom «universell utforming og «menneskelig og kulturelt 
mangfold» forklares slik at målet er tydelig og utarbeidelsen av tiltak faktisk treffer det 
målet som er satt frem. 

Utviklingsmål 3 
«Tverrfaglig samarbeid er en selvfølge, og det fungerer godt.» 
Det fremstår uklart hvordan dette skal operasjonaliseres i konkrete handlingsmål og tiltak i et 
likestillings- og mangfoldsperspektiv.  

                                                 
56 BLD 2010. Veileder til utredningsinstruksen. Konsekvenser for likestilling. Utredning i forhold til kjønn, 
nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion, mv. Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet: Grøset Trykk AS. 
57 NOU 2012:15. Politikk for likestilling. Oslo: Norges offentlige utredninger, s. 271 
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Utviklingsmål 4 
«Alle offentlige virksomheter på Agder evaluerer tjenestene i et likestillingsperspektiv.» 
Dette er et flott mål, men i henhold til tema 4 som omhandler likeverdige offentlig tjenester, 
så hadde det vært naturlig å knytte LOFT perspektivet til utviklingsmål 4. I tillegg bør 
utviklingsmålet være knyttet til konkrete handlingsplaner i forhold til å iverksette tiltak 
knyttet til hvert tjenesteområde. Offentlige virksomheter er jf. lovverk pliktet til å evaluere 
tjenestene i et likestillingsperspektiv. 

Utviklingsmål 5 
«Brukermedvirkning er innarbeidet som vanlig praksis i offentlige tjenester.» 
I følge LDO henspeiler brukerinnflytelse på brukeres behov, erfaringer og synspunkter, og har 
betydning i utforming og levering av tjenestene.58 En virksomhet som leverer likeverdige 
tjenester har en ledelse som sikrer at brukerne høres ved utforming av tjenestene og ansatte 
som sikrer at brukere kan medvirke i egen behandlingssituasjon.  Dette utviklingsmålet krever 
jevnlig undersøkelse av offentlig praksis om brukermedvirkning er tatt med og må gjenspeiles 
i handlingsplanen.  

Utviklingsmål 6 
Formulering vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg støttes: 
«Det brukes klart, godt språk i alt informasjonsmateriell og all kommunikasjon fra det 
offentlige. Når det er nødvendig, oversettes materiell til ulike språk, og tolketjenesten 
brukes på en profesjonell måte. Elektroniske tjenester og skjema brukes på en måte som 
ikke er ekskluderende.» 

4.3 Konklusjon 
Vi anbefaler at LIM-planen bygger på nasjonalt lovverk og handlingsplaner. I tillegg til 
LDO’s kunnskap og praksis om likeverdige offentlige tjenester. I tillegg må utviklingsmålene 
operasjonaliseres i tema 4 og henge sammen med handlingsplanen. 
  

                                                 
58 http://www.ldo.no/no/LOFT/Hvordan-likeverdige-tjenester/ 
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Tema 5. Samhold mot seksuell trakassering og vold 
Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunns- og folkehelseproblem. Vi berømmer at 
fylkeskommunene tar dette temaet inn i LIM-planen. Fra å være et felt utviklet og drevet frem 
av private initiativer og frivillige organisasjoner, har det i dag blitt offentlig politikk og et 
tydelig offentlig ansvar. Målet om et samfunn fritt for vold i nære relasjoner kan bare nås 
gjennom systematisk arbeid i forhold til rettslige, sosiale, økonomiske og likestillings- og 
helserelaterte perspektiver59. 
 
I henhold til «St.m. 15 (2012-2013)60» om forebygging og bekjempelse av vold i nære 
relasjoner, er det bruk for begrepsavklaringer og forståelse av volden.  Som begrep, rommer 
vold i nære relasjoner et stort felt, og det er derfor nødvendig at LIM-planen gjør noen 
presiseringer og avgrensninger i forhold til å tydeliggjøre hvilke problemstillinger/områder 
som vil bli omfattet av denne handlingsplanen. I tillegg mangler planen statistikk og 
omfangstall. Uten dette kan det bidra til å gjøre volden usynlig slik at det ikke iverksettes 
tilstrekkelig med tiltak for å bekjempe den. 
 
Handlingsplanen «Et liv uten vold – handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) 61» 
stadfester at hovedutfordringer i arbeidet mot vold i nære relasjoner knytter seg til kvaliteten 
på tjenestene innenfor den strukturen som allerede eksisterer, samt samarbeid og samordning 
innenfor de enkelte tjenestene og tjenestene imellom. Manglende kvalitet og samordning 
medfører at utsatte ikke får den hjelpen de har behov for, og personer i særlig sårbare 
situasjoner og posisjoner kan falle utenfor. Handlingsplanen konkluderer med at det er et 
særlig behov for å styrke den forebyggende innsatsen. Derfor er det viktig at utviklingsmålene 
og Lim-planen fremhever dette arbeidet, og setter klare tydelig mål i forhold til hvordan og 
hvem som skal jobbe sammen, og at det også følger økonomiske ressurser med. 
Vi etterspør dokumentasjon, henvisninger og referanser i planen, og vi ønsker å 
understreke viktigheten av at handlingsplaner, tiltak, mål og strategier er tuftet på 
regional forskning der det er tilgjengelig, og nasjonal forskning når det ikke er mulig å 
fremskaffe regionale tall.  
 
5.1 Tilbakemelding på tema 

5.1.1Politisk prioritering 
Et politisk fokus er en viktig forutsetning for å jobbe godt og målrettet mot vold og 
trakassering. Kommuner har i dag et omfattende planverk knyttet til ulike fag- og 
sektorområder. Flere av disse planene har betydning og relevans for kommunens totale 
innsats mot vold i nære relasjoner. Kommuner har et særlig ansvar for å gi 
førstehjelpstjenester til alle som opplever vold og overgrep. Vold i nære relasjoner er forbudt 
og straffbart og skiller seg derved ut i forhold til andre saker som kommuners instanser og 
tjenester arbeider med.62 
Det vises her til generelle lovbestemmelser som gir rammer for kommunenes virksomhet som 
Plan og bygningsloven (2008), Folkehelseloven (2011), Barnehageloven (2005), 
Opplæringsloven (1998), Krisesenterloven (2009), Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og 
velferdsforvaltningen (2009), Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) og Barnevernloven 
(1992). Det fremgår noe uklart i LIM-planen i forhold til hvem det er som skal gjøre hva 
under dette punktet.  

                                                 
59 St.meld. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 
60 Innst.339 S (2012-2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Meld. St. 15 (2012-2013) 
61 Handlingsplanen, Et liv uten vold – handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) 
62 Bergen kommune, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2013-2017 
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Vi vil fremheve at det er viktig å identifisere hvilke satsinger som også direkte og/eller 
indikerte har synergieffekt for den videre bekjempelsen av vold i nære relasjoner. 
 

5.1.2 Nye utfordringer 
Vold og trakassering angår alle, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, livssyn, religion, funksjonsevne og klasse63. Det fremkommer at noen 
grupperinger er mer utsatt enn andre og det er derfor viktig å ha både generell kunnskap, men 
også spesifikk kunnskap i forhold til hvordan volden og trakasseringen tar form i forhold til 
de ulike gruppene. Et eksempel er beskyttelse for LHBT-personer beskrevet i «Regjeringens 
handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner»64.  
Vi vil også kommentere at LIM-planen trekker opp noen uheldige linjer som kan oppfattes 
som stigmatiserende i dette avsnittet. Dette henspiller på formuleringen om at partnere er 
sårbare fordi de har kommet til Norge gjennom familiegjenforening, og formuleringen i 
avsnittet under hvor far og barn trekkes frem som gjerningsperson og offer. Det er ingenting 
som tilsier at partnere er sårbare fordi de har kommet til Norge gjennom familiegjenforening, 
og fremhevelsen av eksempler med far som voldsutøver mener vi at er unødvendig og 
normativt.  
LIM-planen nevner også hatvold og hatkriminalitet65. Det forekommer noen uklart i 
utviklingsmålene om hvordan dette skal jobbes med og hvilke tiltak som skal settes i gang i 
forhold til handlingsplanen. 
Vi etterspør en bredere presentasjon av de ulike temaene som dette avsnittet tar opp. 
 

5.3 Tilbakemelding på utviklingsmål 

Utviklingsmål 1 
«Det er nulltoleranse mot vold. Forebygging og avdekking av vold i nære relasjoner 
prioriteres politisk og økonomisk i regionen som helhet og i den enkelte kommune.» 
SL støtter utviklingsmålet, og synes det er positivt at forebygging og avdekking av vold i 
nære relasjoner prioriteres. Utviklingsmålet krever systematisk satsning på tvers av fagmiljøer 
og nok ressurser til å gjennomføre kunnskapsrettede tiltak. 

Utviklingsmål 2 
«Vold forebygges gjennom tidlig innsats, bygging av gode relasjoner, og fokus på 
menneskesyn og respekt.» 
SL støtter utviklingsmålet, men det bør fremkomme i handlingsprogrammet hvilket arbeid det 
legges opp til. Om dette er primær-, sekundær - eller tertiærforebyggende arbeid66. 

Utviklingsmål 3 
«Offentlig ansatte, for eksempel i skole, barnevern, helsestasjoner, tannhelsetjeneste, har 
nødvendig kunnskap for å avdekke vold mot barn. Det er fokus på rus, barneoppdragelse uten 
vold og konflikthåndtering.» 
For å sikre basiskompetanse om vold i nære relasjoner i tjenesteapparatet, fordrer det 
vektlegging av temaet i grunn-, videre og etterutdanning til alle som kommer i kontakt med 

                                                 
63 NOU 2012:15. Politikk for likestilling. Oslo: Norges offentlige utredninger. 
64 BLD 2009. Bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012. Barne 
og likestillingsdepartementet. 
65 http://www.bufetat.no/LHBT/ABC---ord-og-uttrykk/Hatkriminalitet/ 
66 JD 2013. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017. S. 7 og 8. 
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denne problematikken. Dette er også en nasjonal målsetning og må tas med i forhold til tiltak 
i handlingsplanen.  

Utviklingsmål 4 
«Tilliten mellom utsatte grupper og offentlige tjenesteytere er styrket.» 
Et godt folkehelsearbeid skal bygge på involvering og oppslutning blant innbyggerne og 
brukere av offentlige tjenester. Prinsippet om brukermedvirkning skal legges til grunn både på 
system- og individnivå. I helse- og omsorgstjenesten er det lovpålagt å sørge for bruker- og 
pasientmedvirkning. Erfaringene er at dette gjør tjenestene bedre, samtidig som det bidrar til å 
styrke brukerens egen mestring og deltakelse67. Utviklingsmålet kan virke noe uklart i forhold 
til hva som vektlegges her og hvilke tiltak som skal igangsettes i handlingsplanen. 

Utviklingsmål 5 
«Systemforståelse, tverrfaglig samarbeid og kvaliteten i samhandling/samhandlingsmønstre 
er styrket.» 
Som nevnt tidligere, er hovedutfordringer i arbeidet mot vold i nære relasjoner knyttet til 
kvaliteten på tjenestene innenfor den strukturen som allerede eksisterer og samarbeid og 
samordning innenfor de enkelte tjenestene og tjenestene imellom. Det fordrer at 
handlingsplanen tar opp disse elementene. 

5.3 Konklusjon 
Temaet bør i større grad vektlegge nasjonale handlingsplan «Et liv uten vold – handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner (2014-2017)68».  Som vi har understreket tidligere er arbeidet med 
vold i nære relasjoner tett knyttet opp til systematisk arbeid i forhold til ulike perspektiver og 
på tvers av ulike sektorer. Det må også avklares i LIM-planen hvor innsatsen skal rettes, er 
det tiltak rettet mot hele befolkningen, tiltak rettet mot avgrensede risikogrupper, eller tiltak 
rettet mot personer og grupper som allerede ha utviklet et problem?  
 
  

                                                 
67 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-
20122013/3.html?id=723845 
68 Handlingsplanen, Et liv uten vold – handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) 
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6. Utforming av handlingsprogram 
 
Kommentarer til skisse til handlingsprogram 2015-2019 i forhold til LIM-planens visjon 
  
I Handlingsprogram 2015 til 2019 er det kort beskrevet fire delprosjekter i nåværende 
prosjekt «Likestilling som regional kraft»69. Disse blir fremhevet som en sentral satsning for 
videre oppfølging av LIM-planen. For oss som høringsinstans blir det vanskelig å si noe om 
videreføring av delprosjektene så lenge det ikke foreligger noen form for mer inngående 
beskrivelse av prosjektene eller evaluering.  I tillegg bør det også ha fremkommet mer 
informasjon om nytten, omfanget og kostnadsrammene for en eventuell videreføring av 
nåværende prosjekt.   
 
Når det gjelder kommentarer til handlingsprogrammet generelt, så har vi valg og ikke går i 
detalj på foreslåtte tiltak. Dette begrunnes med at beskrevne temaområder, utviklingsmål samt 
foreslått handlingsprogram i mange tilfeller ikke henger sammen. I tillegg er utkastet til 
planen i liten grad basert seg på foreliggende forskning og derav heller ikke tuftet på 
kunnskapsbaserte mål.  
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Åsta Lovise Einstabland 
Leder av Senter for likestilling 
 
 
 

                                                 
69 http://www.vaf.no/tjenester/samfunns-og-naeringsutvikling/likestilling,-inkludering-og-mangfold/ 
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