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Likestillingen mel-
lom kvinner og 
menn i Agder går i 
riktig retning. Men 
det gjør også resten 
av landet. Derfor er 
gapet mellom Agder 
og resten av Norge i 
bitte liten grad blitt 
mindre.

bSAMFUNN

Det er oppsummeringen av like-
stillingsmonitoren som Agder-
forskning har laget for Senter for 
likestilling. Den ble presentert 
fredag og gir en oversikt over 
hvordan Agder har utviklet seg i 
forhold til kjønnslikestilling fra 
2008 og fram til 2014.

Sørlandet har ikke stått stille. 
Siden 2008 har det vært en posi-
tiv utvikling på de fleste likestil-
lingsrelevante områdene i Ag-
der-fylkene. 

– Agder er blitt mer likestilt.
Men vi klarer ikke ta igjen resten 
av landet. Dette går for sakte, sa 
Åsta Lovise Einstabland som le-
der Senter for likestilling.

Bekymringsfull
May Linda Magnussen er fagan-
svarlig ved Agderforskning. Hun 
synes utviklingen er bekym-
ringsfull.

– Det er viktig å ta utfordrin-
gen og si ifra når ting ikke er 
gode nok. Kvinner som jobber 
heltid brukere oftere stemmeret-
ten sin. Det er mange ting som 
tyder på at det å kunne forsørge 
seg selv skaper aktivitet. Sjansen 
til å rekruttere kvinnelige ledere 
er lavere når kvinner jobber re-
dusert, påpekte hun.

 Seniorforsker Eirin Mølland 
ved Agderforskning presenterte 
selve likestillingsmonitoren.

– Selv om Agder som landsdel 
ligger under snittet, så er det fle-
re kommuner som scorer over. 8 
av de 30 sørlandskommunene 
har høyere andel av sysselsatte 
kvinner enn landsgjennomsnit-
tet. Bykle har 74 prosent av kvin-
nen sysselsatt, mens snittet er 
65,3, opplyste hun.

Fortsatt på deltidstoppen
Deltidsarbeid er definert som ar-
beidstid under 30 timer i uka. 
Snittet i Norge er på 34,7 prosent 
hos kvinner. På Agder er det to-
talt 44 prosent av kvinnene so 
jobber deltid. Færrest i Bykle, 
med 34,9 prosent som altså er 
over snittet og flest i Hægebo-
stad der over 60 prosent av kvin-
nene jobber deltid.

– Det har vært en reduksjon i
andelen kvinner som jobber del-
tid i Agder. Men forskjellen til 
landsgjennomsnittet har økt fra 
2008 til 2014, fortalte Mølland.

Når det gjelder forskjell i brut-
toinntekt for kvinner og menn så 
er den selvsagt mye større i Ag-
der enn andre steder. Agder-
kvinnene tjener 3.000 kroner 
mindre enn snittet i Norge. Men-
nene tjener ca 1000 kroner min-
dre. Men her går det fremover. 
Kvinnenes økning var på 13 pro-
sent fra 2008 til 2014, mens men-
nenes var på 8 i Aust-Agder og 5 
i Vest-Agder. Det nasjonale snit-
tet var 13 forkvinner og 7 for 
menn.

– Reduksjonen var størst i Lil-
lesand hvor kvinnene tjener 53 
ør mindre enn mennene, mot 63 
øre mindre i 2008, forklarte Møl-
land.

Iveland leder an
Agder-kvinnene jobber i større 
grad i offentlig sektor enn landet 
ellers. Når det gjelder lederstil-
linger, så har enkelte kommuner 
hatt en relativt stor økning av 
andelen kvinner. Iveland kom-
mune har størst andel med 46,2 
prosent, noe som jo nærmer seg 
50. Bygland har 45,5 prosent og
Åmli 41,7 prosent. Dårligst er 
Froland hvor kun 23,1 prosent av 
lederne er kvinner. Likevel er 
dette 31 prosent flere enn i 2008.

Når det gjelder politiske verv 
er det stor variasjon. Her kreves 
det 40 prosent andel for å være i 
balanse. I 1995 var det kun en 
kommune i Agder som hadde 
dette. I 2003 var det to, mens i 
2015 var det 9 av 30 kommuner. 

Landsgjennomsnittet er 39 
prosent kvinneandel i kommu-
nestyrene. I Aust-Agder var det 
35,6 prosent i 2015, mens Vest-
Agder hadde 36 prosent. Tvede-
strand var best med 44 prosent, 
fulgt av Marnardal (42,9) og Kris-
tiansand (41,5). 

På bunnen ligger Birkenes 
med utrolige 19 prosent, et hav 
etter nest siste som er Lindesnes 
med 28,6 prosent. 

bAnne Gro Ballestad
 agro@agderposten.no

Fremdeles på likestillingsbunnen

IKKE FORNØYD: – Agder har fremdeles et stykke igjen til likestilling, mener fra venstre leder for Senter for likestilling, Åsta Lovise Einstabland, fagansvarlig ved Agderforskning May Linda Magnussen og senior-
forsker Eirin Mølland.

FAKTA

bGir oversikt over hvor-
dan Agder har utviklet seg 
i forhold til kjønnslikestil-
ling fra 2008 og fram til 
2015.
bDenne gang er også 
statistikk for menn og 
kvinner med ulik lands-
bakgrunn tatt med.
bHar også kartlagt andre 
diskrimineringsgrunnlag.

LIKESTILLINGSMONITOR
Hægebostad kommune i 
Vest-Agder hadde i 2011 en 
kvinne i kommunestyret. I dag 
har de kvinnelig ordfører.

– Kommunen var en sinke i like-
stillingsarbeidet da jeg begynte i 
2011, fortalte personalsjef Nils 
Olav Dunsæd. Etter valget i 2011 
ble det enda verre, kun en kvin-
ne ble valgt inn. 
Ordføreren tok grep og etter val-
get i 2015 var fem av de 15 kom-
munestyrerepresentantene kvin-

ner, 33 prosent.
Dagens ordfører heter Mar-

grethe Handeland (Sp) og er ikke 
uventet Hægebostads aller første 
ordfører.

Det som skjedde var at kom-
munens kvinner ble provosert av 
det negative bildet Norge fikk av 
Hægebostad via lokale og nasjo-
nale aviser som presenterte den 
ene kvinnen i kommunestyret.

– Jeg tror det var avgjørende at 
ordføreren gikk ut og sa at dette 
skal vi ha en endring på, mente 

Dunsæd. Kommunen ble med i 
likestillingsprosjekt og fikk hjelp 
med begrepene. 

– Vi måtte forstå hva likestil-
ling var, og komme vekk fra de 
gamle holdningene, forklarte 
Dunsæd.

I 2014 fikk Hægebostad en ny 
kommuneplan som het Sammen 
om en positiv utvikling, med bil-
de av en gutt og ei jente på forsi-
den. Planen hadde flere overord-
nede målesettinger og en av dem 
var likestilling.

De klarte å få til endring

b HUNDEN Kelsey holdt eieren 
i den amerikanske delstaten Mic-
higan varm mens han lå skadd i 
snøen utendørs i ett døgn.

Bob hadde gått ut for å hente 
en vedkubbe nyttårsaften. Han 
skled og falt, og ble liggende i 
snøen med nakkeskader.

– Det siste han husker er at han
sa til Kelsey at han var lei seg, at 
han forsøkte så godt han kunne å 
holde seg i live. Til slutt var han 
ikke sikker. Han husker at han 
mistet bevisstheten og at han 
lå på siden mens han sa at han 
hadde gjort alt kan kunne, sier 

Bobs datter Jenny til WPBN.
Det viste seg at Kelsey, en gol-

den retriever, holdt ham varm.
– Hun slikket ham og bjeffet på

ham og viftet med labbene mot 
ham. Jeg kan fortsatt se merker 
etter labbene på armen, sier 
Bobs datter.

Kelsey var ved Bobs side i 20 
timer før hjelpen kom. Da kom 
naboen Rick for å låne egg. Bob 
ble sendt til sykehus, der han ble 
behandlet av nevrokirurg Chaim 
Colen, skriver Time.

Hund reddet eier fra å fryse i hjel
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Fremdeles på likestillingsbunnen

IKKE FORNØYD: – Agder har fremdeles et stykke igjen til likestilling, mener fra venstre leder for Senter for likestilling, Åsta Lovise Einstabland, fagansvarlig ved Agderforskning May Linda Magnussen og senior-
forsker Eirin Mølland.

SOLSKINNSEKSEMPEL: Personalsjef Nils Olav Dunsæd og ordfører 
Margrethe Handeland i Hægebostad kommune.

Med Hjerte for Arendal er et 
prosjekt som skal gjøre 
kommunen til et bedre sted å 
bo for alle. Likestillingen 
gjelder både kjønn, etnisitet 
og inkludering og nedsatt 
funksjonsevne.
– Vi har ikke noen kvalitative
data på at Arendal har blitt et 
bedre sted å bo. Men da Arendal 
var den første kommunen som 
vedtok tiggeforbud, var nettver-
kene etablert og vi gikk tydelig ut 
og sa at dette er ikke noe vi øn-
sker. Og da opphevet bystyret sitt 
vedtak, fortalte leder i Med hjer-
te for Arendal, Lisbeth Iversen.

Hun tok også noe av æren for 
at moskeen i Arendal for første 
gang har valgt kvinner inn i sty-
ret. 

– Vi har samarbeidet tett med
kvinnene som gikk ut og sa at de 
ville inn i styret, fortsatte hun.

100 lag med
Med hjerte for Arendal er et 4 
årig prosjektsamarbeid mellom 
kommunen, KS Agder og fem fri-
villige organisasjoner: Frelsesar-
meen, Røde Kors, Blå Kors, Kir-
kens Bymisjon og 
Nasjonalforeningen for folkehel-
sen. etter hvert har det utviklet 
seg til et nettverk på nærmere 
100 lag, foreninger og menighe-
ter, samt engasjerte enkeltindi-
vider som samarbeider med 
kommunen.

– Vi fant fort ut at skulle vi for-

andre verden, måtte vi ha utrolig 
mange med. Derfor er også næ-
ringslivet og innvandrerrådet 
med. Når så mange samarbeidet, 
forandrer vi ting gradvis. Det 
handler om å snakke enda mer 
om demokratiske rettigheter, 
forklarte Iversen.

Hun la til at det koster både 
krefter og ressurser å gjenreise 
kraften i lokaldemokratiet. 

Må ut av kontorene
– Vi kan ikke bare si at vi skal for-
andre verden. Det holder ikke 
bare å fortelle innvandrerne 
hvordan loven er. Vi må vise 
hvordan og bygge broene. Da må 
vi ut av kontorene og inn i miljø-
ene, sa hun. 

Iversen er arkitekt og har vært 
byplanlegger i Bergen.

– Jeg var vant til å se på byens
fysiske infrastruktur med gode 
bomiljø, gode lekeplasser og 
bussforbindelser. Men Vi kan 
ikke planlegge det relasjonelle. 
Det klarer vi bare å få til gjennom 
handling, la Lisbeth Iversen til.

Hun fortalte om suksessen 
med å ta i bruk byrommet med 
samlinger, vennefester for nyan-
komne flyktninger med tolker, 
medbrakt mat, dans og sang.

– Vi var nesten tusen mennes-
ker på Kanalplassen i Arendal. 
Folk danset i både miniskjørt og 
sjal, fortalte hun.

Jobber med likestilling 
også for nye kulturer

SUKSESS: Lisbeth Iversen fortalte med stort engasjement om det omfattende arbeidet Med Hjerte for Arendal 
er en del av.

HISTORISK: De tre første kvinnene som er valgt inn i styret i moskeen 
i Arendal. Fra venstre Eman Shweki, Azhar Hashi (foran) og Dega Abdi 

b VETERANER fra Forsvaret 
fikk fredag Gunnar Sønstebys 
pris for 2017 som takk for inn-
sats, mot og oppofrelse.

Elin Toft fra Lyngdal var blant 
veteranene som fredag mottok 
diplom og statuett i Fanehallen 
på Akershus festning, der Erling 

Lorentzen delte ut prisen til ti re-
presentanter for de over 100.000 
som har tjenestegjort for Norge i 
internasjonale operasjoner.

– Vi skylder dem en stor takk
for at de har stått fram når det 
har vært nødvendig, og på den 
måten ivaretatt de grunnleggen-

de verdiene vårt demokratiske 
samfunn er tuftet på, heter det i 
prisbegrunnelsen.

Prisen består av en statuett 
som skal plasseres på Forsva-
rets veteransenter Bæreia, men 
prisen deles ut til hver enkelt ve-
teran, understreker minnefondet. 

De viser også til at mange vete-
raner sliter fysisk eller psykisk 
etter innsatsen for Forsvaret.

Prispengene vil derfor gå til 
støtte for dem som trenger det, 
og slik bidra til en bedre hverdag 
for dem det gjelder.

Forsvarets utenlandsveteraner hedret med Gunnar Sønstebys pris


