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1. Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal
kommune 2017 - 2020
1.1. Utfordringsprofil i Kvinesdal kommune:

Likestillingsmonitoren for Agder (2015) viser at Kvinesdal kommune har særlig lave
score i følgende områder:
•

Lav andel sysselsatte menn av innvandrerbefolkning ikke vestlige innvandre –
23,4 % i 2015 (Norge: 54,8 %, VA: 46,3 %)
Ifølge NAV kan tallene forklares med at mange av denne gruppen er under
utdanning. Det er ikke registrert et stort antall arbeidsledige ikke vestlige
mannlige innvandre i 2016.

•

Lav andel menn og kvinner med høyere utdanning – 14,4 % av menn, 20,6 %
av kvinner i 2014 (Norge: 18,8 % M, 34,3 % K, VA: 24,9 % M, 31,0 % K)
Folkehelseprofil: Andel med VGS eller høyere utdanning – 79 % i 2015
(Norge: 82 %, VA: 83 %)

•

Lav andel av barn 1 – 2 år i barnehage – 76,4 % i 2015 (Norge: 80,6 %, VA:
76,4 %), men høy andel barn 3 – 5 år i barnehage – 97,6 % i 2015 (Norge:
96,6 %, VA: 97 %.
Tallene tar ikke hensyn til om plassene er på heltid eller deltid.

•

Høy andel kvinner i kommunens befolkning jobber deltid – 53,4 % i 2014
(Norge: 36,1 %, VA: 45,5 %). Av de ansatte som jobber i kommunen har 59,6
% hatt deltidsstillinger i 2016, og 90,6 % av dem er kvinner. Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse for kvinnelige ansatte i kommunen har vært 76,17 % (fast
ansatte og vikarer).

De tre siste punktene, utdanningsnivå, lav andel av de yngste barn i barnehage og
høy andel deltidsarbeid kan ses i sammenheng.
Gjennomgang av kartleggingen i forbindelse med prosjektet «Likestilt arbeidsliv»
(dokumentanalyse og spørreundersøkelse blant ansatte i 2016) viste følgende
områder kommunen som arbeidsgiver bør jobbe videre med:
•
•
•

Heltidskultur
Fokus på mangfold
Forebygging av utenforskap og diskriminering, åpenhetskultur

Kvinesdal kommune er en mangfoldig lokalsamfunnet. Kjønnslikestilling, inkludering
og aktiv forebygging av diskriminering anses som viktige forutsetning for gode
levekår, høy trivsel og utvikling i kommunen.
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1.2. Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune
2017-2020
Den nye handlingsplanen for perioden 2017 - 2020 inneholder i større grad forslag
som omfatter ulike og flere diskrimineringsgrunnlag – kjønn, etnisitet/religion, nedsatt
funksjonsevne, seksuell legning (LHBT). Tiltak og aktiviteter som forslås ble
utarbeidet av den partssammensatte ressursgruppen som jobber med
likestillingsprosjektet på følgende brede grunnlaget:
1. Skriftlig innspill fra enhetsledere (høst 2016)
2. Resultater fra kommuneintern workshop likestilling 31.10.16
3. Innspill fra Senteret for likestilling i Kristiansand
4. Resultater fra kartleggingen i prosjektet «Likestilt arbeidsliv»
5. Resultater i Likestillingsmonitoren for Agder 2015
6. Drøfting i ressursgruppen likestilt arbeidsliv.
Videre ble områdene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder
2015–2027 (LIM – planen) vurdert med tanke på videre arbeid med likestilling og
mangfold i Kvinesdal kommune.

1.3. Tiltak og aktiviteter
Nr.

Område

Enhet/sektor

Mål

Tiltak (forslag)

Tidsrom

Ansvar

1

Likestilling
mellom
kjønnene

Levekår/
Helsestasjon

Kartlegging av
fedres opplevelse
ved besøk på
helsestasjonen.

Gjennomføre
kartlegging,
følge opp med tiltak
dersom nødvendig.

2017 2018

Avdelingsleder
ved
helsestasjonen

2

Likestilling
mellom
kjønnene

Oppvekst

Like muligheter for
yrkesdeltakelse

Vurdering
5-dagers-skoleuke

Rådmann
Kommunalsjef
oppvekst

Vurdering tilbud og
satser SFO og
barnehage
3

Likestilling
mellom
kjønnene

Skole

Muliggjøre
interessebaserte
yrkesvalg
uavhengig av
tradisjonelle
kjønnsroller

Likestillingsuke på
skolene.
Invitere rollemodeller
med utradisjonelle
yrker for sitt kjønn til å
møte elever
(informasjon og
dialog).

2016 2020

Rektorer

4

Likestilling
mellom
kjønnene

Alle enheter i
kommunen

Heltidskultur:
Det store
heltidsvalget.
Prosjektarbeid i
Kvinesdal, hhv.
felles prosjekt i
Listerkommunene.
Redusere andel
deltidsarbeid.
60% - 80% - 100%
stillinger

Politisk forankring,
kartlegging (alle
involverte), tiltak og
oppfølging.

20172020

Personalsjef,
ressursgruppe
likestilling,
enhetsledere.
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5

Likestilling
mellom
kjønnene,
etnisitet.

NAV

Karrieredag

Karriereveileding

Informasjon om
desentraliserte
utdanningsmuligheter
og utdanningsvalg.

Muligheter for
utdanning

Tilbud om
fagutdanning

20172020

6

Etnisitet

Alle enheter

Mangfoldsperspektiv
Oppbygging av
flerkulturell
kompetanse.

Kursing av ledere og
ansatte.

2017 2018

7

Etnisitet

Alle relevante
enheter

Øke
kulturforståelsen,
skape møtearenaer

Flerkulturell uke
(barnehage, skole,
voksenopplæring,
kultur, møter,
arrangementer).

Årlig

NAV

Kafeopplegg på
biblioteket.
8

Nedsatt
funksjonsevne

Alle enheter

Målrettet IA-arbeid

Oppfølging og
rullering av
handlingsplan for IAarbeid.

2017 2020

Arbeidsmiljøutvalget.

Enhetsledere

Eget IA-utvalg.
9

Seksuell
orientering.

Alle enheter i
kommunen

Motvirke
diskriminering

Gjennomgang og
kvalitetssikring av alle
dokumenter.

2017 –
2018

10

Seksuell
orientering LHBT

Markering
Pride Day

Informasjon, bidra
til åpenhet,
toleranse og
respekt

Informasjon på
kommunens intra- og
internettside.

2017 2020

11

Kjønn,
etnisitet,
religion,
nedsatt
funksjonsevne,
seksuell
orientering,
sosiale
ulikheter.

Barnehage

Personalet i
barnehagene
utfører en
pedagogikk som
fremmer likestilling.

Holdningsskapende
arbeid.
Ny filming og analyse
av det pedagogiske
arbeidet. Oppfølging.

2017 2018

Kjønn,
etnisitet,
religion,
nedsatt
funksjonsevne,
seksuell
orientering,
sosiale
ulikheter.

Skole

12

Gjennomgang av
litteratur og leker
angående
likestillingsperspektiv.
Personalet i
skolene utfører en
pedagogikk som
fremmer likestilling.

Holdningsskapende
arbeid. Pedagogikk bevissthet på
likestillingsfremmende
språk og holdninger,
omtaler og tiltaler av
elever.
Etablere felles praksis
på å korrigere
uakseptable
holdninger mht
likestilling
Felles Retningslinjer.

Enhetsleder
for
barnehagene

2019 2020

2017 2020

Rektorgruppen

4

Kjønn,
etnisitet,
religion,
nedsatt
funksjonsevne,
seksuell
orientering

Kommunen
som
arbeidsgiver –
mangfoldsperspektiv

14

Kjønn
(etnisitet,
religion,
nedsatt
funksjonsevne,
seksuell
orientering.)

Representasjon
i
kommunestyret

Bedre
kjønnsfordeling.
Mangfold i
samfunnet
gjenspeiles i
politisk styret

15

Kjønn,
etnisitet,
religion,
nedsatt
funksjonsevne,
seksuell
orientering

Kultur

16

Kjønn,
etnisitet,
religion,
nedsatt
funksjonsevne,
seksuell
orientering

Alle enheter

13

Bevisstgjøring i alle
ledd, informasjon
på lederforum

2016 2018

Personalsjef
og
ressursgruppe
likestilling

Politiske partier
gjennomfører tiltak

20172020

Ledere for de
ulike politiske
partier

Mangfoldsperspektiv:
Inkluderende
fritids- og
kulturtilbud.

Gjennomgang av
kommunens fritids- og
kulturtilbud.
Oppfølging med tiltak
dersom nødvendig.

2017 2018

Kulturenhet

Informere og
involvere de
ansatte i
likestillingsarbeidet

Likestilling som tema
på kommunedag

2017

AMU

Prosedyrer og
reglement

Pilotprosjekt i Agder
Rekruttering
Diskriminering/
utenforskap

Prosjekt
«Likestilt
arbeidsliv»

Likestilling og
forebygging av
diskriminering

Årlig rapportering (statusoppdatering) og rullering av handlingsplanen.
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