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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse til utkast til LIM-planen i tråd med saksfremlegget.

Bakgrunn for saken:
Fylkeskommunene på Agder arbeider med en felles helhetlig likestillingsplan. Planen handler
om likestilling i bred betydning; dvs at både kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne,
religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn er viktige perspektiver.
Fylkespolitikerne prioriterer arbeidet høyt fordi økt likestilling vil føre til bedre levekår og
bedre bruk av de menneskelige ressursene på Agder.
Våren 2014 er det utarbeidet et utkast til plan gjennom en prosess der om lag 200 personer med
ulike ståsteder har deltatt.
Nå sender de to fylkeskommunene på Agder LIM-planen på høring. På fire punkter er
forslagene fra Aust-Agder fylkesutvalg og Vest-Agder fylkesutvalg forskjellige. De alternative
forslagene er tydelig markert i utkast til plan (s. 10, 12, 17/18 og 20/21) Fylkeskommunene ser
gjerne at de som svarer på høringen tar stilling til hvilke forslag de støtter.
En regional plan skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i
regionen, og det har derfor spesielt stor betydning at kommuner og statlige virksomheter tar
stilling til planforslaget. Planen skal ha et 12- års perspektiv, og det skal utarbeides et
handlingsprogram som oppdateres årlig for å prioritere og konkretisere arbeidet med å nå
målene i planen. Første utkast til handlingsprogram er vedlagt.
Høringsfrist er 1. oktober 2014, og fylkestingene i Aust- Agder og Vest- Agder tar sikte på å
gjøre endelig vedtak i saken innen utgangen av 2014 slik at planen kan virke fra 2015.
Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015–2027 er en plattform
for felles, systematisk handling for å styrke likestillingen og bedre levekårene på Agder. Den er
en del av Agder-fylkenes tiårssatsing for likestilling, som startet i 2008. Bakgrunnen for

tiårssatsingen var landsdelens utfordringer med likestilling og levekår sammenliknet med andre
fylker og regioner i Norge.
I LIM-planen brukes disse definisjonene:
Likestilling: at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av
blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet har
tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn. Dette er fremdeles
den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det også fått en utvidet betydning til å
gjelde andre diskriminerings-grunnlag. Likestilling mellom kjønnene omtales ofte som
kjønnslikestilling. (Store norske leksikon)
Inkludering: at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i
fellesskapet, og hvordan samfunnet bør organiseres for å oppnå dette. (NOU 2011:14 Bedre
integrering)
Mangfold (menneskelig og kulturelt): at det er en variert sammensetning av mennesker med
ulike bakgrunner og forutsetninger i et samfunn eller en institusjon. (Egen definisjon til LIMplanen)
På grunn av Agders spesielle utfordringer med likestilling mellom kvinner og menn, og på
bakgrunn av at innvandrerandelen i befolkningen har økt betydelig etter tusenårsskiftet, har
kjønn og etnisitet, i tråd med planprogrammet, fått spesielt stor oppmerksomhet i planen.
Planprogrammet slår fast at LIM-planen skal ha fem hovedtema:
• Demokratisk deltakelse
• Utdanning
• Arbeidsliv
• Likeverdige offentlige tjenester
• Vern mot trakassering og vold
Saksutredning:
Utkast til høringsuttalelse fra Søgne kommune:
«Søgne kommune er positive og anser det som helt nødvendig at det utarbeides en helhetlig
likestillingsplan for regionen. For å oppnå et bedre og bredere likestillingsarbeid er det
nødvendig at områdene likestilling, inkludering og mangfold integreres som en naturlig del av
det kommunale planarbeidet.
Utarbeidelsen av handlingsprogrammet anses som spesielt viktig for å konkretisere arbeidet
med å nå målene i planen. Planen synes godt gjennomarbeidet og har en oversiktlig og klar
struktur med et tydelig hovedmål konkretisert i fire underpunkter.
Planens inndeling i 5 hovedtema hvor hvert tema har fått egne utviklingsmål, bidrar til å
konkretisere utfordringene og arbeidet som må gjøres innen de ulike feltene.
Handlingsprogrammet vurderes som oversiktlig og godt strukturert. For å få god måloppnåelse
er det avgjørende med mest mulig konkrete tiltak / handlinger. Tiltakene som er lagt under de 5
hovedtemaene oppleves i stor grad som konkrete.
Søgne støtter følgende forslag (ulike alternative forslag fra fylkesutvalgene i Aust- Agder og
Vest-Agder):

s. 10: Søgne kommune støtter formuleringen vedtatt i Aust Agder fylkesutvalg:
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 LHBT- befolkningen har
gode representanter i viktige posisjoner. Formuleringen som ble vedtatt av Vest-Agder
fylkesutvalg oppleves litt upresis, og dermed vanskeligere å måle.
De fleste oppdager sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet i løpet av skoletiden. Både
grunnskole og videregående skole blir derfor viktige arenaer for identitetsarbeid. «Homo» er et
av de vanligste skjellsordene i skolen. Skolen er også en arena der lhbt-elever kan oppleve
utestenging, homofobisk erting og seksuell trakassering. Bifile og homofile og de med et
utypisk kjønnsuttrykk blir mobbet mer enn heterofile1. Søgne kommune støtter Aust-Agder
fylkesutvalg og ønsker at følgende avsnitt tas inn i planen s. 12: Det er behov for økt
kompetanse og bedre undervisning i skolen om LHBT. Landsforeningen for lesbiske, homofile,
bifile og transpersoner (LHH) og Skeiv ungdom tilbyr «Rosa kompetanse» til skoleeiere på
Agder.
s. 17/18: Søgne kommune støtter formulering vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg:
Arbeidslivet kjennetegnes av en mangfolds- og mestringskultur, og ordnede forhold. Eldre over
70, som ønsker det, er i arbeid. Det er lett å være åpen LHBT-person i arbeidslivet. Andelen
uføretrygdede i alle aldersgrupper ligger under landsgjennomsnittet, og det er langt flere
mennesker med nedsatte funksjoner som kommer i arbeid.
s. 20/21: Søgne kommune støtter formulering vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg: Det er en
forutsetning at alle lærer norsk tidlig for at man i større grad kan delta på lik linje i alle
samfunnslag. 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.»
Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 LIM-planen, regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 Høring og offentlig ettersyn (plan- og bygningsloven §8-3)

1

Roland, Erling, og Gaute Austad (2009) Seksuell orientering og mobbing. Senter for adferdsforskning:
Universitetet i Stavanger.
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LIM-planen - Regional plan for likestilling, inkluderinging og mangfold på Agder
2027. Høring og offentlig ettersyng (plan- og bygningsloven §8-3)
Fylkeskommunene på Agder arbeider med en felles helhetlig likestillingsplan. Planen
handler om likestilling i bred betydning; dvs. at både kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne,
religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn er
viktige perspektiver. Fylkespolitikerne prioriterer arbeidet høyt fordi økt likestilling vil føre til
bedre levekår og bedre bruk av de menneskelige ressursene på Agder. Våren 2014 er det
utarbeidet et utkast til plan gjennom en prosess der om lag 200 personer med ulike
ståsteder har deltatt.
Nå sender Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune LIM-planen på
høring. På fire punkter er forslagene fra Aust-Agder fylkesutvalg og Vest-Agder
fylkesutvalg forskjellige. De alternative forslagene er tydelig markert i utkast til plan, se
side 10, 12, 17/18 og 20. Fylkeskommunene ser gjerne at de som svarer på høringen tar
stilling til hvilke forslag de støtter.
En regional plan skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i
regionen, og det har derfor spesielt stor betydning at kommuner og statlige virksomheter
tar stilling til planforslaget. Planen skal ha et 12-årsperspektiv, og det skal utarbeides et
handlingsprogram som oppdateres årlig for å prioritere og konkretisere arbeidet med å nå
målene i planen. Første utkast til handlingsprogram er vedlagt.
Kommuner, statlige virksomheter, organisasjoner, næringsliv og engasjerte
enkeltmennesker inviteres til å gi høringsuttalelser/ innspill innen 1.oktober 2014.
Høringssvarene merkes "LIM-planen" og sendes til: Postmottak@vaf.no eller Vest-Agder
fylkeskommune, Postboks 517 Lundsiden, 4605 Kristiansand. De som ønsker en trykt
utgave av LIM-plan/handlingsprogram kan henvende seg til samme adresser.
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder tar sikte på å gjøre endelige vedtak i saken
innen utgangen av 2014 så planen kan virke fra 2015.
Med vennlig hilsen
Kristin Tofte Andresen (sign)
Lisbeth Reed
Prosjektleder for LIM-planen

Fylkesrådmann

Folkestyre – kompetanse – samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 45 08
38 07 45 01
960 895 827

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
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Kontaktpersoner:
Rådgiver Lisbeth Reed (epost: Lre@vaf.no /mob. 481 05 289, Vest-Agder fylkeskommune
– prosjektleder for LIM-planen)
Rådgiver Berit Weiby Gregertsen (epost: Berit.Weiby.Gregersen@austagderfk.no / mob.
992 67 138, Aust-Agder fylkeskommune)
Vedlegg:
 Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 –
høringsutkast juni 2014.
 Skisse til handlingsprogram 2015-2019 – vedlegg til høringsutkast juni-oktober
2014.
 Liste over høringsinstanser

Liste over høringsinstanser
(Forslag til Regional plan for likestilling inkludering og mangfold på Agder 2015-2027)
Er det andre miljøer/organisasjoner, i tillegg til dem som er nevnt under, som bør ha LIM-planen til
høring? Høringsinstansene oppfordres til å distribuere/vidresende , eller ta kontakt med en av
kontaktpersonene som er nevnt i høringsbrevet.

-

Kommunene i Aust- og Vest-Agder
Regionrådene i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Stortingsrepresentantene fra Aust- Agder og Vest Agder

-

De politiske fylkespartiene i Aust-Agder og Vest-Agder
Innvandrerorganisasjoner på Agder (som vi har adresser til)
Tros- og livssynssamfunn på Agder (som vi har adresser til)
Krisesentrene i Aust-Agder og Vest-Agder
Barne- og ungdomsrådene i Aust-Agder og Vest-Agder

-

Agderforskning
Agdering
Agder Mat
Agder politidistrikt
Aleneforeldreforeningen Agder
Ansgar Teologiske Høgskole
Arena DIGIN
Arena Eyde
Arena USUS
Arendal næringsforening
AT Skog
Aust-Agder idrettskrets
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Batteriet Sør-Norge
BI Kristiansand
Bufetat Region Sør
Coventure
Cultiva
DNT Sør
Etablerersenter Vest-Agder (EVA)
Fagforbundet Aust-Agder og Vest-Agder
Forum for natur og friluftsliv, Agder
Forum for tro og livssyn
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Aust-Agder og Vest-Agder

-

Fiskarlaget Sør
Flekkefjord og Omegns industriforening
FN-sambandet Sør
Foreningen for hjertesyke barn
Forum for natur og friluftsliv, Agder
Husbanken region Sør
Innovasjon Norge Agder
Innovasjon Kvinesdal
Innoventus
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Sør
KS Agder
Landsforeningen for lesbiske, homofile og transpersoner Sør
Lindesnes-regionen næringshage AS
Lister alliance
Lister nyskaping AS
LO Aust- Agder og Vest-Agder
Mandal industriforening
Mimeta
NAV Aust- og Vest-Agder
NCE Node
NEW – Node-Eyde Women
NHO Agder
NIVA Region Sør
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Node Inkubator
Norges Bondelag, Aust-Agder og Vest-Agder
Norges Handikapforbund Agder
Norges kvinne- og familieforbund
Noroff Kristiansand
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Aust-Agder og Vest-Agder
Norsk sykepleierforbund Aust-Agder og Vest-Agder
Norske kvinners sanitetsforening Aust-Agder og Vest-Agder
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Podium AS
Regionalt forskningsfond Agder
Rogaland fylkeskommune
Seema AS
Senter for likestilling
Setesdal næringshage
Skeiv Ungdom Sør
SIVA
Skog- og trenæringsforum Vest-Agder
Soroptimist International, region Syd
Statens Vegvesen
Stiftelsen Arkivet
Stine Sofies stiftelse
Sørlandet sykehus HF
Sørlandets kompetansefond
Sørlandets Europakontor
Sørlandsporten næringshage

-

Sørlandsporten teknologinettverk
Senter for likestilling
Teknova AS
Telemark fylkeskommune
Universitetet i Agder
Utdanningsforbundet Aust- Agder og Vest-Agder
Vekst i Lyngdal
Vest-Agder idrettskrets
Virke
Visit Sørlandet
Vitensenteret Sørlandet
VRI Agder
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Fra: Reed, Lisbeth[Lisbeth.Reed@vaf.no]
Dato: 25.06.2014 14:21:38
Til: Kommunene i VA; postmottak@arendal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no;
post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@e-h.kommune.no;
post@froland.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
postmottak@iveland.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no;
postmottak@tvedestrand.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no;
postmottak@amli.kommune.no
Kopi: Gregersen, Berit Weiby (Berit.Weiby.Gregersen@austagderfk.no)
Tittel: Høring: LIM-planen, regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027

Til alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune sender med dette LIM-planen – Regional plan
for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2025-2027 på høring, med svarfrist 1.oktober 2014. Vi
ønsker å arkivere alle høringssvarene på ett sted, og ber om at svarene sendes til:
postmottak@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lundsiden, 4605 Kristiansand.
Vedlagt i denne sendingen:
 Liste over høringsinstanser
 Høringsbrev
 Utkast til LIM-planen 2015-2027
 Skisse til handlingsprogram 2015-2019
Med vennlig hilsen
Lisbeth Reed
Prosjektleder for LIM-planen

Lisbeth Reed
Rådgiver
Strategi- og utviklingsseksjonen
Regionalavdelingen
Vest-Agder fylkeskommune
Tlf.38 07 45 08/mob. 481 05 289
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R E GI O N A L P LA N
for likestilling,inkludering og mangfold på Agder
(2015–2027)

HØRINGSUTKAST JUNI 2014

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Fylkesutvalgenei Aust-Agder og Vest-Agder
behandletutkast til Regionalplan for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder (2015-2027)
– LIM-planen – i et fellesmøte 3. juni 2014,
og gjordevedtak i påfølgendeseparatemøter.
Beggefylkesutvalgenevedtok å sende utkastet
på høring og oentlig ettersyn etter plan- og
bygningslovens§8-3 fra 19. juni til
1. oktober2014. Det ble vedtatt å sende ut skisse
til handlingsprogramfor perioden
2015–2019sammen med høringsdokumentene,
og å be om innspilltil handlingsprogrammet
paralleltmed høring av planforslaget.
De to fylkesutvalgene ønsket ulikt innhold
i re punkter i LIM-planutkastet. Tre steder
ønsket Vest-Agder fylkesutvalg et tillegg i
målformuleringene. På dissetre stedeneer
de to alternativeformuleringenetatt med i sin
helhet (se sidene 10, 17, 18, 20 og 21). I det
erde punktet ønsket Vest-Agderfylkesutvalg
å stryke et avsnitt (se side 12). I høringsbrevet
oppfordrervi høringsinstansene/-personenetil å
uttale hvilke alternativerde ønsker å støtte. De
re punktene er markert med kursiv skri.
Saksprotokollfra beggefylkesutvalgmøtene
leggesved høringsdokumentene.
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Bakgrunn
Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015–2027 er en
plattform for felles, systematisk handling for å styrke likestillingen og bedre
levekårene på Agder. Den er en del av Agder-fylkenes tiårssatsing for likestilling,
som startet i 2008. Bakgrunnen for tiårssatsingen var landsdelens utfordringer med
likestilling og levekår sammenliknet med andre fylker og regioner i Norge. Det er
bygd en tverrpolitisk enighet om at likestilling, inkludering og mangfold må
prioriteres på en langsiktig og systematisk måte på Agder. Prosjektene Fritt valg
(2008-12) og Likestilling som regional kraft (2012-15) er andre viktige elementer i
den langsiktige satsingen. Begge prosjektene har utviklet verktøy og strukturer for
bedre likestilling, gjennom samhandling i landsdelen.
Senter for likestilling ved Universitetet i Agder ble startet som en del av
regionens langsiktige satsing, for å sikre at likestillingsarbeidet er kunnskapsbasert.
En rekke andre prosjekter og tiltak har vært med å bygge den regionale
plattformen for bedre og bredere likestillingsarbeid. Noen av disse har hatt
flerkulturelt perspektiv. I perioden 1999 til 2006 var Vest-Agder fylkeskommune
ansvarlig for to nasjonale prosjekter som utviklet redskap for flerkulturell
rekruttering, Velg mangfold!, og for likeverdige offentlige tjenester for barn, unge og
familier med minoritetsbakgrunn, Å finne styrken i mangfoldet. Talentutviklingsprogrammet Global Future ble utviklet av et partnerskap i regionen, etter initiativ
fra NHO. Et interkulturelt nettverk, Agder for alle, er etablert med flere kommuner,
de to fylkeskommunene, Mediehøgskolen NLA, UiA, Agder-forskning og flere
organisasjoner som deltakere.

Planlegging for likestilling
Regionplan Agder 2020 har satt Det gode livet – Agder for alle som det andre av
fem mål, og likestilling var et gjennomgående tema da planen ble utarbeidet. Denne
prioriteringen ble fulgt opp gjennom de regionale planstrategiene som Aust-Agder
fylkesting og Vest-Agder fylkesting vedtok høsten 2012. Begge planstrategiene slår
fast at det skal utarbeides en regional plan for likestilling, inkludering og mangfold
innen 2016. Denne planen er en av tre nye regionale planer som skal utarbeides
etter prosesskravene i plan- og bygningsloven. Dette gjør at LIM-planen blir
forpliktende. Loven slår fast at regionale planer skal legges til grunn for kommunale
og statlige organers virksomhet i regionen, og derfor stilles det høye krav til
medvirkning i planarbeidet og høringsprosessen. I tråd med lovens anbefaling skal
LIM-planen ha et 12-årsperspektiv, og det skal utarbeides et handlingsprogram til
planen, som rulleres årlig.
Mange av de 30 kommunene på Agder arbeider med å integrere likestilling i egen
planlegging og eget utviklingsarbeid. Dette er et viktig samarbeidsområde for
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Bakgrunn

fylkeskommunene og kommunene. LIM-planen med handlingsprogram skal være
et verktøy og en inspirasjonskilde for å ta arbeidet videre.

Et bredt likestillingsarbeid
Arbeidet med planprogrammet for LIM-planen startet opp tidlig i 2013, og det ble
fastsatt av begge fylkestingene i desember samme år. Planprogrammet peker på at
LIM-planen skal være en bred likestillingsplan som tar hensyn til kjønn, etnisitet,
funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/
kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. Ordet likestilling i LIM-planen gjelder alle
grupper i samfunnet som kan bli utsatt for diskriminering.
I LIM-planen bruker vi disse definisjonene:
Likestilling: at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i
samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering,
alder, etnisitet og religion. Ordet har tradisjonelt vært brukt i betydningen
likestilling mellom kvinner og menn. Dette er fremdeles den vanligste bruken
av ordet, men de senere årene har det også fått en utvidet betydning til å gjelde
andre diskriminerings-grunnlag. Likestilling mellom kjønnene omtales ofte som
kjønnslikestilling. (Store norske leksikon)
Inkludering: at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å
bidra og til å delta i fellesskapet, og hvordan samfunnet bør organiseres for å oppnå
dette. (NOU 2011:14 Bedre integrering)
Mangfold (menneskelig og kulturelt): at det er en
variert sammensetning av mennesker med ulike bakgrunner og forutsetninger i et
samfunn eller en institusjon. (Egen definisjon til LIM-planen)
På grunn av Agders spesielle utfordringer med likestilling mellom kvinner og
menn, og på bakgrunn av at innvandrerandelen i befolkningen har økt betydelig
etter tusenårsskiftet, har kjønn og etnisitet, i tråd med planprogrammet, fått spesielt
stor oppmerksomhet i planen.
Planprogrammet slår fast at LIM-planen skal ha fem hovedtema:

•
•
•
•
•

Demokratisk deltakelse
Utdanning
Arbeidsliv
Likeverdige offentlige tjenester
Vern mot trakassering og vold
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Bakgrunn

Under høringen av planprogrammet kom det innspill om at LIM-planen må ha
tydelige, ambisiøse og målbare mål. Når det settes utviklingsmål, må disse gå lenger
enn målene i Regionplan Agder 2020, siden LIM-planen skal virke sju år lenger
inn i framtida. Flere høringsuttalelser pekte på at det må følge ressurser med LIMplanen og planens handlingsprogram.

Mangfoldig medvirkning
Det har vært bred medvirkning i planarbeidet. Oppstartkonferansen, der
ungdommen var i stort flertall, satte kursen. Dette var en konferanse som arbeidet
kreativt med mål, med utgangspunkt i Albert Einsteins formulering om at lek er
den høyeste formen for vitenskap.
Videre ble det organisert fem planverksteder for å få innspill til hvert enkelt
plantema. Disse ble arrangert på forskjellige steder i Agder i perioden februar til
april 2014, i samarbeid med partnere som var viktige for det aktuelle temaet.
I tillegg til kommunene har Fylkesmannen i Vest-Agder, Lister nyskaping, Vekst
i Lyngdal, Lyngdal for alle, Vest-Agder krisesenter, IMDi Sør, Fylkesmannen i
Aust-Agder og Arendal voksenopplæring vært medarrangører. Verkstedene ble
holdt etter vanlig arbeidstid, var åpne for alle interesserte og hadde fra 20 til 40
deltakere. De samlet en mangfoldig blanding av engasjerte innbyggere, kommune-/
fylkespolitikere, representanter for organisasjonslivet, ledere fra offentlig sektor og
fagfolk/forskere. Dette var i tråd med mål og budsjettrammer for planverkstedene.
Ungdommens fylkesting i Vest-Agder fulgte arbeidet tett. Det ble også satt ned
et brukerpanel, som sammen med prosjektgruppe og administrativ styringsgruppe
har vært med på å gjøre prioriteringer og å gi planen form. LIM-planen har
egen Facebook-side, og denne har vært brukt aktivt for å mobilisere deltakere til
arrangementene, og for å få innspill.
De to fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder har vært politisk
styringsgruppe for LIM-planen, og et felles fylkesutvalgsmøte 3. juni behandlet
forslag til LIM-plan og handlingsprogram, og sendte dette på høring i perioden juni
til oktober. Høringen startet med en bred konferanse på UiA Campus Grimstad
19. juni 2014.
Organiseringen rundt Regionplan Agder 2020 (Politisk samordningsgruppe og
Rådmannsgruppen) har vært referansegruppe for planarbeidet.
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LIM-planens visjon:
Et likestilt, inkluderende
og mangfoldig Agder
Den nordiske velferdsmodellen bygger på et sterkt samhold i samfunnet.
Kjerneverdiene er like muligheter, sosial solidaritet og trygghet for alle.
Politikk for likestilling og godt diskrimineringsvern har en selvfølgelig plass
i den nordiske modellen.

Rettferdighet og ressurser
LIM-planen kombinerer et rettferdighetsperspektiv med et ressursperspektiv. FNs
menneskerettigheter og norsk likestillingspolitikk gir rett til liv, frihet, personlig
sikkerhet og vern mot diskriminering. Retten til arbeid, utdanning og kulturell og
demokratisk deltakelse for alle står også fast.
Et ressursperspektiv handler om at alle innbyggere i samfunnet skal
anerkjennes og respekteres som individer med evner og muligheter til å bidra til
beste for fellesskapet. Samfunnet trenger alle innbyggernes erfaringer, kunnskap og
deltakelse for å utvikle seg på en mest mulig positiv måte.

Det koster å la være
i

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom likestilling og gode levekår . Det er
også en sterk sammenheng mellom likestilling og god samfunnsøkonomi. Kvinners
økte deltakelse i arbeidslivet fra 1970-tallet og framover har for eksempel betydd
mye for å øke verdiskapingen og velferden.
Mennesker har ulike forutsetninger for å delta i samfunnsliv og arbeidsliv. Å
legge til rette for at alle kan delta – å investere i mennesker – koster penger, men
det koster mer å la være. Hvis ikke innvandrere får muligheter til å lære norsk og
tilbys likeverdige offentlige tjenester, går samfunnet glipp av ressurser. Hvis skoler
og arbeidsplasser ikke legges til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne, går
samfunnet glipp av deres bidrag til fellesskapet.

Å se sammenhenger
LIM-planen bruker et bredt, flerdimensjonalt likestillingsbegrep, og ser forskjellige
diskrimineringsgrunnlag i sammenheng. Hvordan kan for eksempel kjønn, etnisk
bakgrunn og sosial bakgrunn virke sammen for å påvirke folks livssjanser? Her er
det en god del erfaringskompetanse, men lite forskning. Fra krisesentrene vet vi at
kvinner med nedsatt funksjonsevne er spesielt utsatt for vold. Vi vet at homofile
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fra noen innvandrermiljøer, og innen noen religiøse organisasjoner, utsettes for
trakassering og trusler.
Agder tar mål av seg til å gjøre et nybrottsarbeid, og det vil være interessant
å knytte oppfølgingen av LIM-planen sammen med forskning, for eksempel på
sammensatt diskriminering.

Å få planen til å virke
Det er regional enighet om at LIM-planen trengs, og det er lagt mye arbeid i å
utarbeide planen og handlingsprogrammet. Dette er ingen garanti for at planen
får effekt.
Den første forutsetningen for at LIM-planen skal virke er at den er kjent og
sees på som nyttig i kommuner, statlige og private virksomheter og organisasjoner
på Agder. Men dette er ikke tilstrekkelig. Et vellykket arbeid for å styrke landsdelens
menneskelige ressurser krever tydelige prioriteringer. Det trengs både folk og
penger for å nå målene.

Hovedmål 2027
LIM-planen har bidratt til systematisk samhandling for likestilling, inkludering og
mangfold på Agder. Dette har gitt gode resultater og skapt stolthet.

1. Agder er en likestilt landsdel med gode levekår.
Likestillingssatsingen har vært vellykket, og en egen LIM-plan er overflødig.

2. Likestillingsperspektiver er en naturlig del av planlegging, strategiarbeid,
budsjettering, forskning og analyser i offentlig, privat og frivillig sektor.

3. Verktøy, modeller, resultater og forskning fra likestillingsarbeidet brukes
aktivt, og er etterspurt Norge rundt.

4. Respekt og kulturforståelse gjennomsyrer lokalsamfunnene på Agder.
Opplevelsen av felles verdier og normer er sterk. Kommunikasjon i offentlige
rom preges av respekt for menneskeverdet, med utgangspunkt i forståelse
for ulike livssyn, religioner og politiske oppfatninger.
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Tema 1

En åpen landsdel med
mangfoldig demokrati

Demokratisk deltakelse er LIM-planens første hovedtema. Et demokrati som
fungerer, gjør det mulig for mange å delta i samfunnslivet. Alt legges til rette for
at styrende organer skal gjenspeile den mangfoldige befolkningen. Erfaringene
og perspektivene til alle grupper i befolkningen blir representert der viktige
beslutninger tas.

Politisk deltakelse
I dagens Norge er det fortsatt slik at noen grupper er underrepresentert i politiske
organer, viktige styrer og nettverk. På Agder ligger vi dårligere an enn
landsgjennomsnittet på de områdene der dette måles. Kvinner er dårligere
representert i lokalpolitikk, og færre innvandrere stemmer i valg, for å nevne to
ii
tydelige eksempler .

Ubalansert i media
Adgang til media har stor betydning for folks rett til å komme til orde, både i
forbindelse med valg og i andre sammenhenger. Mediedebatt er en viktig arena for
dialog, definisjon av utfordringer og politiske alternativer. Forskning viser at
medieoffentligheten er ute av kjønnsbalanse, og at kilder og journalister med
iii
minoritetsetnisk bakgrunn er underrepresentert .
Kvinnepanelets rapport i 2010 dokumenterte at kvinner som deltar i den
offentlige debatten, ofte utsettes for sjikane.

Organisasjonsliv og frivillig arbeid
Frivillige organisasjoner er en grunnpilar for velferd og demokrati i de
skandinaviske landene, og det fins en mangfoldig flora av organisasjoner. Mange er
med i flere forskjellige, for eksempel idrettslag, velforening, fagforening, religiøs
eller humanitær organisasjon. Deltakelse fremmer ofte sosialt fellesskap og
inkludering, og gir demokratisk erfaring og kompetanse.
Flere av velferdsordningene i Norge ble fra starten bygd opp av frivillige som
for eksempel Norske kvinners sanitetsforening.
Foreninger og organisasjoner kan også være gruppebaserte plattformer for
politisk innflytelse, og for viktig dialog. Trepartssamarbeidet i arbeidslivet, mellom
fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene og staten, spiller en betydningsfull rolle
i det norske samfunnet.
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Agder har sterke tradisjoner når det gjelder frivillighet og organisering
nedenfra som er verd å bygge videre på. Det gjøres et godt og banebrytende arbeid
for å fremme dialog på tvers av religioner og livssyn i begge fylkene.

Utviklingsmål 2027 – Tema 1
LIM-planen har vært med på å åpne opp Agder og å slippe løs det mangfoldige
demokratiet.

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.

2. Agder har høy valgdeltakelse. Dette gjelder også førstegangsvelgere
og innvandrerbefolkning.

3. Formuleringen vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg:

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 LHBT-befolkningen har gode representanter i viktige posisjoner.

3. Formuleringen vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg:

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.

4. Frivillige organisasjoner innen arbeidsliv, kultur, idrett, humanitært arbeid
og tros-/livssynssamfunn har likeverdig deltakelse fra alle grupper i
befolkningen. Dette starter og oppmuntres i barnas organisasjoner.

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 funksjonsnedsettelser deltar.

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.
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Tema 2

Likestilt utdanning
– et mulighetenes tre

Utdanning er det andre hovedtemaet i LIM-planen. Befolkningen på Agder har
variert og mangfoldig utdanning og realkompetanse. Universitetskommunene
Grimstad og Kristiansand har flest kvinner og menn med universitets- eller
høgskoleutdanning. Kommuner der næringslivet er dominert av industri og
primærnæringer har flere innbyggere med fagbrev og yrkesfaglig utdanning.
Mangel på læreplasser innen mange fag, og spesielt i offentlig sektor, er en
utfordring.

Kjønnsforskjeller i barnehage og skole
Ulikheter i lærings- og utdanningsløp er godt dokumentert i Norge, og likestilling i
utdanning har vært et mål siden 1980-tallet. Både barnehageloven, opplæringsloven
og likestillingsloven pålegger barnehager og skoler å arbeide for likestilling, og
det har vært flere nasjonale handlingsplaner på feltet. Fritt valg-prosjektet på
Agder(2008-12) utarbeidet verktøy for likestilling i barnehage og skole.
Kjønnsforskjeller i skolen har fått offentlig oppmerksomhet siden 1970-tallet.
Fra starten ble det fokusert mest på usynliggjøring av jenter, men de seinere
årene har debatten ofte handlet om at gutter kommer dårligere ut enn jenter.
Guttene har gjennomsnittlig dårligere karakterer i grunnskolen, og har større
frafall i videregående opplæring. Det er en klar sammenheng mellom antall
iv
grunnskolepoeng og andelen som fullfører og består videregående opplæring .
Frafallet er klart størst innen yrkesfaglige utdanningsvalg.

Mange flere teknojenter på UiA
Unges utdanningsvalg i videregående opplæring på Agder er enda mer kjønnsdelte
enn i resten av landet. Fritt valg har ikke gitt synlige resultater i videregående skole
ennå.
Målrettet satsing har gjort at jenter har inntatt studiene teknologifag ved
Universitetet i Agder. Arbeidslivets organisasjoner, med NHO i spissen, UiA,
bedrifter og fylkeskommunene har samarbeidet om dette. Det har ikke vært
en tilsvarende satsing innen jentedominerte utdanninger som sykepleie- og
barnehagestudiene.
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Innvandreres barn klarer seg bra i
norsk skole
Andelen elever med innvandrerbakgrunn øker for hvert år. De fleste voksne
som tar grunnskoleutdanning, er innvandrere, og mange voksne innvandrere tar
videregående opplæring. En høy andel søker seg til helse- og omsorgsfag og service
og samferdsel.
Det er stor forskjell på innvandrere og deres barn når det gjelder utdanning.
Norskfødte med innvandrerforeldre velger i større grad studiespesialisering.
Voksne innvandrere svakere resultater enn resten av elevgruppa i videregående
skole. Dette har naturlige grunner, som kort botid i Norge, svake norskkunnskaper
og foreldres utdanningsnivå. God, brukertilpasset språkopplæring er den viktigste
nøkkelen til forbedring.
Barn av innvandrere skiller seg ikke mye fra elevgruppa ellers når det gjelder
mestring og resultater på skolen. Jenter med innvandrerforeldre klarer seg like godt
som gjennomsnittet.

Inntekt har størst betydning
Agderforsknings undersøkelse Barns levekår og hverdagsliv på Agder(2013)
tyder på at foreldrenes, og særlig mors, utdanningsnivå har stor betydning for
barnas utdanningsmotivasjon og læring. Den samme undersøkelsen viser likevel
at husholdets inntekt har enda større betydning for hvordan barna klarer seg på
skolen.

Skole for alle!
Kunnskapen om hvordan elever med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelse eller
kronisk sykdom har det når de tar utdanning, er mangelfull. En rapport fra Unge
funksjonshemmede tyder på at det er vanskeligere for funksjonshemmede enn
for andre å gjennomføre videregående opplæring. Skolene har for dårlig forståelse
for hvordan undervisning og lokaler kan tilrettelegges. Elevene selv må gi samme
informasjon om tilrettelegging flere ganger.
Følgende avsnitt er vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg, mens Vest-Agder
fylkesutvalg etter vedtak ønsker å ta det ut i sin helhet:
Det er behov for økt kompetanse og bedre undervisning i skolen om LHBT.
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og Skeiv ungdom
tilbyr «Rosa kompetanse» til skoleeiere på Agder.
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Utviklingsmål 2027 – Tema 2
LIM-planen har satt fokus på muligheter, fellesskap, glede og mestring i
utdanningen på alle nivå. Utdanning på Agder fremmer likestilling, inkludering
og mangfold.

1.

Det er kjønnsbalanse og mangfold blant de ansatte i barnehage og grunnskole,
og forskjellighet verdsettes. Pedagogikken legger vekt på å utvikle skaperglede,
mot, selvfølelse og valgkompetanse.

2. Det er kultur for at utdanning er kult og viktig på Agder. Dette gjelder både
akademisk utdanning og fagutdanning.

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.

4. Ungdomsskoleelever 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 hindringer for elever med nedsatt funksjonsevne og elever med
innvandrerbakgrunn.

5. Det legges til rette for at kompetanse og erfaring fra utlandet kan anerkjennes
og bygges videre på.

6. Det er nok læreplasser, og like muligheter for å få læreplass, uansett etnisk
bakgrunn og alder.
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Tema 3

Et arbeidsliv for alle
Arbeidsliv er det tredje hovedtemaet i LIM-planen. Verdiskapingen på Agder er
avhengig av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse. Adgang til
arbeidslivet og rett til lønnet arbeid har betydning for mulighetene til å råde
over eget liv, for økonomisk uavhengighet, sosiale bånd og innflytelse over
samfunnsutviklingen. Prinsippene om likestilt adgang til lønnet arbeid og
likestilte arbeidsvilkår står helt sentralt i likestillingslovgivningen. Likevel har
noen grupper svakere tilknytning til arbeidslivet enn andre.

Næringsstrukturen på Agder
Planlegging og tiltak for mer likestilling, inkludering og mangfold i arbeidslivet må
ta hensyn til historien og næringsstrukturen i landsdelen. I Agder-fylkene arbeider
en høyere andel av arbeidsstyrken i industriell produksjon enn i resten av landet, og
en noe mindre andel i tjenesteytende næringer. Flere kommuner har stor
utpendling.

Deltid og lav inntekt
Kvinner i Agder-fylkene har over tid, og i større grad enn kvinner i andre deler av
landet, hatt en annerledes og svakere tilknytning til arbeidslivet enn menn. De er litt
sjeldnere i lønnet arbeid, jobber mye oftere deltid, og jobber jevnt over i sektorer
med lavere lønn enn det menn gjør. Det er færre kvinnelige ledere enn i andre
landsdeler. Summen av slike faktorer har gjort at kvinner i kommunene på Agder
over tid har hatt lavere bruttoinntekt enn landsgjennomsnittet for kvinner.
Flere kommuner på Agder arbeider for omlegging til flere heltidsstillinger i
helse- og omsorgstjenester fordi dette vil gi et bedre tjenestetilbud.
I den offentlige diskusjonen på Agder hevdes det ofte at det er vanskelig å være
fulltidsarbeidende mor. Undersøkelsen NEW Facts, blant kvinner i
prosessindustrien og olje- og gassindustrien på Agder, peker en annen vei. Den
viser at kvinner i disse bransjene, der fulltid er normen, jobber mye samtidig som
v
de mener de finner en god balanse mellom arbeids- og familieliv .

Uførhet, psykiske lidelser, rus og
kronisk sykdom
Agder har en høy andel uførepensjonister, og kvinner er overrepresentert blant
disse. Agder har, sammen med Nord-Norge, det laveste utdanningsnivået blant
kvinner som er i jobb. Statistisk er det slik at lav utdanning og deltidsarbeid øker
risikoen for å bli uførepensjonist. Unge med uføre foreldre - og spesielt med uføre
mødre – har høyere risiko for selv å bli uføre.
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Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske helseproblemer
en eller flere ganger i løpet av livet, og for noen kan rus bli et tilleggsproblem. En
femtedel av alt sykefravær og hver fjerde uføretrygding skyldes psykiske
helseproblemer. Arbeid kan være god medisin. En kombinasjon av behandling og
jobb gir best resultater for mange.
Kronisk sykdom kan gjøre det utfordrende å arbeide, og det vil ofte være
behov for tilrettelegging. Kronisk syke med høyt sykefravær, eller deres arbeidsgiver,
kan søke om at NAV dekker sykepenger fra dag en.

Innvandrere i arbeidslivet
Det internasjonale mangfoldet øker i arbeidslivet på Agder. Dette betyr nye
ressurser, samtidig som det skaper nye utfordringer. Arbeid, familiegrunner og flukt
er de tre viktigste årsakene til innvandring til Norge og til Agder. Med EØS-avtalen
har det kommet flere arbeidsinnvandrere. Nær halvparten av de som innvandrer til
Norge er arbeidssøkere, og en stor andel kommer fra Polen og Baltikum.
Som i resten av landet, er det innvandring som gir befolkningsvekst i mange
Agder-kommuner. Innvandringsgrunn, kjønn, landbakgrunn og botid i Norge er
med på å påvirke innvandreres muligheter for å få jobb. Arbeidsledigheten blant
innvandrere har over lang tid vært omtrent tre ganger høyere enn i befolkningen for
øvrig. Innvandrere har jevnt over jobber hvor de tjener mindre enn etnisk norske.
Kvinner med minoritetsbakgrunn har spesielt lav deltakelse i lønnet arbeid.
Familier med innvandrerbakgrunn er særlig utsatt for å havne i varig
fattigdom, og kvaliteten på introduksjonsopplegget i kommunene har stor
betydning for deres levekår. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
har som mål at deltakerne skal komme raskest mulig over i vanlig arbeid eller
utdanning. Det er stor variasjon mellom kommunenes resultater. På landsbasis
begynte 47 prosent av deltakerne i arbeid eller utdanning direkte etter
vi
introduksjonsprogrammet i 2013. IMDi Sør oppsummerer at gode resultater
henger sammen med at kommunene setter konkrete mål, arbeidsretter tiltakene og
at det er godt samarbeid mellom kommunale enheter som har medansvar.

Mer deltid blant funksjonshemmede
Mange flere mennesker med nedsatt funksjonsevne enn de som er i arbeid i dag,
ønsker seg lønnet arbeid. En stor del av de som arbeider har deltidsjobb, og andelen
funksjonshemmede kvinner i arbeid har en svak nedadgående tendens. Utviklingen
har over tid gått i retning av at flere menn med nedsatt funksjonsevne har gått over
til deltid.
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LHBT i arbeidslivet
Forskning fra flere land finner at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever
mer diskriminering enn heterofile på arbeidsplassen, selv om holdningene generelt i
samfunnet har beveget seg i positiv retning.
Transpersoner er en spesielt utsatt gruppe, som opplever mer diskriminering i
arbeidslivet enn lesbiske og homofile. Studier viser også at homofile menn tjener
mindre enn heterofile menn, og at lesbiske og homofile diskrimineres i
vii
ansettelsesprosesser .
Det er ikke gjort nyere brede studier i Norge av LHBT i arbeidslivet, men fra
avgrensede undersøkelser vet vi at mange opplever diskriminering. Det fins positive
historier fra arbeidslivet på Agder som tyder på at erfaring med internasjonalt
mangfold på arbeidsplassen kan være med å åpne et større rom for forskjellighet,
som gjør det enklere å være LHBT-person på jobben.

Utviklingsmål 2027 – Tema 3
Det er åpnet nye muligheter for at alle kan komme i arbeid gjennom synliggjøring
av gode eksempler, fokus på ressursene i mangfoldet, og gjennom
belønningsordninger for mangfold på arbeidsplassen.

1.

Ingen på Agder behøver å velge deltid, og offentlig sektor lyser normalt ut alle
ledige jobber som fulltidsstillinger.

2. Veien til anerkjenning, godkjenning og påbygging av medbragt kompetanse
gjøres kortest mulig gjennom praktisk hjelp og individuell behandling.

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.

4. Ansatte i offentlige og private virksomheter gjenspeiler befolkningen
på Agder.

5. Det gir status både for menn og kvinner å gjøre kjønnsoverskridende
yrkesvalg.

6. Formulering vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg:

Arbeidslivet kjennetegnes av en mangfolds- og mestringskultur, og ordnede
forhold. Eldre over 70, som ønsker det, er i arbeid. Det er lett å være åpen
LHBT-person i arbeidslivet. Andelen uføretrygdede i alle aldersgrupper ligger
under landsgjennomsnittet.
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6. Formulering vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg:

Arbeidslivet kjennetegnes av en mangfolds- og mestringskultur, og ordnede
forhold. Eldre over 70, som ønsker det, er i arbeid. Det er lett å være åpen
LHBT-person i arbeidslivet. Andelen uføretrygdede i alle aldersgrupper ligger
under landsgjennomsnittet, og det er langt flere mennesker med nedsatte
funksjoner som kommer i arbeid.
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Tema 4

Tjenester for det enkelte
menneske

Likeverdige offentlige tjenester er det fjerde hovedtemaet i LIM-planen. Det norske
velferdssystemet kjennetegnes av et bredt tilbud av offentlig finansierte tjenester.
Tjenestene benyttes av alle innbyggere i Norge fra fødsel til gravferd. Tilbud innen
for eksempel barnehage, skole, helsetjenester og offentlig transport påvirker mulighetene og livskvaliteten til hver enkelt, og dermed forutsetningene for deltakelse i
samfunnslivet. Hvis barnehage og skole ikke gir et godt tilbud til et barn med
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, vil dette ramme barnet, familien – og
foreldrenes muligheter til å være arbeidende og aktive samfunnsmedlemmer.
Hvis tilgangen til og kvaliteten på tjenestene er godt tilpasset brukerne, kan de bidra til
sosial utjevning og rettferdig fordeling. Hvis tjenestene ikke er det, kan de bidra til
forskjellsbehandling og større sosial ulikhet.

Behov for nye tilbud
En befolkning og et samfunn som forandrer seg, krever endrede arbeidsmetoder og ny
kompetanse i det offentlige tjenestetilbudet. Det er et mål at alle skal tilbys likeverdige
tjenester uavhengig av sosial bakgrunn, hvilket land man er født i, kjønn,
funksjonsevne, alder, religion/livssyn eller seksuell orientering.
Offentlige virksomheter har et selvstendig ansvar for å tilpasse tjenestetilbudet til
mangfoldet i befolkningen. Dette gjelder både organisering av tjenestene, retningslinjer
for tjenestetilbudet og førstelinjens kontakt med den enkelte bruker. Gode holdninger
til forskjellighet og rom for mangfold gir bedre tjenester for alle.
Ny teknologi har gjort at mange tjenester tilbys elektronisk. Dette kan gi nye
grupper enklere tilgang, men det kan også avskjære personer med nedsatt
funksjonsevne, høy alder eller dårlig råd fra tilgang til tjenestene.

«Lik» behandling kan gi ulikt resultat.
Likeverdige offentlige tjenester tar hensyn til at folk er forskjellige. Brukere skal få det
tilbudet de har krav på, og tilbudet skal ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger
og behov, ikke ytre trekk som kjønn eller etnisk bakgrunn. Dersom tjenestetilbudene
ikke tar hensyn til at brukerne er forskjellige og gir alle «lik» behandling, kan det føre
til systematiske forskjeller i resultat.
At tjenestene tilpasses mangfoldet i befolkningens behov, har ikke bare betydning
for rettssikkerhet, levekår og helse, men også for de andre områdene som er tema i
denne planen: muligheten for den enkelte til demokratisk deltakelse, utdanning, arbeid
og vern mot trakassering og vold.

19

For å sikre at hver enkelt sektor tar ansvar for å utvikle likeverdige tjenestetilbud, må
sektorene ha et sterkt eierskap og et tydelig ansvar for utvikling av gode treffsikre tiltak
og tjenester som innebærer at alle har tilgang til tjenestene, at kvaliteten er god for alle,
og at tjenesten møter behovene til den enkelte.

Innvandrere som brukere og tjenesteytere
De ansatte i velferdsyrkene har en sentral rolle i arbeidet med å yte gode offentlige
tjenester. Utdanningene som kvalifiserer til å arbeide med mennesker må gjenspeile at
behovene i befolkningen har blitt mer mangfoldige, og at innvandrere og deres barn
utgjør en stadig større gruppe innenfor helse- og velferdssektoren, både som brukere
og tjenesteytere. Mange innvandrere kommer fra land der staten symboliserer noe
annet enn velferd. Det er ekstra stort behov for tillitsbygging og kultursensitivitet innen
tjenester som har hjemmel til å utøve makt.

LHBT i møte med det offentlige
En del lesbiske, homofile og bifile har opplevd å bli dårlig behandlet av lege eller
helsepersonell fordi de er LHBT-personer. En høy andel av transpersoner har opplevd å
viii

bli dårlig behandlet . For transpersoner kan manglende samsvar mellom
personnummer og egen kjønnsidentitet være en smertefull praktisk utfordring.

Utviklingsmål 2027 - Tema 4
LIM-planen har satt fokus på å gi like godt tilbud til alle. Bevisstheten om likeverd
i tjenesteyting er økt, problemene er identifisert og kompetansen er hevet.

1.

Forskjellighet oppfattes som normalt på Agder, og alle individer føler seg verdsatt
og respektert i møter med det offentlige.

2. Offentlig ansatte har god kompetanse om universell utforming og om
menneskelig og kulturelt mangfold.

3. Tverrfaglig samarbeid er en selvfølge, og det fungerer godt.
4. Alle offentlige virksomheter på Agder evaluerer tjenestene i et
likestillingsperspektiv.

5. Brukermedvirkning er innarbeidet som vanlig praksis i offentlige tjenester
6. Formulering vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg:
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.
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6. Formulering vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg:
Det er en forutsetning at alle lærer seg norsk tidlig for at man i større grad kan
delta på lik linje i alle samfunnslag. 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.
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Tema 5

Samhold mot trakassering
og vold

Vern mot trakassering og vold er femte hovedtema i LIM-planen. Innbyggernes
rett til liv uten trakassering og vold er helt avgjørende for gode levekår på Agder.
Krisesentrenes statistikker og politiets tall viser at vi har mye å ta tak i. Politiets
erfaring sier at mørketall avdekkes når temaet settes på dagsorden, og at det er
mulig å få gode resultater gjennom kunnskapsbasert samhandling.

Politisk prioritering
Politisk prioritering er en forutsetning for å skape en landsdel der trakassering og
vold ikke aksepteres. Tydelig fokus på menneskerettigheter, og særlig på barns
rettigheter, er avgjørende i dette arbeidet. Temaet har betydelige grenseflater mot
alle de andre temaene i LIM-planen fordi vold må forebygges og avdekkes gjennom
gode holdninger og godt samarbeid på mange arenaer, for eksempel i barnehage,
skole og andre offentlige tjenester.
Det er et faktum at de som utøver vold i Norge oftest er personer med norsk
bakgrunn. Det er både trekk ved det norske samfunnet og individuelle forhold som
har gjort det mulig med så mye vold i nære relasjoner, som særlig rammer kvinner
og barn. Rus er ofte en viktig faktor når det utøves fysisk eller psykisk vold.

Nye utfordringer
Økt innvandring til Agder har gitt nye utfordringer. Det kan dreie seg om kontroll
og vold begrunnet i familiens ære, eller vold mot partnere som er sårbare fordi de er
kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Mange steder i verden er det
fortsatt akseptert å slå barn som en del av oppdragelsen, mens dette er forbudt i
Norge. Omskjæring av jenter og tvangsekteskap er eksempler på nye områder å ta
tak i som følge av innvandring.
Familievoldsparagrafen i straffeloven §219 rammer volds- og trusselhandlinger
«som har en sammenhengende og vedvarende karakter, og som begås i hjemmet
mot nærstående personer - familie eller andre man bor sammen med». I 2005 fikk
paragrafen utvidet anvendelsesområde, og bestemmelsen ble modernisert og
omredigert. Et særtrekk i saker som rammes av denne paragrafen er den
psykologiske bindingen mellom gjerningspersonen og offeret, for eksempel mellom
far og barn.
Fire handlingsmåter nevnes spesielt: «true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten
til, utøve vold mot». Antallet anmeldelser på Agder har økt betydelig etter at
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paragrafen ble endret. Politiet ser på dette som positivt fordi mer vold blir avdekket.
Når volden anmeldes, blir det større muligheter for å hjelpe de som rammes, straffe
voldsutøverne, og få til god samhandling for å forebygge familievold.
I tillegg til vold i nære relasjoner, er det viktig å fokusere på rasistisk vold og
andre former for hatkriminalitet. I diskrimineringsloven blir trakassering definert
som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker, eller er ment å virke,
krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende».
Hatkriminalitet brukes om kriminalitet som er begrunnet i fordommer mot
en person eller gruppe på grunn av kjennetegn ved dem, for eksempel hudfarge,
seksuell orientering, eller funksjonsevne. Det kan være verbale utsagn, truende
atferd, trakassering, vandalisering, overfall og drap. Det antas at det kan være store
mørketall når det gjelder hatkriminalitet.
Sosiale medier har vist seg å være en ny arena der trakassering og psykisk vold
forekommer, og der dette i stor grad rammer barn og ungdom.

Utviklingsmål 2027
LIM-planen har vært med på å legge til rette for å bekjempe fordommer med
kunnskap. Vi har lært mer om å møte det fremmede med respekt som gir likeverd.
Normer er blitt utfordret og nye møteplasser som har en plattform for likeverd er
skapt.

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.

2.

Vold forebygges gjennom tidlig innsats, bygging av gode relasjoner, og fokus
på menneskesyn og respekt

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.

4.

Tilliten mellom utsatte grupper og offentlige tjenesteytere er styrket.

5.

Systemforståelse, tverrfaglig samarbeid og kvaliteten i samhandling/
samhandlingsmønstre er styrket.
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Aust-Agder fylkeskommune
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Skissetil handlingsprogram
for LIM-planen 2015-2019

Fylkesutvalgenei Aust-Agder og Vest-Agder
behandletutkast til Regionalplan for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder (2015-2027)
– LIM-planen – i et fellesmøte 3. juni 2014,
og gjordevedtak i påfølgendeseparatemøter.
Beggefylkesutvalgenevedtok å sende utkastet
på høring og oentlig ettersyn etter plan- og
bygningslovens§8-3 fra 19. juni til
1. oktober2014. Det ble vedtatt å sende ut skisse
til handlingsprogramfor perioden
2015–2019sammen med høringsdokumentene,
og å be om innspilltil handlingsprogrammet
paralleltmed høring av planforslaget.
De to fylkesutvalgene ønsket noe ulikt innhold
i målformuleringene. På tre steder ønsket
Vest-Agder fylkesutvalg et tillegg. På dissetre
stedeneer de to alternativeformuleringenetatt
med i sin helhet (se sidene7, 13, og 15), markert
med kursiv skri.
Saksprotokollfra beggefylkesutvalgmøtene
leggesved høringsdokumentene.
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Handlingsprogram
(2015-2019)
Forslaget til Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder
2015-2027, LIM-planen, er et dokument med sammensatt tematikk og høye
mål. Det sier ikke seg selv hvilke områder man skal ta tak i først. Planforslaget
inneholder fire hovedmål og til sammen 29 utviklingsmål. Det er ikke realistisk
å finne ressurser til å jobbe godt med alle samtidig. Handlingsprogrammet må
peke på hvilke mål som er de viktigste og mest nyttige å fokusere på først, og
prioritere tiltak som kan føre til at målene oppnås.
Denne første skissen til handlingsprogram utarbeides parallelt med LIM-planen, og
legges ved planforslaget som sendes på høring i perioden juni-oktober 2014. Skissen
er altså laget før målene i LIM-planen er endelig fastsatt. Den bygger på tema og
tiltak som er diskutert i forbindelse med planarbeidet våren 2014, og også på arbeid
som allerede er i gang. Den er tenkt som et utgangspunkt for videre diskusjon,
dialog og nyskapende arbeid.
Det er viktig at handlingsprogrammet tar hensyn til og tar opp i seg godt arbeid
som allerede er i gang i kommunene, regionrådene og i Agder-regionen som helhet.
LIM-planen og handlingsprogrammet skal styrke godt arbeid og samordne ulike
tiltak og initiativer når det kan gi gevinst.
Ett prosjekt og ett program er så omfattende at de må nevnes spesielt:

Likestilling som regional kraft
Prosjektet Likestilling som regional kraft (2012-15) er en del av tiårssatsingen
for likestilling på Agder. Det drives av de to fylkeskommunene, ledes av Helle I.
Mellingen og består av fire delprosjekter som vil være er sentrale i oppfølgingen av
LIM-planen:

1.

Videreføring av fritt valg Formidle likestillingsverktøy for barnehager og
skoler som ble utviklet i Fritt-valg-prosjektet(2008-2012).

2. Agdermodellen for likestillingsintegrering Være pådriver for å integrere
likestilling og mangfold i planlegging, tjenester og arbeidsgiverpolitikk i
kommunene på Agder.

3. Standard for likestilte arbeidsplasser Utarbeide verktøy for likestilling i
arbeidslivet.

4. Agder for alle Videreutvikle nettverket Agder for alle, som arbeider for at
Agder skal være en åpen, inkluderende og internasjonalt retta landsdel.
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Det første delprosjektet er relevant både for utdanningstemaet i planen og for
likeverdige offentlige tjenester.
I det andre delprosjektet arbeides det med å utvikle Agdermodellen for
likestilling, med sikte på likestillingsintegrering i kommuner og regionråd og
danning av en regional likestillingsallianse.
I det tredje delprosjektet er det samarbeid med FAFO og en rekke
pilotvirksomheter på Agder om å utarbeide en standard for likestilte arbeidsplasser.
Det arbeides med sikte på å gjøre dette til en nasjonal sertifiseringsordning.
Det fjerde delprosjektet, Agder for alle, handler om nettverksbygging og
kunnskapsformidling, og flere kommuner og forskjellige virksomheter deltar
sammen med de to fylkeskommunene.

Programmet Likestilte kommuner
Sju kommuner i Vest-Agder, Hægebostad, Farsund, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Marnardal og Sirdal, deltar i programmet Likestilte kommuner fra
2012 til 2014. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet valgte ut til
sammen 20 kommuner i Norge til å delta i dette programmet. Kommunene fikk
fra starten midler fra departementet, og får veiledning og støtte i arbeid med
praktisk likestillingsarbeid. Hensikten med er å øke kompetansen og innsatsen for
integrering av likestillingsperspektiver i kommunal politikk og tjenesteyting. Senter
for likestilling ved UiA har, sammen med to andre regionale likestillingssentre,
hatt ansvar for veiledning. Det kan være viktige erfaringer å bygge på fra disse
kommunene.

Send inn forslag!
Vi understreker at dette dokumentet er en aller første skisse. Vi som har
utarbeidet den kjenner ikke til alle behov og alt godt arbeid som gjøres i regionen.
Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder inviterer til å sende forslag til konkrete
ideer, tiltak og samarbeidsformer som kan fremme arbeidet med likestilling,
inkludering og mangfold og bidra til prioriteringer som gir god utvikling.
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LIM-planens visjon:
Et likestilt, inkluderende
og mangfoldig Agder
Hovedmål 2027
LIM-planen har bidratt til systematisk samhandling for likestilling på Agder, og
dette har ført til resultater og stolthet i landsdelen

1.

Agder en likestilt landsdel med gode levekår. Likestillingssatsingen har vært
vellykket, og en egen LIM-plan er overflødig.

2. Likestillingsperspektiver er en naturlig del av planlegging, strategiarbeid,
budsjettering, forskning og analyser i offentlig, privat og frivillig sektor.

3. Verktøy, modeller, resultater og forskning fra likestillingsarbeidet brukes
aktivt, og er etterspurt Norge rundt.

4. Respekt og kulturforståelse gjennomsyrer lokalsamfunnene på Agder.
Opplevelsen av felles verdier og normer er sterk. Kommunikasjon i offentlige rom
preges av respekt for menneskeverdet, med utgangspunkt i forståelse for ulike
livssyn, religioner og politiske oppfatninger.
For å realisere visjonen om et likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder i 2027
vil det være avgjørende å nå hovedmål 2 så tidlig som mulig i perioden. Det er godt
arbeid i gang på dette området, og oppfølging og styrking av dette prioriteres.
Å flette inn likestillingsperspektiver i budsjettering og strategisk arbeid er viktig
for å lykkes på de andre områdene LIM-planen tar opp. Fokus på hovedmål 2 kan
fremme helhetstenking.
Innarbeiding av stadig bedre rutiner og metoder for mer likestilling, god
samhandling og delingskultur er viktig for å bryte gamle mønstre. Initiativet til
Agdermodellen for likestilling allerede tatt. Dette er en modell som skal forankre
likestillingsarbeidet politisk og gi systematisk og kunnskapsbasert arbeid og
samhandling mellom kommuner og regionråd. Dette skal skje gjennom etablering
av likestillingsutvalg i kommuner og regionråd, enten ved et eget likestillingsutvalg,
eller ved at et utvalg som allerede fins tar et hovedansvar. Når dette er på plass, skal
det etableres en likestillingsallianse for Agder.
Det gjøres et godt arbeid for å skape dialog og forståelse mellom ulike religioner og
livssyn på Agder. Dette er et viktig arbeid som bør støttes og utvides.
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Mål nr.

Utviklingsmål

Tiltak

Hvem må bidra

Kommentarer

2

Likestillingsperspektiver er en
naturlig del av
planlegging,
strategiarbeid,
budsjettering,
forskning og analyser
i offentlig, privat og
frivillig sektor på
Agder i 2027.

Starte 2015 med
økonomiplaner og
virksomhetsplaner
der LIM-arbeid har
en synlig plass og
prioritet.

Fylkeskommunene og
fylkesmennene går
foran. Senter for
likestilling kan være
en viktig partner.

Fylkeskommunene og Fylkesmennene vil være
pådrivere, tilby
veiledning og
formidle
erfaringer.

Integrering av
likestillingsperspektiv og –mål i
alle kommuneplaner

Kommunepolitikere,
kommuneplanleggere,
fylkeskommun-ene
og Fylkesmennene

Utvikle og ta i bruk
Agdermodellen for
likestillingsintegrering i kommunene

Kommunene,
fylkeskommunene,
regionråd og RPA
2020-org.
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Studere og lære av
gode eksempler i egen
region, landet ellers
og andre land, f.eks.
Sverige.

Senter for likestilling,
IMDi og
fylkeskommunene

Samle og formidle
kunnskap og
eksempler.
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Arbeidet med å
gjennomføre LIMplanen følgeforskes
fra januar 2015

Fylkeskommunene

Det søkes statlige/
andre eksterne midler
til følgeforskning.

Dialogarbeidet
mellom grupper som
har ulike religioner
og livssyn utvikles
videre.

Trossamfunn,
menigheter, livssynsorganisasjoner,
kommuner og
fylkeskommuner
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Respekt og
kulturforståelse
Kommunikasjon
preget av respekt for
menneskeverdet, med
utgangspunkt i
forståelse for ulike
livssyn, religioner og
politiske
oppfatninger.
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Tema 1

En åpen landsdel med
mangfoldig demokrati

Utviklingsmål 2027 – Tema 1
LIM-planen har vært med på å åpne opp Agder og å slippe løs
det mangfoldige demokratiet.

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.

2. Agder har høy valgdeltakelse. Dette gjelder også førstegangsvelgere
og innvandrerbefolkning.

3. Formuleringen vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg:

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 LHBT-befolkningen har gode representanter
i viktige posisjoner.

3. Formuleringen vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg:

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.

4. Frivillige organisasjoner innen arbeidsliv, kultur, idrett, humanitært arbeid
og tros-/livssynssamfunn har likeverdig deltakelse fra alle grupper i
befolkningen. Dette starter og oppmuntres i barnas organisasjoner.

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 funksjonsnedsettelser deltar.

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.

7

LIM-planen begynner å virke fra januar i valgåret 2015. Kommune- og fylkestingsvalget gir en god anledning til å arbeide med felles tiltak for å øke den politiske
interessen og valgdeltakelsen, og for å ta de første skrittene for at styrende organer
skal gjenspeile befolkningen bedre.
I forbindelse med utvikling av Agdermodellen for likestillingsintegrering
er det tatt initiativ til å lage et nettverk med de kvinnepolitiske kontaktene for
fylkespartiene på Agder. Her er det kommet opp forslag om en kampanje med
arbeidstittel «Agderkvinner kan».
Media har stor betydning for valgkamp og valgresultater. Derfor vil det være
viktig å starte arbeidet med tiltak både under utviklingsmål 2, 3 og 6, og se disse
i sammenheng.
Arendalsuka har de siste årene vært en viktig møteplass for økt engasjement
og deltakelse på Agder. Uka setter også Agder på det nasjonale politiske kartet.
Det er viktig å støtte opp under denne arenaen i LIM-sammenheng.
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Mål nr.

Utviklingsmål

Tiltak

Hvem må bidra

2/3

Mål knytta til valgdeltakelse og politisk
representasjon

Gode
nominasjonsprosesser

De politiske partiene

Informasjonsmateriell på papir og
nett om valgdeltakelse
som når ulike
velgergrupper. NB:
Klarspråk!

IMDi, fylkeskommunene

Kampanje retta mot
ungdom, kvinner
(Agderkvinner kan)
og innvandrere for å
få høy valgdeltakelse,
og for å stemme inn
et mangfold av
representanter.

IMDi,
Fylkesmennene,
Senter for likestilling,
fylkeskommunene

Gå gjennom opplegg
for folkevalgtopplæring på Agder, og vurdere om det er behov
for forbedringer.

IMDi,
Fylkesmennene,
Senter for likestilling,
fylkeskommunene

Kommentarer

Støtte opp om
Arendalsuka som en
viktig møteplass.
Gode LIM-arr. som
en del av uka i 2015
Oppsummere og lære
av erfaringene fra
kommuner som har
prøvd ut stemmerett
for 16-åringer

Fylkesmennene og
fylkeskommunene i
samarbeid med
aktuelle kommuner

Grimstad og Mandal
var forsøkskommuner i 2011

Bruke ungdommens
fylkesting i VestAgder og fylkeselevrådet i Aust-Agder
aktivt som rådgivende
organer, lærings- og
mobiliseringsarenaer.

6

Det er god kjønnsbalanse og stort, synlig
mangfold i redaksjoner og medier på
Agder i 2027.

9

Vurdere å etablere ett
eller to innvandrerråd
for Agder-fylkene

Fylkeskommunene i
dialog med innvandrerorg., IMDi og
Fylkesmennene

Invitere regionale og
lokale medier til
dialog om kjønnsbalanse og mangfold i
mediene.

Senter for likestilling,
Agder for alle

Kampanje mot
nettsjikane fra
valgkampen 2015.

Fylkesmennene,
skoler, media, komm.
byrå.

Bygge på erfaringene
fra temamøter i
Inspirasjons-Kilden
og Likestillingsforum.
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Tema 2

Likestilt utdanning
– et mulighetenes tre

Utviklingsmål 2027 – Tema 2
LIM-planen har satt fokus på muligheter, fellesskap, glede og mestring i
utdanningen på alle nivå. Utdanning på Agder fremmer likestilling, inkludering
og mangfold.

1.

Det er kjønnsbalanse og mangfold blant de ansatte i barnehage og grunnskole,
og forskjellighet verdsettes. Pedagogikken legger vekt på å utvikle skaperglede,
mot, selvfølelse og valgkompetanse.

2. Det er kultur for at utdanning er kult og viktig på Agder. Dette gjelder både
akademisk utdanning og fagutdanning.

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.

4. Ungdomsskoleelever 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 hindringer for elever med nedsatt funksjonsevne og elever med
innvandrerbakgrunn.

5. Det legges til rette for at kompetanse og erfaring fra utlandet kan anerkjennes
og bygges videre på.

6. Det er nok læreplasser, og like muligheter for å få læreplass, uansett etnisk
bakgrunn og alder.
Det er mange forskjellige prosjekter, strategier og tiltak på utdanningsfeltet allerede.
LIM-planen skal supplere det gode arbeidet som gjøres for økt gjennomføringsgrad
og bedre resultater ved å tilføre et bredt likestillingsperspektiv i all utdanning fra
barnehage til universitet. Det er viktig å videreføre arbeidet som ble gjort i Fritt
valg-prosjektet gjennom å ta i bruk verktøyene og å utvikle metodikk og verktøy
videre.
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Mål nr.

Utviklingsmål

Tiltak

Hvem må bidra

1

Kjønnsbalanse og
likestillingspedagogikk

Fortsette å bruke
verktøy for
likestilling, for
eksempel Fritt valg og
Velg mangfold

Fylkeskommunene,
kommunene

En satsing på bedre
kjønnsbalanse i
førskolelærer- og
sykepleierutdanning

UiA,
fylkeskommunene

Lær av gode
erfaringer f.eks. Jenter
og teknologifag

Rådgiverressursene
og den individuelle
veiledningen styrkes i
ungdomsskole og
videregående
opplæring.

Kommunene,
fylkeskommunene,
UiA

UiA har opplæringsmodul i likestilling
for rådgivere

Kjønnsoverskridende
informasjonsmateriell og bruk av
rollemodeller

Fylkeskommuene,
UiA

Innføringsopplegg for
minoritetsspråklige
og språkopplæring
styrkes.

Kommunene, voksenopplæringen og
fylkeskommunene

Regionalt prosjekt for
å sikre vedtatte mål
om flere læreplasser i
offentlig sektor
(statlig og kommunal
sektor)

Fylkeskommunene,
kommunene og
statlige virksomheter

3/4

6

Overganger,
innføringsopplegg og
valg av utdanningsprogram

Læreplasser

Kommentarer
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Tema 3

Et arbeidsliv for alle
Utviklingsmål 2027 – Tema 3
Det er åpnet nye muligheter for at alle kan komme i arbeid gjennom
synliggjøring av gode eksempler, fokus på ressursene i mangfoldet, og gjennom
belønningsordninger for mangfold på arbeidsplassen.

1.

Ingen på Agder behøver å velge deltid, og offentlig sektor lyser normalt ut alle
ledige jobber som fulltidsstillinger.

2. Veien til anerkjenning, godkjenning og påbygging av medbragt kompetanse
gjøres kortest mulig gjennom praktisk hjelp og individuell behandling.

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.

4. Ansatte i offentlige og private virksomheter gjenspeiler befolkningen
på Agder.

5. Det gir status både for menn og kvinner å gjøre kjønnsoverskridende
yrkesvalg.

6. Formulering vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg:

Arbeidslivet kjennetegnes av en mangfolds- og mestringskultur, og ordnede
forhold. Eldre over 70, som ønsker det, er i arbeid. Det er lett å være åpen
LHBT-person i arbeidslivet. Andelen uføretrygdede i alle aldersgrupper ligger
under landsgjennomsnittet.

6. Formulering vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg:

Arbeidslivet kjennetegnes av en mangfolds- og mestringskultur, og ordnede
forhold. Eldre over 70, som ønsker det, er i arbeid. Det er lett å være åpen
LHBT-person i arbeidslivet. Andelen uføretrygdede i alle aldersgrupper ligger
under landsgjennomsnittet, og det er langt flere mennesker med nedsatte
funksjoner som kommer i arbeid.

Når kvinner har svakere tilknytning til arbeidslivet enn menn, og innvandrere og
funksjonshemmede har svakere tilknytning til arbeidslivet enn befolkningen ellers,
viktig startpunkt for å bedre likestillingen. Økning av heltidsprosenten er et
nøkkelspørsmål.
Flerkulturell rekruttering og rom for mangfold i arbeidslivet har vært tema
lenge. Det fins mange gode erfaringer, men mye arbeid gjenstår.
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Mål nr.

Utviklingsmål

Tiltak

Hvem må bidra

1

Ingen på Agder
behøver å velge
deltid, og offentlig
sektor lyser normalt
ut alle ledige jobber
som fulltidsstillinger.

Heltidsnettverk for
offentlig sektor på
Agder

Kommune- og
fylkespolitikere,
kommunene, fylkeskommunene, KS, LO,
Fagforbundet,
Sykepleierforbundet,
SSHF, Spekter

Årlig pris til den
kommunen som har
best resultater på
økning av stillinger

KS, Fylkesmennene,

Utvikle og prøve ut
Standard for likestilte
arbeidsplasser. Sikre
nødvendig finansiering.

Fylkeskommunene,
FAFO, pilotvirksomheter i off. og privat
sektor, partene i
arbeidslivet.

Systematisk
kompetanseheving og
erfaringsdeling for
ledere, personalfolk
og tillitsvalgte.

Agder for alle, HRnettverk, fagforeninger. Seema.
Oppdatering og bruk
av Velg mangfoldverktøyet

Trainee-ordninger for
innvandrere og
mennesker med
funksjonsnedsettelser

Fykeskommunene og
Fylkesmennene

6

Arbeidslivet kjennetegnes av en mangfolds- og mestringskultur, og ordnede
forhold.

Kommentarer

Et delprosjekt i
Likestilling som
regional kraft.

Jf. ordning i Oslo
kommune.
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Tema 4

Tjenester for det enkelte
menneske

Utviklingsmål 2027 - Tema 4
LIM-planen har satt fokus på å gi like godt tilbud til alle. Bevisstheten om likeverd
i tjenesteyting er økt, problemene er identifisert og kompetansen er hevet.

1.

Forskjellighet oppfattes som normalt på Agder, og alle individer føler seg verdsatt
og respektert i møter med det offentlige.

2. Offentlig ansatte har god kompetanse om universell utforming og om
menneskelig og kulturelt mangfold.

3. Tverrfaglig samarbeid er en selvfølge, og det fungerer godt.
4. Alle offentlige virksomheter på Agder evaluerer tjenestene i et
likestillingsperspektiv.

5. Brukermedvirkning er innarbeidet som vanlig praksis i offentlige tjenester
6. Formulering vedtatt i Aust-Agder fylkesutvalg:
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.

6. Formulering vedtatt i Vest-Agder fylkesutvalg:
Det er en forutsetning at alle lærer seg norsk tidlig for at man i større grad kan
delta på lik linje i alle samfunnslag. 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.
Når det gjelder likeverdige offentlige tjenester, er det behov for kompetanseheving.
I Kristiansand kommune fant man for eksempel påfallende kjønnsforskjeller innen
rehabilitering og barnevern. Det er grunn til å undersøke om det er utilsiktede
systematiske forskjeller på tilgang til offentlige tjenester.
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Mål nr.

Utviklingsmål

Tiltak

Hvem må bidra

Kommentarer

2

Offentlig ansatte har
god kompetanse om
universell utforming
og om menneskelig
og kulturelt
mangfold.

Fylkesstrategien for
arbeidet med universell utforming i
Vest-Agder og AustAgders erfaringer
som pilotfylke
(2010-2012) på UU
følges opp.

Fylkeskommunene og
Fylkesmennene

Aust-Agder var
pilotfylke for bedre
og tettere
samhandling i fylket,
med kommuner og
nasjonale instanser.

Verktøyet Velg
mangfold fra Matchprosjektet tas i bruk
og oppdateres.

IMDi,
fylkeskommunene og
kommunene

Utarbeidet i VestAgder i 2003-2006.
Finansiert og spredd
nasjonalt av IMDi.

Ta utgangspunkt i
erfaringer fra Likestilte kommuner og
fra Sverige.

4

Evaluering av
tjenester i et
likestillingsperspektiv

Det lages et
evalueringsprosjekt
som går i dybden
innen ett eller to
tjenestetilbud

Senter for likestilling
sammen med de
kommuner og
forskere.

6

Klarspråk, god
kommunikasjon,
oversetting og
tolketjeneste.
Elektroniske tjenester
og skjema brukes på
en måte som ikke er
ekskluderende.

Kartlegge hvordan
dette fungerer

Fylkesmennene, NAV,
kommuner, SSHF

16

Tema 5

Samhold mot trakassering
og vold

Utviklingsmål 2027
LIM-planen har vært med på å legge til rette for å bekjempe fordommer med
kunnskap. Vi har lært mer om å møte det fremmede med respekt som gir
likeverd. Normer er blitt utfordret og nye møteplasser som har en plattform for
likeverd er skapt.

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.

2.

Vold forebygges gjennom tidlig innsats, bygging av gode relasjoner, og fokus
på menneskesyn og respekt

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.

4.

Tilliten mellom utsatte grupper og offentlige tjenesteytere er styrket.

5.

Systemforståelse, tverrfaglig samarbeid og kvaliteten i samhandling/
samhandlingsmønstre er styrket.

De som arbeider med voldsutsatte savner tydelig politisk prioritering av
forebygging, og foreslår at LIM-planen utfordrer politikerne til å sette vold på
dagsorden i kommuner og regionråd. Vold må forebygges i lokalsamfunn og
nærmiljø, derfor foreslår vi å begynne med å sette saken på dagsorden i hver eneste
kommune på Agder gjennom konkrete handlingsplaner og opplæring både av barn/
unge, omsorgspersoner og offentlig ansatte.
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Mål nr.

Utviklingsmål

Tiltak

Hvem må bidra

Kommentarer

1

Det er nulltoleranse
mot vold.
Forebygging og
avdekking av vold i
nære relasjoner
prioriteres politisk og
økonomisk.

Handlingsplaner mot
vold i nære relasjoner
i alle kommuner.

IMDi Sør , RVTS Sør,
kommunene og
fylkeskommunene

Jf. Regjeringens
handlingsplan mot
vold i nære relasjoner
2014 – 2017

Trening i tverrfaglig
samarbeid for å
avdekke vold og
begrense skadene.

Skole, barnevern,
Politi, helse-tjenester
IMDi og RVTS

Opplæring i
barnehage/skole

Skole- og
barnehageeiere.
Lærere,
førskolelærere og
skolehelsetjeneste

Interkommunale
samarbeid om
foreldrekurs og
ICDP-veiledning

Kommuner,
regionråd, Bufetat

2

Forebygging gjennom
tidlig innsats, bygging
av gode relasjoner og
fokus på
menneskesyn og
respekt

International
Child Development Program
(ICDP) er et
foreldreveiledningsprogram
som brukes stadig
mer. Gode erfaringer i flere
kommuner på
Agder.
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19

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

