
Helle Ingeborg Mellingen

Rådgiver likestilling, inkludering og mangfold

fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.



Regional plan for likestilling, 

inkludering og mangfold

«Regional plan skal legges til grunn 

for regionale organers virksomhet og 

for kommunal og statlig planlegging 

og virksomhet i regionen.»



Ressurser og rettferdighet

Mennesker er regionens viktigste ressurs –

den ressursen må vi ta bedre vare på!

«Alle er best som seg sjøl»



Et inkluderende 

likestillingsbegrep

KJØNN, ETNISITET, FUNKSJONSEVNE, 

ALDER, SEKSUELL ORIENTERING/ 

KJØNNSUTTRYKK/KJØNNSIDENTITET, 

RELIGION/LIVSSYN OG

SOSIAL BAKGRUNN



Hovedmål 
1. Agder er en likestilt landsdel med gode levekår over 

landsgjennomsnittet. 

2. Folkevalgte og forvaltning på Agder har god kunnskap om 

likestilling. 

3. Likestillingsperspektiver er en naturlig del av planlegging, 

strategiarbeid, budsjettering, forskning og analyser i offentlig, 

privat og frivillig sektor. 

4. Verktøy, modeller, resultater og forskning fra likestillingsarbeidet 

brukes aktivt, og er etterspurt Norge rundt. 

5. Respekt og kulturforståelse gjennomsyrer lokalsamfunnene på 

Agder. Kommunikasjon i offentlige rom preges av respekt for 

menneskeverdet og forståelse for ulike livssyn, religioner og 

politiske oppfatninger.



Likestillingsintegrering: 

LIMet i alt vi gjør

Arbeidet for å fremme likestilling skal integreres i 

det løpende daglige arbeidet i virksomhetene, i 

alle beslutningsprosesser, på alle nivå og i alle 

steg av prosessen og av de aktører som normalt 

sett deltar i arbeidet med å fatte beslutninger.



5 plantema og

30 utviklingsmål

1. En åpen landsdel med et mangfoldig 

demokrati

2. Likestilt utdanning – et mulighetenes tre

3. Et arbeidsliv for alle

4. Tjenester for det enkelte menneske 

5. Samhold mot trakassering og vold



Handlingsprogrammet 

Første program: 2015-2019:

56 tiltak knyttet mot spesifikke mål i planen, 

fordelt på en rekke ulike aktører

Fylkeskommunene vedtar årlige prioriteringer for 

egen oppfølging av planen.



Heltidskultur for Sørlandet

• Nettverk med ca 3 samlinger i året

• Kommuner og offentlige virksomheter deltar

• Faglige innlegg og best practice eksempler fra 

kommuner på Agder

• Samler politikere, ledere og tillitsvalgte

• Ca 100 deltakere på de siste samlingene



• Nettverk for offentlig, privat og frivillig sektor

• Bidra til å utvikle Agder som en åpen, inkluderende og 

internasjonalt rettet landsdel

• Nettverksmøter med faglig innhold og gode eksempler

• InspirasjonsKILDEN: Åpne møter med foredrag, 

debatter o.l.

• Kurs for frivillige organisasjoner og andre



• Pilotprosjekt med støtte fra Likestillingsdepartementet

• Utvikler en sertifiseringsordning for systematisk 

likestillings- og inkluderingsarbeid på virksomhetsnivå

• 16 virksomheter fra privat og offentlig sektor på Agder

• Målet er å etablere nasjonalt sertifiseringsorgan med 

hovedsete på Agder



Tilskuddsordning for kommuner

• Første utlysning i 2017: totalt 500 000

• Prosjektstøtte fra 50 000 – 200 000

• Alle prosjekt/tiltak som knyttes til målene i LIM-planen

• 2017: tre søknader, alle med heltidskultur som tema

• Det legges opp til ny utlysning i 2018



Spørsmål?

Kontakt: hme@vaf.no Telefon 411 26 776

mailto:hme@vaf.no

