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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som
likestillingsutvalg i Søgne kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i
forbindelse med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som likestillingsutvalg i
Søgne kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse
med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen
kommunens organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.

Votering:
Høyres forslag til vedtak enstemmig vedtak. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen
kommunens organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.

Bakgrunn for saken:
For å gi likestillingsarbeidet i landsdelen enda større tyngde Politisk samordningsgruppe for
Regionplan Agder 2020 (PSG) fattet vedtak om å etablere «Agdermodellen for likestilling».
Modellen skal sikre politisk forankring, systematisk og kunnskapsbasert arbeid og samhandling
mellom kommune og regionråd på likestillingsfeltet. PSG fattet følgende vedtak:
Vedtak
1. PSG anbefaler regionråd og kommunene å bidra til etablering av likestillingsutvalg
på kommune- og regionrådnivå i samarbeid med kommunene. Likestilling kan
inngå som ansvarsområde for et etablert utvalg.
2. PSG vil be kommunene prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med valg av
nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015
3. PSG følger opp fylkestingenes vedtak om å etablere en likestillingsallianse for
Agder.
Saksutredning:
I henhold til reglementet for administrasjonsutvalget, er ikke likestilling spesifisert under
utvalgets arbeidsområder, men behandling av saker knyttet til likestillingsspørsmål blir i dag
behandlet i administrasjonsutvalget. Det er derfor naturlig at når kommunen nå oppretter et
eget likestillingsutvalg, så legges dette til administrasjonsutvalget ansvarsområde.
Likestillingsutvalget i Søgne kommune skal arbeide for å fremme likestilling, og se til at
kommunen praktiserer likestilling i samsvar med Likestillingsloven, og intensjonene bak
denne. Utvalget vil ha et særlig ansvar for å løfte opp og behandle likestillingspolitiske saker.
Likestillingsperspektiver bør imidlertid vurderes og drøftes i alle politiske saker, uavhengig av
hvilket utvalg de behandles i.
I henhold til kommuneloven § 10-2 er det bare kommunestyret selv som kan fastsette området
for faste utvalgs virksomhet, så opprettelsen av et likestillingsutvalg må derfor endelig vedtas
av kommunestyret.
Agdermodellen innebærer at det innenfor hvert regionråd opprettes et likestillingsutvalg. Når
den nødvendige forankringen i kommuner og regionråd er gjennomført, etableres det en
likestillingsallianse for hele Agderregionen, hvor hvert regionråd oppnevner sin representant.
En vellykket likestillingspolitikk fordrer at man er trent i å analysere saker ut fra et
likestillingsperspektiv. Fylkeskommunene vil gjennom prosjektet Likestilling som regional
kraft kurse politikere og administrasjon i kommunene.
PSG ber også kommunene om å prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med
kommunevalget i 2015, og PSG påpeker at det bør utarbeides og iverksettes strategier for å
forbedre den kjønnsmessige sammensetningen av kommunestyrene og for at flere kvinner
velges inn i lederposisjoner.
Kommunes rolle vil være å legge til rette for at et bredere spekter av befolkningen ønsker å
stille til valg til kommunestyre og politiske lederverv. Søgne kommune legger i dag allerede til
rette for at alle som ønsker det, skal kunne engasjere seg politisk. I tillegg til godtgjøring og

tapt arbeidsfortjeneste dekker kommunen inntil 1 000 kroner ulegitimert og 2 500 kroner
legitimert pr dag til kostnader som vervet medfører, for eksempel til barnepass, stell av gamle
og syke. For utvalgsledere er det mulig å bli frikjøpt fra ordinær stilling. Dette er viktige tiltak
som gjør det mulig for flere å engasjere seg i lokalpolitikk, uten at dette medfører en unødig
økonomisk og tidsmessig belastning.
Nominasjon og utarbeidelse av valglister skjer i de politiske partiene og valg av personer til
lederverv behandles politisk uten forslag fra administrasjonen. Strategiarbeidet med å fremme
likestilling i lokaldemokratiet må derfor forankres i de politiske partiene. Kommunen henstiller
til de politiske partiene å prioritere tiltak for å øke likestillingen innen lokaldemokratiet i
forbindelse med kommunevalget i 2015.
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