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Forord

Senter for likestilling er lokalisert ved Universitetet i Agder, men er et senter for hele regionen. Vi samarbeider bredt med 

offentlige, private og frivillige organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal være en drivkraft for likestilling 

og mangfold, ved å gjøre tiltak i regionen mer kunnskaps- og forskningsbasert. Senterets formål bygger opp under et bredt 

likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, 

kjønnsidentitet og funksjonsevne.  

Året 2020 startet med mange planlagte arrangementer og prosjekter, men med koronaen ble det en rask omstilling til 

hjemmekontor, digitale seminarer og utsettelser til 2021 på en rekke aktiviteter. Vi har likevel brukt tiden godt til å 

gjennomføre mange gode faglige arrangement.  Vi har særlig hatt fokus på oppbyggingen av kompetanseenheten for kjønns- 

og seksualitetsmangfold. Resultatet foreløpig er en godkjent etter- og videreutdanning «SEX9XX Kjønnsmangfold og seksuelt 

mangfold», som starter våren 2021. I tillegg har vi gjennomført samtaler med 2/3 av Agders kommuner om behov for 

kompetansehevende tiltak. Vi har også fått midler fra Agder fylkeskommune til en rådgiverstilling i kompetanseenheten fra 

2021, med vekt på kursing og kompetansehevende tiltak i regionen. Det gir oss en fantastisk mulighet til å sette inn 

målrettede tiltak der det trengs.  

Vi har i 2020 vektlagt å bygge opp kompetanse om aktivitets- og redegjørelsesplikten gjennom deltakelse i Bufdir sitt 

nasjonale utviklingsprosjekt og gjennom samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og de andre 

likestillingssentrene i landet. Godt samarbeid er kjernen for vår virksomhet og utvikling. Vi takker Bufdir og KUD for tilliten til 

å gjennomføre arrangementer som høring på ny handlingsplan for LHBTIQ+ og for dialogmøte om rasisme og diskriminering 

i Agder i 2020.  

Et ordtak sier at «når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjerm, mens andre bygger vindmøller». For Senter for 

likestilling har 2020 vært annerledesåret som utfordret oss til å bygge opp kompetanse på digitale plattformer. Vi har 

gjennomført både nordiske seminarer og deltatt i internasjonale prosjekter via Zoom og Teams. I 2021 lanserer vi en nasjonal 

nettskole i godt samarbeid med de øvrige likestillingssentrene.  

I 2021 skal vi fortsette å bygge opp tilbudet på digitale løsninger, gjennomføre planlagte kurs i utdanningsvalg, normkritikk, 

CRPD, media og representasjon, forebygging av seksuell trakassering, dialogmøter om rasisme og hatefulle ytringer og gi 

menn og unge en særlig stemme for likestilling.  

På vegne av senteret vil jeg benytte anledningen til å takke dyktige medarbeidere, alle som har bidratt inn under våre 

prosjekter og arrangementer, våre gode samarbeidspartnere og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for gode 

konstruktive dialogmøter og godt samarbeid gjennom året. 

Åsta Lovise H.  Einstabland 

Leder, Senter for likestilling, Universitetet i Agder 
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1. Om Senter for likestilling

1.1 Senterets visjon og formål 
Senter for likestilling har et bredt formål som vektlegger 

både forsknings- og utviklingsaktiviteter. Dette setter oss 

i en særstilling nasjonalt. Senteret er utviklet på en 

grunnleggende idé om forskning som en sentral faktor i 

regional utvikling. Forskning er avgjørende for både 

problemforståelse og for utvikling av tiltak på 

likestillingsfeltet. 

1.1.1. Senterets visjon 

Senter for likestilling skal med sine aktiviteter bidra til at 

alle får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn, 

etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og dermed får økt 

individuelt handlingsrom. 

1.1.2 Senterets formål 

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og 

kompetanse på likestilling i Agder, styrke utdanning og 

formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt 

likestilling i regionen. Agder utmerker seg negativt på 

likestillings- og levekårsstatistikken til SSB sammenlignet 

med landsgjennomsnittet. Regionen har i tillegg 

utfordringer knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag som 

kjønns- og seksualitetsmangfold, etnisitet, religion, og 

nedsatt funksjonsevne. 

Derfor jobber Senter for likestilling ut ifra et bredt 

likestillingsperspektiv. Diskrimineringsgrunnlagene og 

tematikk senteret jobber med er kjønn, seksualitet, 

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, religion, nedsatt 

funksjonsevne, seksuell trakassering, hatefulle ytringer, 

mangfold i arbeidslivet, og vold i nære relasjoner. 

Gjennom å jobbe interseksjonelt sees disse temaene i 

sammenheng, og gir et mer robust grunnlag for aktive 

tiltak mot diskriminering. 

Senter for likestilling skal være en samarbeidsarena 

mellom forskning og utdanning knyttet til likestilling, 

offentlig sektor, næringsliv og frivillige organisasjoner i 

regionen. Senteret skal styrke universitetets 

samfunnskontakt. Samarbeidet mellom de ulike partene 

skal bidra til å sikre målrettet, relevant og anvendbar 

forskning, praksisrettet utdanning og kompetanseheving 

om likestilling, samt at utviklingsarbeid i regionen er 

tuftet på forskningsbasert kunnskap. 

1.2 Forskning og kunnskapsutvikling 
Senter for likestilling skal bidra til å samle og styrke et 

fagmiljø på likestillingsforskning i Agder. Samlingen og 

oppbyggingen av et regionalt forskningsmiljø – som er 

innlemmet i nasjonale og internasjonale 

forskningsnettverk – skal danne den faglige kjernen som 

senterets andre aktiviteter springer ut fra. En sterk 

regional forskningskompetanse på et bredt 

likestillingsfelt er nødvendig for å kunne gjøre 

utviklingsarbeid og tiltak i regionen mer treffsikkert og 

effektivt.  

Senterets formål sier at senterets forskningsaktiviteter 

skal spenne over hele FoU-kjeden, fra grunnforskning på 

den ene siden til forskningsbasert rådgivning på den 

andre. Senteret skal prioritere forskning med både 

vitenskapelig og samfunnsmessig relevans. Forskning som 

gir anvendbar kunnskap om landsdelens 

likestillingsutfordringer, skal vektlegges. Senteret skal 

videre samordne informasjon om ulike 

likestillingsprosjekter og aktiviteter i regionen og være en 

arena for utvikling og koordinering av større FoU-

prosjekter.  

I tillegg har senteret knyttet til seg flere forskere ved 

Universitetet i Agder gjennom ulike prosjekter som 

senteret finansierer. 

1.3 Ansatte ved Senter for likestilling 
Åsta Lovise Einstabland 

Leder av senteret 

Hanne Drangsholt 

Rådgiver 

Claudia Klostergaard 

Rådgiver  

Elanor Halvorsen Brendmo 

Seniorrådgiver ved Kompetanseenheten for kjønns- og 

seksualititetsmangfold  

Kasper Vijn Nome 

Førstekonsulent (Prosjektstilling frem til april) 

Maren Teresie Garmann Launes   

Studentpraktikant (januar til mai 2020) 

Åsta Lovise Einstabland, Elanor Halvorsen Brendmo, Claudia 

Klostergaard, Kasper Vijn Nome, Hanne Drangsholt og Maren 

Teresie Garmann Launes. 



4  Senter for likestilling Årsrapport 2020 

2 Senterets bidrag til forskning og 

kunnskapsutvikling i 2020 

2.1 Forskning 
I 2021 skal senteret bidra inn med midler til en ph.d.-

stilling knyttet til minoritetsstress i samarbeid med 

institutt for psykososialt arbeid ved UiA. I tillegg har 

senteret bidratt inn i to forskningssøknader om seksuell 

trakassering i 2020.  

2.2 Undervisning 
Senter for likestilling har en sentral rolle i planleggingen 

og gjennomføringen av Universitetet i Agders 

halvårsstudium i likestilling. Åsta Lovise Einstabland fra 

senteret er både koordinator og hovedforeleser for 

studiet.  

Likestillingsstudiet gir 30 studiepoeng og går på 

vårsemesteret. Studiet inneholder følgende moduler: 

Likestilling: Et offentlig og privat ansvar (10 p) Likestilling: 

Sosialisering og kjønnsroller (10 p) Likestilling: 

Organisasjon og ledelse (10 p)  

Studiet setter søkelys på hvordan gutter, jenter, menn og 

kvinner får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn og 

dermed økt individuelt handlingsrom. Det gir også 

kjennskap til andre diskrimineringsgrunnlag som etnisitet, 

nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering og 

kjønnsidentitet. 

2.3 Deltakelse i arbeidsgrupper, 

referansegrupper og nettverk 
Senter for likestilling deltar i en rekke samarbeidsgrupper 

og nettverk. Gjennom å delta i disse gruppene får 

senteret mulighet til å ta del i aktivt likestillingsarbeid, og 

får hevet egen kompetanse på visse områder. Her følger 

en liste over noen grupper vi har vært en del av i løpet av 

2020: 

• Agder for alle: et nettverk som er pådriver for å

utvikle Agder som en åpen, inkluderende og

internasjonalt rettet landsdel.

• Sensor i sertifiseringsordningen av mangfoldsledere,

i samarbeid med Seema AS og Norsk Sertifisering.

• JAVEL! Mangfoldsuka ved UiA består av en rekke

arrangementer i uke 3. Vi feirer mangfoldet og

ønsker alle gamle og nye studenter en god

studiestart!

• Agdernettverket, som tar utgangspunkt i

handlingsplanen” Retten til å bestemme” - mot

negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og

kjønnslemlestelse.

• Arbeidsgruppen for den årlige regionale 

Likestillingskonferansen på Universitetet i Agder. 

• Forskningsgruppen «Religiøse minoriteter og

religiøst mangfold» ved Universitetet i Agder.

Sammen med Mangfoldspodden ved Henriette Grottvik og Esben 

Mogensen (fremste rad fra venstre) inviterte vi under 

Mangfoldsmarkeringen på UiA til LIVEpodcasten "Snakk om ensomhet!". 

Bakerste rad fra venstre Claudia Klostergaard, Elanor Brendmo og Åsta 

Einstabland. Alle i regnbuefarget Javel! genser.  
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Følgende vil årsrapporten inneholde en 

gjennomgang av aktiviteter knyttet til de ulike 

fagområdene som Senter for likestilling jobber 

med. Vi gir først en beskrivelse av vår aktivitet 

på LHBTIQ+ området. Deretter følger en 

gjennomgang av seksuell trakassering, 

utdanningsvalg, nedsatt funksjonsevne, 

diskriminering og hatefulle ytringer, arbeidsliv 

og internasjonale prosjekter. Vedlagt vil dere 

også finne en oversikt over gjennomførte enter. 

3 Kjønns- og seksualitetsmangfold 
Rapporten Skeives levekår i Agder fra 2018 viser at skeive 

skårer dårligere enn majoritetsbefolkningen på en rekke 

levekårsindikatorer slik som psykisk helse, diskriminering 

og mangel på kompetanse fra offentlige instanser. I 2020 

fikk Senter for likestilling midler gjennom 

Kunnskapsdepartementet til å opprette en 

kompetanseenhet for kjønns- og seksualitetsmangfold. I 

august 2020 var den første heltidsstillingen i 

Kompetanseenheten på plass med leder og seniorrådgiver 

Elanor Halvorsen Brendmo. I 2020 har 

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold 

gjennomført eller påbegynt en rekke ulike tiltak:  

Leder av kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold Elanor 

Brendmo, presenterer hovedfunnene fra levekårsundersøkelsen Skeives 

levekår i Agder fra 2018. Bilder er tatt under Kulturdepartementet 

innspillsmøte til ny nasjonal lhbtiq-handlingsplan i Kristiansand 

22.september 2020.

3.1 Opprettelse av styringsgruppe 
Vi har opprettet en styringsgruppe ved Universitetet i 

Agder som sammen med de ulike fagmiljøene og 

Likestillings- og inkluderingsutvalget ved UiA vil ha et 

særlig ansvar for å gjennomføre Mål 7 i Universitetet i 

Agders handlingsplan for likestilling, inkludering og 

mangfold 2021-2024: «UiA skal være et åpent og 

mangfoldig universitet, der studenter og ansatte med ulik 

seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

kjenner seg velkomne. Åpenhet, kunnskap og inkludering 

av LHBTIQ-personer kjennetegner UiA». Målsetningen 

med å opprette en styringsgruppe ved Universitetet er å 

sikre en tverrfaglig tilnærming i gjennomføringen av de 

ulike tiltakene. Vi håper en slik tverrfaglig styringsgruppe 

på tvers av fakulteter vil ha som effekt at flere fakulteter 

har en bevissthet rundt arbeidet med å sikre en trygg og 

inkluderende studiehverdag ved Universitetet i Agder.  

3.2 Dialogmøter i Agder 
I begynnelsen av året gjennomførte Kompetanseenheten 

dialogsamtaler med 2/3 av kommunene i Agder. 

Målsetningen med disse dialogmøtene var å få en oversikt 

over behovene i regionen. Fra dialogmøtene kom det 

frem at mange opplevde kompetansen på kjønns- og 

seksualitetsmangfold som for dårlig ute i kommunene. 

Effekten av å møtes i dialogmøter er at planene 

Kompetanseenheten legger fremover er behovsprøvd 

gjennom dialogmøtene. Vi har i tillegg bygd opp et godt 

nettverk i de ulike Agder-kommunene. Det gode 

nettverket blir sentralt i arbeidet med å fremme kurs og 

foredrag om kjønns- og seksualitetsmangfold ute i 

kommunene.  

Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold 

7. januar på Mandal hotell. Fra venstre Toril Hogstad v Kristiansand

kommune, Kasper Vijn v/ Senter for likestilling, Nome og Nils Olav Dunsæd

v/ Hægebostad kommune. Bildet til høyre viser Post-it lapper av hva

deltakerne mener er utfordringer og løsninger på psykisk helse i Agder. 

3.3 Kartlegging av pensum ved 

profesjonsstudiene på UiA 
Vi ser et stort behov for å øke kompetansen på kjønns- og 

seksualitetsmangfold i grunnutdanningen til en rekke 

profesjonsstudier og da med særlig fokus på de 

helsevitenskapelige utdanningene. Vi har derfor begynt 

en kartlegging av pensum ved profesjonsstudiene ved 

UiA, spesifikt sykepleie-, grunnskolelærer-, sosionom- og 

vernepleierutdanningen. Målsetningen med denne 

undersøkelsen er å kartlegge hvor mye studenter ved UiA 

lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold i løpet av 

studietiden og hvor godt forberedt de er på fremtidige 

møter med personer som representerer et kjønns- og 

seksualitetsmangfold. Vi ønsker å bruke kartleggingen 

som et utgangspunkt for diskusjoner rundt hvordan vi kan 

sikre et godt undervisningstilbud på kjønns- og 

seksualitetsmangfold ved UiA.  En ønsket effekt er en 

I det følgende vil årsrapporten inneholde en 

gjennomgang av aktiviteter knyttet til de ulike 

fagområdene som Senter for likestilling jobber 

med. Vi gir først en beskrivelse av vår aktivitet 

på LHBTIQ+ området. Deretter følger en 

gjennomgang av seksuell trakassering, 

utdanningsvalg, nedsatt funksjonsevne, 

diskriminering og hatefulle ytringer, arbeidsliv 

og internasjonale prosjekter. Vedlagt vil dere 

også finne en oversikt over gjennomførte 

arrangementer 
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større bevissthet rundt hva studentene lærer om kjønns- 

og seksualitetsmangfold ved Universitetet i Agder, samt 

innsikt i eventuelle kunnskapshull.  

3.4 Etter- og videreutdanning på kjønns- og 

seksualitetsmangfold for 

profesjonsutøvere 
I samarbeid med sexologi-miljøet ved Institutt for 

psykososial helse har vi etablert en etter- og 

videreutdanning på kjønns- og seksualitetsmangfold for 

profesjonsutøvere ved UiA. Første kull ønskes velkommen 

våren 2021. Målsetningen med denne etter- og 

videreutdanningen er at profesjonsutøvere som jobber 

tett med mennesker skal ha en grunnleggende kunnskap 

om kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi har tro på at økt 

kompetanse på og forståelse for mangfold vil kunne ha 

den effekt at møter mellom ansatte og skeive pasienter, 

klienter, studenter eller brukere blir bedre. 

3.5 Nettside 
I dialogmøtene med kommunene i Agder kom det frem et 

ønske om en ressursside på nett som samler kunnskap, 

metoder og læringsmateriell, samt oversikt over 

offentlige instanser og brukerorganisasjoner som jobber 

på feltet lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Kompetanseenheten har derfor startet arbeidet med en 

nettside som kan dekke disse behovene. Arbeidet er godt 

i gang og nettsidene er ventet klare i april 2021. 

3.6 Arrangement 
Vi har i løpet av året bidratt ved en rekke arrangement 

hvor målsetningen har vært å bidra til økt synlighet og 

forståelse for kjønns- og seksualitetsmangfold. Effekten 

av arrangementene har vært å plassere 

kompetanseenheten på kartet og vi har sett en økt 

pågang av interesse og kontakt i ettertid av disse 

arrangementene.  

Podcast, rus, skeives levekår og sosialt press stod på programmet under 

fagdagen Ung i Lister, 22. oktober på Rosfjord Strandhotell. Foto: Kamilla 

Kvåle.  

4 Seksuell trakassering 
Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem 

og et stort problem blant ungdom og unge voksne. 

Konsekvensene for dem det rammer er alvorlige og kan 

føre til store psykiske og økonomiske belastninger.  

Gjennom vårt arbeid med forebyggende kurs og 

forskningsprosjekter tar Senter for likestilling tak i og 

retter fokus mot dette samfunns- og 

likestillingsproblemet.  

Et av resultatene i prosjektet «Seksuell trakassering på arbeidsplasser 

innen helse- og omsorgsektoren» er plakater med illustrasjoner som viser 

ubehaget ved uønsket seksuell oppmerksomhet for ansatte, basert på funn 

fra undersøkelsene i prosjektet.  

Senter for likestilling tilbyr kurs og seminarer knyttet til 

forebygging av seksuell trakassering. Kursene er tilpasset 

den enkelte aktør og vi kan dermed tilby kurs knyttet til 

ulike bransjer og sektorer i offentlig og privat sektor, 

organisasjoner, studenter og ungdommer. Kurset «HMX -

kurs mot seksuell trakassering» har vi tilbudt siden 2018, 

da det ble utviklet i samarbeid med de andre 

likestillingssentrene og Likestillings- og 

diskrimineringsombudet.   

Målsetting med kurset har vært å gi den enkelte deltaker 

større innsikt og kunnskap om hva seksuell trakassering er 

og gi dem redskap til å forhindre seksuell trakassering. I 

tillegg fokuserer vi på ansvaret ledere har for å forebygge 

seksuell trakassering samt lovverket. Effekten er å 

forebygge seksuell trakassering og gi økt kompetanse til 

den enkelte ansatte, arbeidsplassen, organisasjonen eller 

den generelle befolkningen.  
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I løpet av våren 2020 ble flere planlagte kurs utsatt på 

ubestemt tid eller avlyst på grunn av covid-19. I 2020 har 

vi holdt ett kurs for praksisveiledere tilknyttet 

sosionomstudiet ved Universitetet i Agder. Til sammen 

var det 28 deltakere som jobber i sosialsektoren i 

kommuner i Agder, frivillig sektor, samt 

brukerorganisasjoner. Målsettingen med dette kurset var 

at praksisveiledere skal være tryggere på hva seksuell 

trakassering er, og vite hva de skal gjøre dersom en 

student opplever seksuell trakassering i praksis. Deres 

tilbakemelding var at kurset er nyttig og hadde 

overførbarhet til deres daglige arbeid med og uten 

studenter. 

Åsta Einstabland, leder av senteret holder kurs om forebygging og 

håndtering av seksuell trakassering for praksisveiledere tilknyttet 

sosionomstudenter ved UiA. 

Kursing av praksisveiledere tilknyttet studier med 

obligatorisk praksis ved UiA ser vi på som særlig effektivt 

og viktig. Gjennom disse kursene øker vi ikke bare 

kompetansen til ansatte og deres arbeidsplass, men også 

studenter ved at praksisplassene besitter kompetansen 

og vet hva de skal gjøre dersom studentene opplever 

seksuell trakassering. Effekten av dette er at studenter 

har større sannsynlighet for å gjennomføre praksis og 

studieløpet, samt får en erfaring med hvordan seksuell 

trakassering skal håndteres på en arbeidsplass. I 

Universitetet i Agders handlingsplan for likestilling, 

inkludering og mangfold 2021-2024 er dette ett av seks 

tiltak mot seksuell trakassering som Senter for likestilling 

har medansvar for å gjennomføre.  

I tillegg til HMX-kurset har senteret hatt to forsknings-

/FOU-prosjekter i 2020 knyttet til seksuell trakassering i 

helse- og sosialsektoren. Dette har gitt oss unik innsikt og 

erfaring på feltet, som vi har innarbeidet i våre kurs og 

seminarer.   

Prosjektet «Seksuell trakassering blant studenter ute i 

obligatorisk praksis innen helse- og omsorgssektoren», 

finansiert av UH-nett Vest, UiA, samt indirekte fra 

tilskuddet fra Bufdir gjennom egenfinansiert arbeidstid, 

har resultert i en artikkel (ikke publisert enda), 

oppbygging av et faglig nettverk, samt søknader til videre 

forskningsmidler.  Prosjektet «Seksuell trakassering på 

arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren», 

finansiert av NIKK-midler fra Nordisk ministerråd, samt 

indirekte fra tilskuddet fra Bufdir gjennom egenfinansiert 

arbeidstid, har resultert i tre prosjektrapporter og 

informasjonsmaterialet «Let’s talk» som kan bestilles 

gratis fra oss. Begge prosjektene har blitt dekket av media 

og NIKK-prosjektet vil bli presentert på et nordisk seminar 

i løpet av mars 2021.  

Ved at vi både har forskningsprosjekter og holder kurs 

mot seksuell trakassering, får vi utnyttet tilskuddet vårt 

på en svært effektiv måte. Et eksempel på dette er at vi 

høsten 2020 arrangerte et informasjonsmøte om funn fra 

prosjektet «Seksuell trakassering på arbeidsplasser innen 

helse- og omsorgsektoren». Dette har videre ført til at to 

større kommunale og statlige aktører har bestilt kurs, som 

vil gjennomføres i løpet av første kvartal 2021.   

5 Kjønnsdelte utdannings- og 

yrkesvalg 
Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. 

Hva vet vi egentlig om årsakene til kjønnsdelingen i 

utdanning og arbeidsliv? Og hvilke tiltak er forsøkt for å 

motvirke forskjellene? I 2020 har Senter for likestilling hatt 

som mål å utvide innsatsen innen fagområdet kjønnsdelte 

utdannings- og yrkesvalg. Dette har vært vesentlig for å 

kunne tilby kompetanse til Agderregionen, med bakgrunn 

i nye nasjonale undersøkelser og utredninger som viser et 

økt behov for kjønnsperspektiv i karriereveiledning.  

På bakgrunn av NOU 2019:19 og den seneste rapporten 

til Institutt for samfunnsforskning Kjønnsdelte 

utdannings- og yrkesvalg - en kunnskapsoppsummering 

har vi utviklet kurset «Kjønnsdelte utdanningsvalg». I 

2020 tilrettela vi for fire kurs i Agderregionen, to av disse 

er utsatt på grunn av Covid-19. Formålet med kurset har 

vært at deltakerne skal treffes på tvers av skoler, trinn og 

kommuner for å utveksle erfaringer og ideer om 

tematikken. I tillegg skal deltakerne sitte igjen med 

kunnskap og refleksjoner som gjør dem i stand til å 

identifisere kjønnsroller, og hvordan disse spiller inn i 

utdanningsvalg, slik at de i enda større grad kan støtte 

elever i å ta frie og selvstendige valg.  

I kurset «Kjønnsdelte utdanningsvalg» belyser vi blant annet hvordan det 

norske arbeidsmarkedet er kjønnsdelt og hvorfor jenter og gutter velger 

forskjellig. Her ved Claudia Klostergaard, rådgiver i senteret.

Målgruppen for kurset har vært karriere- og 

studieveiledere i ungdomskolen, videregående og høyere 

utdanning, samt karrieresentrene rundt om i Agder. 

Lærere som jobber med faget utdanningsvalg, har også 

deltatt på kurset. Totalt har 40 rådgivere i regionen 
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gjennomført halvdagskurs om kjønnsdelte 

utdanningsvalg. 

Deltakerne evaluerer kurset som 4.3 av 5 innen nytteverdi 

i deres arbeidshverdag. En rådgiver fra en ungdomsskole 

i Agder skriver i sin evaluering «Har lyst til å bruke 

oppgavene på kollegaer og elever. Kurset øker min 

bevissthet rundt temaet». Deltakerne har i etterkant av 

kurset fått tilsendt aktuelle offentlige utredninger og 

rapporter, samt PowerPoint-presentasjon med øvelser til 

bruk på egen skole. I 2021 skal vi fortsette å tilby kurs i 

Agder, Rogaland og Viken. I tillegg skal vi bruke ressurser 

på å utvikle et gratis e-læringskurs, som tilbys som det 

eneste kurset rettet mot karriereveiledere nasjonalt. 

I tillegg til kursvirksomhet har vi publisert nyhetssaker om 

kjønnsdelte utdanningsvalg i våre egne kanaler med god 

spredning i løpet av året; «Derfor skal jenter til 

teknologiyrkene», «DU som skal studere til høsten – 

Visste du at dine utdanningsvalg påvirker 

kjønnsfordelingen i arbeidsmarkedet?» og «Framtiden er 

avhengig av teknologi – bli med på laget!».  

I løpet av 2020 har vi publisert en rekke nyhetssaker om kjønnsdelte 

utdannings- og yrkesvalg på vår nettside www.senterforlikestilling.org 

Sammen med Likestillingssenteret, KUN og Reform – 

Ressurssenter for menn, har Senter for likestilling sendt 

en søknad om finansiering av prosjektet «Større mangfold 

– friere valg: Tiltak for kjønnsperspektiv i karriere- og

utdanningsveiledningen» til Kulturdepartementet. Vi

venter svar i løpet av våren 2021. På grunn av covid-19 ble

vår planlagte nasjonale konferanse om utdanningsvalg,

med særlig fokus på kjønnsbalanse innen teknologi,

flyttet til 2021.

6  Funksjonsevne 
Våren 2018 leverte vi, i samarbeid med de øvrige 

likestillingssentrene i Norge, et arbeidsnotat på oppdrag 

fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å gi et 

kunnskapsgrunnlag for hvordan norske kommuner og 

fylkesmannsembeter arbeider med området nedsatt 

funksjonsevne og med implementeringen av CRPD. På 

bakgrunn av dette arbeidet har vi i 2020 hatt et 

arrangement om tilgangen til utdanning og arbeidsliv i 

Kristiansand, publisert en rekke nyhetssaker med god 

spredning, og gjennomført kurset Trygg i egen seksualitet 

for 150 ansatte i Agderregionen.  

6.1 Trygg i egen seksualitet 
I løpet av høsten 2020 har Senter for likestilling i godt 

samarbeid med Likestillingssenteret gjennomført fem 

fagdager med kurset “Trygg i egen seksualitet” for til 

sammen 150 ansatte innen enheter for habilitering i 

Kristiansand kommune, Nye Lindesnes kommune og 

Arendal kommune. Fagdagene er et ledd i 

#vipvoldsforebygging og har som mål å gi ansatte i 

tjenestene for utviklingshemmede økt kompetanse om 

kjønn, følelser, seksualitet, grensesetting, vold og 

overgrep. Fagdagene er finansiert med et 

prosjekttilskudd av Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet om voldsforebygging og 

normbrytende kognitive funksjonsvariasjoner, samt 

indirekte gjennom tilskuddet fra Bufdir basert på 

egenfinansiert arbeidstid. 

Tilbakemeldinger viser at vi har nådd ut til ansatte som 

normalt ikke får tilgang til kompetansehevingstiltak. 

Deltakerne rapporterer også at kompetansen som 

tilegnes gjennom kurset, er etterlengtet og svært aktuelt 

for deres daglige arbeid med brukere og pårørende.  

Et resultat av aktiviteten er at et utvalg av ansatte i Agder-

kommunene vil gjennomgå en VIP-instruktørutdanning i 

løpet av 2021. Vi mener denne verdifulle kompetansen 

kan bidra til å bedre rettsikkerheten for personer med 

kognitiv funksjonsnedsettelse. 

6.2 Arbeidsliv og utdanning – en mulighet for 

alle? 
CRPD er FNs konvensjon om funksjonshemmede sine 

rettigheter. Ordet konvensjon betyr rett og slett at det er 

en internasjonal avtale, og Norge forpliktet seg til å følge 

denne konvensjonen i 2013. CRPD står for "Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities», og har som 

hovedformål å sikre at funksjonshemmede har like 

muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, og å 

bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Herunder også 

å realisere bedre økonomi for funksjonshemmede, slik at 

de kan delta i sosiale settinger og arrangementer slik som 

den øvrige befolkningen. Norge har forpliktet seg til å 

levere rapporter om situasjonen for funksjonshemmede 

til FN-komiteen hvert 4. år, og i mars 2019 måtte Norge 

for første gang svare FN-komiteen om situasjonen for 

funksjonshemmede i Norge.  

Tallene og statistikkene fra norsk arbeidsliv er nemlig stikk 

i strid med CRPDs hovedformål – altfor mange med 

funksjonsnedsetting står utenfor arbeidslivet. Senter for 

likestilling, inviterte derfor til innlegg og debatt i 

anledning ‘En By For Alle’-uka, om nedsatt funksjonsevne, 

utdanning, og arbeidsliv i Kristiansand. Til stede var 

http://www.senterforlikestilling.org/
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ordfører Jan Oddvar Skisland, generalsekretær for 

handikapforbundet Sunniva Ørstavik, Merete 

Gulbrandsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

Agder, Espen Saga, bystyrerepresentant og medlem i 

helseutvalget i nye Kristiansand (H), Margret Kristin 

Dyrholm, rådgiver om universell utforming ved 

Tilretteleggingskontoret ved UiA, og Elisabeth Blørstad, 

direktør i NAV Agder. Arrangementet var åpent for alle 

interesserte.  

Fra venstre Espen Saga, bystyrerepresentant og medlem i helseutvalget i 

nye Kristiansand (H), i midten Margret Kristin Dyrholm, rådgiver om 

universell utforming ved Tilretteleggingskontoret ved UiA og til høyre 

generalsekretær for handikapforbundet Sunniva Ørstavik i anledning ‘En 

By For Alle’-uka, om nedsatt funksjonsevne, utdanning, og arbeidsliv i 

Kristiansand.

7 Rasisme, diskriminering og 

hatefulle ytringer 
I løpet av 2020 ble rasisme for alvor satt på agendaen i 

det norske samfunn. Med #blacklivesmatter bevegelsen, 

økt mediafokus og to nye nasjonale handlingsplaner, har 

de av oss som mente at rasisme ikke eksisterte i Norge, 

altså fått konstatert at både hverdagsrasisme og 

strukturell rasisme dessverre er svært utbredt. For første 

gang er statistikk og forskning om likestilling og levekår 

blant grupper som kan oppleve diskriminering på grunn av 

etnisitet og religion, samlet på ett sted, og viser blant 

annet at samer, nasjonale minoriteter og personer med 

innvandrerbakgrunn opplever diskriminering på flere 

arenaer (Bufdir.no). På bakgrunn av dette har Senter for 

likestilling økt arbeidet og innsatsen mot rasisme og 

diskriminering på grunnlag av etnisitet og religion.   

7.1 Ekstremisme, medias makt og 

ungdommers holdninger 
Samfunns- og religionsviter Nina Lian holdt under 

Mangfoldsuka i regi av Senter for likestilling foredraget 

«Ekstremisme, medias makt og ungdommers 

holdninger». Blant de 80 påmeldte var det bred 

deltakelse med representanter fra NAV, ansatte og 

studenter fra UiA, lærere, frivillige organisasjoner og 

offentlige aktører. 

7.2 Dialogmøte om rasisme i Agder 
I samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) og Kulturdepartementet arrangerte Senter for 

likestilling regionalt dialogmøte den 28. oktober 2020, 

forankret i regjeringens Handlingsplan mot rasisme og 

diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-

2023, punkt 8; dialogmøter om rasisme og diskriminering. 

Formålet med dialogmøtet har vært å skape en lokal 

forankring og dialog på tvers av Agderregionen. Vi mener 

at det å involvere de ulike aktuelle organisasjonene og 

kommunene bidrar til å skape bedre eierskapsfølelse til 

handlingsplanen. 

Fire utvalgte kommuner på tvers av Agder ble invitert til 

deltakelse; Grimstad, Kristiansand, Iveland og Lindesnes. 

Fra kommunene deltok fagpersoner som 

minoritetsrådgivere, likestillingsrådgivere, SLT-

koordinatorer og ledere fra oppvekst og skole, kultur og 

fritid og helse og mestring. I tillegg var en rekke 

representanter fra religiøse menigheter og 

organisasjoner, samt bruker- og interesseorganisasjoner 

til stede. For å sikre oss et unge voksnes perspektiv deltok 

også elever og studenter på dialogmøtet. Gjennom bruk 

av design thinking som metode i kombinasjon med et 

normkritisk perspektiv utfordret vi 50 deltakere til å 

komme frem til løsningsforslag knyttet til rasisme og 

diskriminering i Agder.  

Effekten av aktivitetene har blant annet vært spredning 

av kunnskap om rasisme og diskriminering, og dermed 

også en bevisstgjøring og kompetanseheving blant 

deltakerne. I tillegg har aktiviteten utfordret deltakerne til 

å ta eierskap til tematikken og sette dette på agendaen i 

egen virksomhet/organisasjon. Første del av dialogmøte 

er lagt ut på Youtube. Til nå har opptaket blitt sett 225 

ganger.   

Under dialogmøte om rasisme 2020, ble det i alt adressert over 95 

utfordringer relatert til rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet 

og religion i Agder.

I tillegg ble det våren og høsten 2020 skrevet og delt 

nyhetssaker på vår nettside om rasisme og diskriminering 

på grunnlag av etnisitet og religion i Agder med bakgrunn 

i vårt oppdrag om å gjennomføre et dialogmøte. 

Nyhetssakene har blitt delt med en rekke aktører, og delt 

via sosiale medier, Senter for likestilling sitt nyhetsbrev og 

også blitt fanget opp av NRK Sørlandet og 

Fædrelandsvennen, som har skrevet en artikkel og holdt 

et innslag om tematikken.  

Med bakgrunn i tiltakene fra dialogmøte vil vi våren 2021 

gjennomføre en politisk debatt om rasisme i Agder, i 

samarbeid med UiA og Kristiansand kommune. Videre 

skal det holdes en regional likestillingskonferanse den 26. 
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mai 2021 om «hver.dag.rasisme» i regi av UiA og en rekke 

regionale aktører. Denne ble avlyst i 2020 på grunn av 

pandemien.  

Utover bevisstgjøring og rasisme på agendaen og en 

økning av aktiviteter er ønsket effekt av dialogmøte 2020 

at vi kan få til et årlig regionalt dialogmøte om rasisme og 

diskriminering. I tillegg vil det være aktuelt å oppmuntre 

og veilede de involverte kommunene til å igangsette tiltak 

og aktiviteter og jobbe med ulike deler av 

handlingsplanen, for å opprettholde det regionale 

eierskapet og sørge for ringvirkninger i påfølgende år. 

8 Arbeidsliv 
8.1 Kjønnslikestilling i Agder 
Hovedutfordringen for Agder er ikke den noe mindre 

andelen yrkesaktive kvinner, men at kvinners arbeidstid 

er markant lavere enn for kvinner andre steder i landet. I 

Agder jobber 51,8% kvinner deltid mot 41,3% på 

landsbasis ifølge SSB. Både ønsket og uønsket deltid blant 

agderkvinner representerer utfordringer i et likestillings- 

og levekårsperspektiv. Vi vet videre at økt likestilling i 

form av mer likedeling av ansvar og oppgaver mellom 

kvinner og menn øker livskvaliteten for begge parter, men 

spesielt for menn (Gullvåg Holter, Svare og Egeland 2007).  

Likestilling mellom kvinner og menn kan belyses på 

mange måter og ved hjelp av forskjellige typer statistikk. 

Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk 

over kjønnslikestilling i Agder. Indikatorene gir tolv mål på 

ulike aspekter av likestilling. De tolv indikatorene kan 

plasseres i to grupper: Institusjonelle og strukturelle 

rammer for lokal likestilling og kvinners og menns lokale 

tilpasninger.  

Figuren til venstre viser andel kvinner og menn blant sysselsatte i offentlig 

sektor. Figuren til høyre viser andel sysselsatte kvinner og menn som 

jobber deltid. 

Målsetting: Ved å vise status og måle endringer i praksis 

på ulike felter som har relevans for likestilling, skal 

indikatorene være et redskap for brukere innen offentlig 

forvaltning, media, forskning, kommuner og befolkningen 

generelt i deres videre arbeid for likestilling.  

8.2 Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) 
Det er innført en forsterket aktivitets- og 

redegjørelsesplikt (ARP) i likestillings- og 

diskrimineringsloven fra og med 2020. Det som er nytt er 

at arbeidsgiver skal gjøre en lønnskartlegging og en 

kartlegging av ufrivillig deltid, som ledd i aktivitetsplikten, 

bokstav a. 

I inneværende år har Senter for likestilling deltatt i Bufdir-

prosjekt om aktivitets- og redegjørelsesplikten knyttet til 

utvikling av indikatorer og maler. Her har vi bidratt inn i 

to arbeidsgrupper som fortsetter arbeidet til 

prosjektavslutning i 2021. Effekten av dette arbeidet kan 

knyttes til bredere innsikt for prosjektdeltakerne, tettere 

samarbeid og spissing av kompetanse. Vi har også deltatt 

i et samarbeidsprosjekt med likestillingssentrene og 

Likestillings- og diskrimineringsombudet. Formålet har 

vært å utvikle et kursopplegg om ARP som er tilgjengelig 

regionalt, med mer regional tilpasning.  

I 2020 har vi gjennomført to kurs knyttet til likestillings- 

og diskrimineringslovverket. Målgruppen har vært 

ansatte i offentlig sektor i Agder og studenter knyttet til 

likestillingsstudiet ved Universitetet i Agder.  I tillegg har 

vi gjennomført et digitalt kurs om ARP for et nettverk for 

HR ansatte både i offentlig og privat sektor.   

3. – 4. februar 2020 inviterte Senter for likestilling til kurset «Alle skal med

– Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet?» i samarbeid med

Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO.

8.3 Mangfoldsledelse 
Dagens arbeidsliv er mangfoldig, og mangfoldet er en 

styrke for virksomheter så lenge det håndteres og ledes 

på en hensiktsmessig måte. Mangfoldsledelse er en 

ledelsesstrategi for å fremme oppfatningen, 

anerkjennelsen og implementeringen av mangfold i 

organisasjoner og i virksomheter. Mennesker har 

forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, 

språk, kompetanse, seksuell orientering og funksjonsnivå. 

Senteret har siden 2017 jobbet med mangfoldsledelse i 

form av deltakelse i Norsk Standard ekspertkomiteen for 

mangfoldsledelse, gjennom Norsk Sertifisering og i form 

av seminarer og foredrag.  

Senter for likestilling har i 2020 deltatt i Standard Norge 

sin komite for å videreutvikle nåværende standard for 

mangfoldsledelse til en internasjonal standard SN/K 540. 
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9 Deltakelse i internasjonale 

prosjekter 
I 2020 er Senter for likestilling engasjert i sju 

internasjonale prosjekter. Disse prosjektene er knyttet 

opp til ulike oppdragsgivere som NIKK (Nordisk 

informasjon for kunnskap om kjønn), EØS-midler, Interreg 

Europa samt ERASMUS+ Youth.  

9.1 Seksuell trakassering i helsesektoren. 
Prosjektet ble avsluttet høsten 2020 og det foreligger tre 

prosjektrapporter, samt materiell.  Prosjektets formål 

var å utvikle et nordisk erfaringsbasert nettverk for å øke 

kompetanse og bevissthet knyttet til forebygging og 

håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren i 

Akureyri, Arendal og Eskilstuna kommune gjennom blant 

annet kartlegginger og kvantitative og kvalitative 

undersøkelser i kommunene. Senter for likestilling er 

prosjektleder og øvrige deltakere er: Akureyri kommune 

(Island), Arendal kommune og Eskilstuna kommune 

(Sverige). Tidsrom:2018-2020. Finansiering: Nordisk 

Ministerråd/NIKK samt ca. 50 % egenfinansiering. 

9.2 Unge stemmer for likestilling i Norden! 
I prosjektet «Unge stemmer for likestilling i Norden!» blir 

ungdom utfordret til å komme frem til konkrete 

løsningsforslag knyttet til bærekraftsmålene 2030. 

Prosjektet tar utgangspunkt i unges perspektiv på 

likestilling ved bruk av design thinking som metode. 

Prosjektansvarlig er Senter for likestilling. Øvrige 

prosjektmedlemmer er KVINFO i Danmark, Region 

Värmland i Sverige, Copenhagen Business School og UiA 

CoLab. Oppstart høsten 2020 og ferdigstilling i 2022. 

Finansiering: Nordisk Ministerråd/NIKK, samt 50 % 

egenfinansiering.  

9.3 EØS prosjekt: Oeste+igual: 
Prosjektet skal kartlegge, utvikle og implementere tiltak 

som skal gjøre det lettere å balansere arbeid og 

familielivet i 12 portugisiske kommuner i regionen Oeste.  

Prosjektet består av prosjekteier Oeste-CIM (Portugal), i 

samarbeid med 12 kommuner i regionen Oeste, samt 

prosjektpartner Senter for likestilling ved UiA. Tidsrom: 

2020-2022.  

9.4 EØS-prosjekt: Network of local authorities 

for equality 
Prosjektet skal danne et nasjonalt likestillingsnettverk 

bestående av 9 kommuner i Portugal. I nettverket skal det 

utveksles erfaringer, kartlegge holdninger, 

utfordringsbilde og implementering av tiltak for å øke 

kjønnslikestilling i arbeidslivet i de involverte 

kommunene. Prosjekteier er Questao de Igualdade 

(Portugal) og Senter for likestilling prosjektpartner. 

Tidsrom: 2020-2023. 

9.5 EØS-prosjekt: (Re) Design affection 
Prosjektet skal gi lærere og elever kunnskap om likestilling 

og utvikle pedagogiske verktøy slik at barn og unge kan 

identifisere og motvirke ulikheter. Prosjekteier er ADICE 

og Senter for likestilling er prosjektpartner. Tidsrom: 

2020-2022. 

Bilde av program for fagdag om kjønnsnormer og likestilling for lærere i 

grunnskolen i prosjektet (Re) design affections.

9.6 ERASMUS+: Dare to create. 
Prosjektet skal gi ungdom bevissthet om likestilling 

gjennom kreative utdannelsesmetodologier. Utveksling 

for deltakere mellom 18-30 år. SOPRO (Portugal), Insitute 

of you power (Croatia), Placements Unites societies of 

Balkans (Greece), Associazione Sikanie (Italy), Senter for 

likestilling UiA (Norway), TEAM4Excellence (Romania), 

Asociacion Amigos de Europe Leonardo da Vinci (Spain), 

UCAM (Spain). Tidsrom: 2020-2021.  

9.7 Interreg Europa: FEMINA 
Prosjektet jobber for økt kvinneandel i teknologi- og 

kunnskapsbedrifter i Europa ved å lage en handlingsplan 

basert på beste praksiser, som partnere og 

samarbeidsaktører skal iverksette og evaluere. Arezzo 

Innovation; AREZZO – Siena Chamber of Commerce, Craft 

and Agriculture; Athens University of Economics and 

Business – Research Centre; Regional Development Fund 

on behalf of the Region of Sterea Ellada; Bucharest Ilfov 

Regional Development Agency; SODERCAN; Region 

Dalarna; DG Women Issues and Gender Equality, 

Government of Cantabria; CMO STAMM. Advisory board 

fra Norge er NODE-Eyde klyngen og Senter for likestilling. 

Tidsrom: 2018-2023. 

“More women in business is good for business,” sa Kamilla Fredriksen, 

medlem av TENK – et teknologinettverk for kvinner under FEMINA 

nettverkssamling 3.  
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10 Senter for likestilling på nett og i 

sosiale medier 
Senterets nettside (www.senterforlikestilling.org) er helt 

sentral i Senter for likestillings sin pådriverrolle for 

likestilling.  

Nettsiden tjener flere formål; spre nyheter, 

arrangementer, kunnskapsbank om likestillingsarbeid, 

omtale av forskningsaktivitet, kurstilbud, og generell 

informasjon om senteret. Senteret sender ut nyhetsbrev 

til ca. 150 abonnenter og har en aktiv Facebook side med 

1491 følgere. På facebook har vi hatt en økning på nesten 

300 følgere i løpet av 2020. Siden brukes for å promotere 

egne og andres arrangementer, samt til aktuell og 

relevant informasjon og nyheter. I tillegg har vi en 

Instagram-profil med 765 følgere. Både Facebook og 

Instagram brukes aktivt for å bygge nettverk. 

Nettaktiviteten skal både spre kunnskapen om 

likestillingsutfordringer i Agder og Norge, og hvilken 

kompetanse senteret besitter og kan tilby. Spesielt 

gjennom sosiale medier når Senter for likestilling ut til en 

større gruppe mottakere enn bare de som allerede 

kjenner senteret. 

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja poserer her med sin egen Javel-

genser i regnbuefarger, en gave fra Senter for likestilling.   

11 Senter for likestilling i media 
11.1 Avis 
Sjefen ba kvinnelige ansatte «dolle seg opp» 
Forfatter: Vegard Damsgaard 
Fædrelandsvennen, 7. januar 2020 

Skeive får en ny stemme 
Forfatter: Dag Lauvland 
Lindesnes avis, 11. januar 2020 

Bekymret for økt antall deltidsansatte 
Forfatter: Celine Næss Andreassen 
Sørnett, 24. januar 2020 
https://sornett.no/arkiv/200735 

Fire forferdelige dager 
Forfatter: Leder 
Lister avis, 25. januar 2020 

Rasisme lever i beste velgående på Sørlandet 
Forfatter: Jarle Raimon Martinsen 
FVN, 19. juni 2020 

Norge eksporterer likestillingspolitikk 
Forfatter: Atle Christiansan 
Forskning.no, 30. august 2020 

Vil ha selskap av flere kvinnelige toppledere 
Forfatter: Malene Sørensen Lundberg 
Lister24, 11. september 2020 

Protestefestival for menn 
Forfatter: Kari Henriksen, Ann-Kristin Olsen, Birgitte 
Kleivset, Åsta Louise Einstabland, Hege Anette 
Fredriksen 
Klassekampen, 14. september 2020 

Sårbar oppvekst på nett 
Forfatter: Mari Wattum, Åsta Einstabland, Are Saastad, 
Goro Ree-Lindstad 
Vårt Land, 01. oktober 2020 

Bedre å leve som skeiv i en storby 
Forfatter: Thomas Grønvold  
Lister, 24. oktober 2020 

Herreklubben har 600 medlemmer og venteliste 
Forfatter: Kjetil Reite, Henrik Ihme 
Fædrelandsvennen, 30. oktober 2020 

Reagerer sterkt på uttalelser 
Forfatter: Henrik Ihme 
Fædrelandsvennen, 20. desember 2020 

11.2 TV 
Skal kartlegge rasisme i Agder  
NRK Sørlandet, 8. juni 2020 

11.3 Annet 
Sterkt til stades i ein by for alle 
Forfatter: Jan Arve Olsen 
UiA.no, 29. januar 2020 
https://www.uia.no/nyheter/sterkt-til-stades-i-ein-by-
for-alle  

Snakk om ensomhet  
Podkast: Mangfoldspodden, 7. september 2020 

Feministprotest på Torvet
Unikumnett.no, 17. september 2020 
https://www.unikumnett.no/2020/09/protestfestival-
som-motkultur-mot-likestilling/ 

Homofrydsprisen og Skeive Sørlandsdager  
Podkast: Mangfoldspodden, 27. september 2020 

Skeiv i små samfunn  
Podkast: Ung i Lister, 20. oktober 2020 

https://www.uia.no/nyheter/sterkt-til-stades-i-ein-by-for-alle
https://www.uia.no/nyheter/sterkt-til-stades-i-ein-by-for-alle
https://www.unikumnett.no/2020/09/protestfestival-som-motkultur-mot-likestilling/
https://www.unikumnett.no/2020/09/protestfestival-som-motkultur-mot-likestilling/
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I 2020 deltok vi i flere podkaster. Ung i Lister lager podkast om hvordan 

ungdommen i Lister har det. I den første episoden er Åsta Lovise 

Einstabland, leder av Senter for likestilling, gjest sammen med blant annet 

Maria Dragland, Tonje Søvik fra politiet, Maria Østhassel fra «psyktdeg» 

og Kai Steffen Østensen. 

12  Aktiviteter i 2020 
For å fremme likestilling og hindre diskriminering har vi 

gjennom foredrag, veiledning, seminarer, kurs og 

konferanser nådd i overkant av 1300 personer
gjennom 2020. Disse personene tar med seg perspektiver 

og likestillingsarbeid videre inn i sin arbeidshverdag, noe 

som kommer kollegaer og brukere til gode. På lang sikt 

er vi med på å endre holdninger og forståelser av 

likestilling til et langt større antall mennesker enn de vi 

møter ansikt til ansikt. Under delkapittelet «senterets 

arrangementer» vil aktiviteter ved initiativ og i regi av 

Senter for likestilling bli presentert. Delkapittelet 

«oppdrag» presenterer aktiviteter der vi har blitt 

kontaktet fra eksterne aktører for å gjennomføre 

oppdrag i form av kurs, seminarer og annet.  

12.1. Senterets arrangementer 
07. januar

Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 

seksualitetsmangfold Arrangør: Senter for likestilling

Antall deltakere: 10

Målgruppe: Mandal, Hægebostad, Lindesnes og 

Kristiansand kommuner, KS Agder, Institutt for

psykososial helse ved UiA og Skeiv Ungdom Vest-Agder

13.-16. januar 
Mangfoldsuka 2020 
Arrangør: Senter for likestilling, Universitet i Agder, 
Studieavdelingen på UiA, Studentorganisasjonen i Agder 
Antall deltagere: se spesifikke arrangementer 

13.-16. januar 
Utstilling: Ungdom, identitet og mangfold 
Arrangør: Senter for likestilling, Javel! Mangfoldsuka, 
Universitetet i Agder 

13. januar
Mangfoldsuka 2020: Åpning og konsert med artist Amalie
Eldnes
Arrangør: Senter for likestilling, Universitet i Agder,
Studieavdelingen på UiA, Studentorganisasjonen i Agder
Antall deltagere: 50
Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiA

13. januar
Mangfoldsuka: Kurs om inkluderende bilde- og språkbruk
Arrangør: Senter for likestilling, Universitetet i Agder
Antall deltagere: 10
Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiA

14. januar
Mangfoldsuka: Foredrag med Nina Lian: Ekstremisme,
radikalisering og utenforskap
Arrangør: Senter for likestilling, Universitet i Agder
Antall deltagere: 80
Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiA, offentlige
aktører og frivillig sektor i Agder.

15. januar
Mangfoldsuka: Åpent kurs: «HMX – kurs mot seksuell
trakassering» 
Arrangør: Senter for likestilling, Universitet i Agder
Antall deltagere: 3
Målgruppe: Studenter og ansatte på UiA

16. januar
Mangfoldsuka: Bokbad med forfatter Marta Breen – «Om
muser og menn»
Arrangør: Senter for likestilling, Universitet i Agder,
Kristiansand Folkebibliotek
Antall deltagere: 70
Målgruppe: Åpent

16. januar
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og
seksualitetsmangfold
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 7
Målgruppe: Kristiansand kommune

3.-4. februar 
«Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i 
arbeidslivet» - Kurs med LDO 
Arrangør: Senter for likestilling, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet 
Antall deltagere: 43 
Målgruppe: Tillitsvalgte, HR og alle som jobber med 
opplæring og likestilling i arbeidstakerorganisasjoner 
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3. februar 
«Arbeidsliv og utdanning – en mulighet for alle?».
Foredrag og debatt om nedsatt funksjonsevne.
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltagere: 30
Målgruppe: Åpent

11. februar
Informasjonsmøte: «Vi søker nå fem deltakere til
prosjektet Dare to Create»
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 12
Målgruppe: Unge voksne mellom 18-30 år i Agder

9. mars
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 5
Målgruppe: Arendal kommune

28. april
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 4
Målgruppe: Birkenes kommune

12. mai 
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold med 
Arrangør: Senter for likestilling 
Antall deltakere: 5
Målgruppe: Vennesla og Iveland kommuner

19. mai 
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 
Arrangør: Senter for likestilling 
Antall deltakere: 6
Målgruppe: Valle, Bygland, Evje og Hornes kommune

26. mai 
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 
Arrangør: Senter for likestilling 
Antall deltakere: 3
Målgruppe: Kvinesdal kommune

2. juni
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 2
Målgruppe: Farsund og Flekkefjord kommuner

5.juni
Seminar med presentasjoner fra studenter som har
mottatt masterstipend fra Senter for likestilling
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 15
Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiA

9. juni
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 6
Målgruppe: Åseral, Froland og Åmli kommuner

16. juni
NIKK – Digital nettverkssamling for prosjektet Seksuell
trakassering på arbeidsplasser innen helse- og 
omsorgsektoren 
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 12
Målgruppe: Prosjektgruppa bestående av representanter
fra Eskilstuna, Arendal og Akureyri kommuner, Senter for
likestilling og Tidsskriftet Sykepleien 

23. juni
Dialogmøte om kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 2
Målgruppe: Vegårdshei og Risør kommuner

18.-20. august 
Mangfoldsmarkering på UiA uke 34 

18. august
LIVE podkast: Snakk om ensomhet! Østsia
Arrangør: Senter for likestilling, UiA, STA, Østsia,
Pedagogstudentene, SIA Helse, Philosophia, Clio
Antall deltakere: 50
Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiA 

19. august
LIVE podkast: Snakk om ensomhet! Bluebox
Arrangør: Senter for likestilling, UiA,
Pedagogstudentene, STA, Mangfoldspodden, Bluebox,
Philosophia
Antall deltakere: 15
Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiA

20. august
Informasjonsmøte om kompetanseenheten for kjønns- 
og seksualitetsmangfold
Arrangør: Senter for likestilling, UiA, Skeive 
Sørlandsdager
Antall deltakere: 30
Målgruppe: Åpent

9. september
Lunsj med kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold
Arrangør: Senter for likestilling, UiA, Skeive Studenter
Agder
Antall deltakere: 15
Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiA 
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15.-16. september 
Kurs: Trygg i egen seksualitet 
Arrangør: Likestillingssenteret Hamar og Senter for 
likestilling 
Antall deltakere: 80 
Målgruppe: Ansatte enhet mestring og habilitering 
Arendal kommune  

22. september
Innspillsmøte om regjeringens nye nasjonale 
handlingsplan på LHBTIQ+ 
Arrangør: Kulturdepartementet, Bufdir og Senter for
likestilling 
Antall deltakere: 40
Målgruppe: Offentlig og frivillig sektor, inkludert
interesse- og brukerorganisasjoner i Agder, Rogaland og 
Vestland.

6. oktober
Kurs: “Kjønnsdelte utdanningsvalg” Kristiansand 
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 18
Målgruppe: Karriereveiledere og lærere i ungdomsskole,
VGS, Karrieresentre og Universitets- og 
høgskolesektoren

13. oktober
Kurs: Trygg i egen seksualitet
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 40
Målgruppe: Ansatte enhet mestring og habilitering 
Lindesnes kommune

14.-15. oktober 
Kurs: Trygg i egen seksualitet  
Arrangør: Senter for likestilling 
Antall deltakere: 50 
Målgruppe: Ansatte enhet mestring og habilitering 
Kristiansand kommune 

22. oktober
Nettverkssamling i prosjektgruppa: Unge Stemmer for
likestilling i Norden.
Arrangør: Senter for likestilling

28. oktober
Regionalt dialogmøte om rasisme og diskriminering
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 50 fysisk og 200 digitalt
Målgruppe: Kommunal sektor Agder, frivillige og 
religiøse organisasjoner, forskere og studenter ved UiA.

04. november
Kurs “Kjønnsdelte utdanningsvalg” Arendal
Arrangør: Senter for likestilling, UiA
Antall deltakere: 16
Målgruppe: Karriereveiledere og lærere i ungdomsskole,
VGS, Karrieresentre og Universitets- og 
høgskolesektoren

12.2. Oppdrag 
Senteret mottar flere henvendelser fra ulike aktører som 
blant annet ønsker foredrag, workshops, eller kurs på 
likestillingsfeltet. Det er en effektiv måte for senteret å 
nå ut bredt og drive kompetanseheving. I 2020 har 
etterspørselen etter kurs i forebygging av seksuell 
trakassering blitt særlig etterspurt.  

28. januar
Møte med likestillingssentrene, Bufdir og LDO om
utvikling av kursmateriell om aktivitets- og 
redegjørelsesplikten
Arrangør: Reform, Senter for likestilling,
Likestillingssenteret, KUN

30. mars
Innlegg for Arbeiderpartiets Fylkestingsgruppe; «Tre 
tiltak vi bør prioritere for et likestilt Agder».
Antall deltagere: 10

22. april
Utveksling med Kaunas Regional development agency
(Litauen) om potensielt EEA samarbeid.

29. april - AVLYST (Covid-19)
“HMX – Kurs mot seksuell trakassering” Tre timers kurs 
for tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund Agder.
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltagere: 80

22. juni
Ettermiddagsworkshop: Hvordan forebygge 
hatkriminalitet i Kristiansand?
Arrangør: Kristiansand kommune
Antall deltagere: 45

2. september
Prosjektpresentasjon: Let’s talk -Seksuell trakassering i
helsesektoren 
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 7
Målgruppe: Arbeidstilsynet, Norsk Sykepleierforbund og 
Fellesorganisasjonen

16. september
Presentasjon av kompetanseenheten for kjønns- og 
seksualitetsmangfold.
Arrangør: Sørlandet sykehus 
Målgruppe: Arbeidsgruppa for kompetanseheving på
kjønn og seksualitet

22. september
Statsrådmøte – presentasjon av Senter for likestilling sitt
regionale likestillingsarbeid.
Arrangør: Kulturdepartementet

7. oktober
Innlegg: Arbeidsplass med rom for alle – hvor langt har vi
kommet?
Arrangør: Grimstad kommune, Uke 41.
Antall deltakere: 40
Målgruppe: Åpent for alle 
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8. oktober
Seminar: Hvordan fremme sitt mangfold som ressurs?
Arrangør: Batteriet Sør
Antall: 5
Målgruppe: Deltakere i Mentor- og traineeprogrammet
til Batteriet Sør

13 oktober  

Temamøte: Likestilt arbeidsliv og mangfold med fokus på 

trakassering, herunder seksuell trakassering. 

Arrangør: Sørlandet Sykehus  

Antall deltakere: 18 

Målgruppe: Hovedarbeidsmiljøutvalget 

22. oktober

Foredrag: Skeiv i små samfunn

Arrangør: Listerssamarbeidet

Antall: 90

Målgruppe: Ansatte i kommunal sektor som jobber med 

barn og unge.

23. oktober
Kurs: HMX mot seksuell trakassering,
Praksisveilederseminar for sosialt arbeid ved UiA
Arrangør: Senter for likestilling
Antall deltakere: 35
Målgruppe: Praksisveiledere i helse og sosialsektoren for
studenter i obligatorisk praksis ved UiA

30. oktober
Lede paneldebatt NEW 10 års-jubileum
Arrangør: Node Eyde Women
Antall: 50
Målgruppe: Alle ansatte i en NODE/Eyde-bedrift

7. november - AVLYST (Covid-19)
HMX - kurs mot seksuell trakassering.
Arrangør: SKAP kreative folkehøyskole.
Antall: 50
Målgruppe: Elever

8. desember 
Seminar: Hva er Aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP)?
Hvorfor må vi kunne noe om det? Og hvorfor nå?
Arrangør: HR Forum Oslo
Antall: 19
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