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Hva er likestilling?

• Barnehagedekning

• Næringsstruktur

• Utdanningsmønster

Tidsbruk og fordeling knyttet til:

• Arbeid og omsorg

• Individuelle ressurser og innflytelse

• Politisk deltakelse

• Inntekt



Fylkesvis fordeling etter likestilling i kommunene

1. Østfold                         11. Rogaland

2. Akershus                     12. Hordaland

3. Oslo                             13. Sogn og Fjordane

4. Hedmark                      14. Møre og Romsdal

5. Oppland                       15. Sør-Trøndelag

6. Buskerud                     16. Nord-Trøndelag

7. Vestfold                        17. Nordland

8. Telemark                      18. Troms 

9. Aust-Agder                   19. Finnmark 

10. Vest-Agder





Hva viser likestillingsindeksen?

• De minst likestilte kvinnene og mennene i 

Norge befinner seg i Møre og Romsdal

 21 av 36 av kommunen har lav grad av 

likestilling

Men noe høyere grad av likestilling i 2009 enn 

foregående år

Enkeltkommuner kommer bedre ut i 2009 og 

bidrar til å høyere grad av likestilling for fylket



Hva er de største likestillingsutfordringene?

• Lønnsforskjeller

• Kjønnssegregert næringsstruktur

• Ulikt fordelt deltidsarbeid



Mulige forklaringer til likestillingsutfordringene

• Finnes lite kunnskap om årsak og 

virkningssammenhenger i Møre og Romsdal

• Men vi vet at Møre og Romsdal fylke:

 I stor grad har et arbeidsmarked og en næringsstruktur 

preget av produksjonsnæringene

 Er et kystfylke med sterk maritim og marin sektor

 Er det fylket med lavest tetthet av akademikere i landet



Resultat for fylket

• Ulikevekt av kvinner og menn i svært 

mange kommuner og næringer, med 

konsekvenser for:

Sosiale, Økonomiske og Reproduktive 

utviklingen lokalt og regionalt



Likestillingsindikatorene er viktige premisser og 

samfunnsmål for regional utvikling

• Manglende bolyst

• Fraflytting

• Mindre konkurransedyktig arbeids- og 

næringsliv

• Svekket kompetanseutvikling

• Manglende demokratiutvikling

• Maktforskjeller

• Forskjeller i inntekt, levekår og livskvalitet



Utfordringer som muligheter

• Likestilling er slik et viktig virkemiddel for regional 

utvikling, og 

• Likestilling kan bidra til en mer bærekraftig 

samfunnsutvikling

• Kjønnslikestilling er i regional utvikling et spørsmål om å 

bruke tilgjengelige menneskelige ressurser til det beste 

for regionen, og 

• Er et spørsmål om et samfunns konkurranseevne og 

regionens evne til å trekke til seg arbeidskraft og 

kompetanse, og

• Et arbeids- og næringsliv som bidrar til utviklingen av 

levedyktige samfunn


