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LIKESTILLINGSSENTERET  

(STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET) 

Kvinneuniversitetet er en ideell stiftelse som 

ble opprettet i 1983. Siden 2008 har navnet  

Likestillingssenteret vært brukt på all utad-

rettet virksomhet.  

 

Stiftelsen ledes av et styre med sju medlemmer. Styret velges av stiftelsens råd som består av 

fem medlemmer. Styret og rådet er sammensatt av personer med god kompetanse fra forskjel-

lige fagområder og institusjoner. Stiftelsen holder til i Parkgata 12 på Hamar.  

VISJON 

Likestillingssenteret har en visjon om like muligheter for alle, og arbeider for å fremme like-

stilling og motvirke diskriminering på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 

funksjonsevne, seksuell orientering, alder og etnisitet. Vi legger til grunn at et samfunn basert 

på likestilling og likeverd gir de beste mulighetene for den enkeltes livsutfoldelse og bidrar til 

en gunstig samfunnsutvikling. 

Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt like-

stilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Likestillingssenteret skal: 

• Være en pådriver for likestilling 

• Bidra til formidling og utvikling av kunnskap om likestilling 

• Bidra til utvikling og spredning av metoder og verktøy for praktisk likestillingsarbeid. 

SENTERET TILBYR  

Likestillingssenteret tilbyr: 

• Oppdatert kunnskap og metoder for praktisk likestillingsarbeid.  

• Nasjonal spisskompetanse på kjønnslikestilling, internasjonal erfaring og solid kunn-

skap som regionalt likestillingssenter.  

• Verktøy og prosessledelse for integrering av likestilling i tjenester, personal, planverk 

og beslutningsprosesser i offentlige og private virksomheter.  

• FoU-arbeid, foredrag, kurs og gjennomføring av konkrete tiltak i samarbeid med opp-

dragsgiver. 

RESULTATMÅL OG EFFEKT  

I 2019 har vi gjennom vårt praksisrettet arbeid nådd ut til i overkant av 3600 personer. Gjennom 

sosial medier har vi en gjennomsnittlig rekkevidde på i underkant av 600, samt i overkant av 

2000 følgere. 
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Kortsiktig effekt er at disse personene tar med seg perspektiver og likestillingsarbeid videre inn 

på sin arbeidsplass, hvor den langsiktige effekten kommer kollegaer og tjenestemottakere til 

gode. Slik bidrar vi til å påvirke holdninger til og forståelser av likestilling til et langt større 

antall mennesker enn de vi møter ansikt til ansikt eller følger oss. Noe som igjen bidrar til at 

flere blir møtt på en likeverdig måte.  

 

Som utviklingsaktør initierer vi ulike aktiviteter og videreutvikler prosjekt. Slik får vi igangsatt 

tiltak og satt likestilling på dagsorden. Årsrapporten utdyper de konkrete tiltakene og resulta-

tene oppnådd. 

MÅLGRUPPE 

Likestilling er en grunnleggende verdi og en rettighet. Graden av likestilling folk lever i og 

med, er et resultat av rammebetingelser gitt av lovverk, strukturer, politikk og holdninger, og 

den praksisen som dannes i arbeidsliv, tjenesteyting og det generelle holdningsklimaet i sam-

funnet.  

Likestillingssenteret ser det som sin rolle å påvirke både rammebetingelser og praksis i retning 

av mer likestilling. Likestillingssenteret driver i liten grad med rettighetsinformasjon til perso-

ner som rammes av diskriminering eller mangel på likestilling.  

• Vi påvirker rammebetingelser og holdninger i samfunnet gjennom høringssvar, samar-

beidsmøter og media. Arbeidet er rettet mot politikere, offentlige myndigheter og hold-

ningsklimaet i befolkningen. 

• På praksisfeltet ønsker vi å bidra til at arbeidsgiver, tjenesteytere og offentlige myndig-

heter skal gjøre likestilling gjennom å kjenne til barrierer for likestilling, lovpålagte 

plikter og god praksis på likestillingsfeltet.  

GRUNNLAG OG FINANSIERING  

Likestillingssenteret mottar grunnfinansiering fra Stortinget i Prop. 1 S, Kap.871, post 73. Til-

delingsbrevet mottas fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I tillegg mottar vi prosjekt-

finansiering gjennom tilskuddsmidler, anbudsoppdrag og enkeltoppdrag. Grunntilskuddet dek-

ker utgifter til: 

• Driftskostnader (husleie, strøm, administrasjon etc.) 

• Å opprettholde og utvikle et kompetansemiljø  

• Å utvikle prosjekter, metoder og verktøy  

• Pådriverarbeid med foredrag, kurs, veiledning og svare på høringer 

• Mediearbeid (kronikker, nyhetsbrev, hjemmeside m.m.) 

• Forankringsarbeid for utvikling og samarbeid 

• Internasjonalt samarbeid og besøk 

• Enkeltoppdrag fra Bufdir innenfor definert kostnadsramme 
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ANSATTE 

I løpet av 2019 har Likestillingssenteret hatt 8 ansatte, hvorav en mann. I alt er det gjennom-

ført 6,3 årsverk. En ansatt har sluttet og to nye personer er tilsatt. To ansatte har henholdsvis 

80 og 50 % stilling, de øvrige 100%.  Ca. 0,8 årsverk går til administrasjon og ledelse. Ansatte 

i 2019 har vært: 

• Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold, rådgiver (ansatt 1. april) 

• Annette Solberg, rådgiver  

• Carina Carlsen, rådgiver  

• Frøydis Sund, seniorrådgiver  

• Goro Ree-Lindstad, direktør  

• Lars Kolberg, seniorrådgiver (ansatt 1. juni) 

• Nina Johannesen, seniorrådgiver  

• Victoria Øverby Steinland, rådgiver (sluttet 30. juni) 

Ansatte i løpet av 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direktør 

Goro Ree-Lindstad 

Seniorrådgiver 

Nina Johannesen 

Seniorrådgiver 

Frøydis Sund 

Seniorrådgiver 

Lars C. Kolberg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rådgiver 

Annette Solberg 

 

Rådgiver 

Carina E. Carlsen 

 

Rådgiver 

Ane Hedvig H. Løvold 

 

Rådgiver 

Victoria Ø. Steinland 

 

RÅDETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET  

Medlemmer: Ketil Kjenseth, Bente Ovèdie Skogvang, Hilde Ekeberg, Ingvar Midthun og 

Hans Seierstad. 

Rådets medlemmer rekrutteres fra politisk virksomhet, relevante fagmiljøer, private og  

offentlige organisasjoner, samt tidligere styremedlemmer eller andre med kjennskap til stif-

telsens virksomhet. 

Rådet kommer med innspill til videre arbeid og strategi, velger nye styremedlemmer og fast-

setter styrets godtgjørelse. 

 

http://likestillingssenteret.no/goro-ree-lindstad/
http://likestillingssenteret.no/nina-johannesen/
http://likestillingssenteret.no/froydis-sund/
http://likestillingssenteret.no/annette-solberg/
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STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET  

Styremedlemmer: Anne-Lise Bakken (leder), Anne-Mette Øvrum (nestleder), Tonje Laurit-

zen, Jens Olai Jenssen, Magnus Sempler Holte, Miguel da Luz og Annette Solberg (valgt av 

de ansatte).  

Varamedlemmer: Kristin Fridtun, Elin Kjeldstadli Hatlestad, Nina Ree-Lindstad og Frøydis 

Sund (valgt av de ansatte).  

Styrets medlemmer rekrutteres fra relevante fagområder i privat- og offentlig virksomhet,  

politikk, styrearbeid og forretningsdrift.  
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PÅDRIVERARBEID 

Likestillingssenteret skal være en drivkraft 

for likestilling regionalt, nasjonalt og inter-

nasjonalt. Vi har en aktiv informasjons- og 

pådriverrolle som vi synliggjør gjennom  

sosiale medier, oppslag i pressen, kro- 

nikker, møter, veiledningsarbeid, høringer, 

deltakelse på konferanser og på andre  

relevante arenaer.   

 

Likestillingssenteret skal bidra til å styrke kompetanse og øke bevissthet om likestilling og ver-

dien av å arbeide med likestilling innenfor hele samfunnet. Det kan gjøres ved blant annet å gi 

tilbud om kurs/seminar/rådgiving til organisasjoner, private aktører, statlige og private virk-

somheter om praktisk likestillingsarbeid, samt gjennom foredrag, utvikling av informasjonsma-

teriale og media. Internasjonalt har vi ulike samarbeidsarenaer for erfaringsutveksling og infor-

masjon om norsk likestillingspraksis. 

I vårt informasjons- og pådriverarbeid sprer vi kunnskap om likestilling samt bidra til kompe-

tanseheving på likestillingsfeltet. Til sammen har det vært i overkant av 3 600 deltakere på kurs, 

konferanser, møter og andre arrangementer hvor Likestillingssenteret har presentert et likestil-

lingtema.  

Gjennom vårt informasjonsarbeid gjør vi kunnskap om likestilling tilgjengelig. Vi er en synlig 

og profilert aktør gjennom vår nettside, samt sosiale medier som Facebook og Instagram. I 2019 

har vi i tillegg sent ut 10 nyhetsbrev, skrevet 16 kronikker og leserinnlegg, og fått 40 medieom-

taler. Vi har i 2019 utarbeidet 11 LS-info, som på en kortfattet og målrettet måte synliggjør 

Likestillingssenterets virksomhet.  

 

Figur 1: Pådriverarbeid - omfang av møtevirksomhet i forbindelse med pådriverarbeid som ikke er prosjektrettet 

Samarbeids- og 
utviklingsmøter

(27)

Forankrings- og 
pådriverarbeid

(34)

Veiledning
(10)

Høringer og innspillsmøter
(7)
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Hvert år gjennomfører vi flere ulike møter i vårt pådriverarbeid uten at det er knyttet til enkelt-

prosjekter. Dette er møter med samarbeidspartnere som Bufdir, KUN, Reform, Senter for like-

stilling, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner og øvrige prosjektpartnere; forankringsmø-

ter med politikere, ordførere, ulike instanser og organisasjoner; innspillsmøter på ulike tema og 

høringer; veiledningsmøter samt utviklingsmøter for utvikling av nye prosjekter og ideer. Vik-

tige samarbeidspartnere i år har blant annet vært NAV, Krisesentrene i Gudbrandsdalen og Ha-

mar, Smiso Hamar, Hedmark Idrettskrets, Høgskolen i Innlandet, Funkibator og Unge funk-

sjonshemmede. 

8.  MARS  

For sjette år på rad samarbeidet Likestillingssenteret med Hamar bibliotek om arrangement 

på kvinnedagen. I år var det sofasamtale om kroppspositivisme og kroppsklemme med lege 

og forfatter Kari Løvendahl Mogstad og vår rådgiver og kroppspositivist Carina Elisabeth 

Carlsen. Frøydis Sund ledet samtalen. Arrangementet hadde 47 besøkende.  

I forkant av arrangementet hadde vi kronikk om tematikken i Hamar Arbeiderblad. Vi hadde 

også promotering av bokbadet i Hamar sentrum hvor Mary Ann Skretteberg Andersen og 

Carina Elisabeth Carlsen iførte seg kun undertøy med påskrevne ord og setninger på kroppen 

som de har fått høre om kroppene sine. Stuntet fikk redaksjonell omtale i Hamar Dagblad og 

Hamar Arbeiderblad.  

I tillegg holdt vi undervisning på Stange videregående skole for to skoleklasser om media, 

kroppspress og kroppspositivisme.  

KVINNEHISTORISK VANDRING  

Mannsdominansen på veinavn er utbredt i hele Norge, også i Hamar. Under 10% av veiene i 

Hamar oppkalt etter personer har et kvinnenavn. Hamars historiske kvinner har ikke fått den 

plassen de fortjener. Dette ønsket Likestillingssenteret å sette søkelys på, og arrangerte kvin-

nehistorisk byvandring i Hamar 8. september.  

I samarbeid med Statsarkivet, Kirsten Flagstad museet og historielaget valgte vi ut ni kvinner 

som har gjort en betydelig innsats på ulike områder i Hamar. Kvinnene ble presentert med 

skuespill, fortellinger og sang på ni ulike steder i Hamar by. I alt 130 personer deltok på 

vandringen.  

I forkant av arrangementet hadde vi kronikk i Hamar Arbeiderblad, og vandringen ble også 

omtalt redaksjonelt i samme avis.  

NYE LOKALER 

Likestillingssenteret flyttet sommeren 2019 til nyrestaurerte lokaler sentralt i Hamar. Loka-

lene er meget egnet til vår virksomhet og er universelt utformet.  
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I forbindelse med åpningen av lokalene inviterte vi til åpent hus hvor likestillingsminister 

Trine Skei Grande høytidelig åpnet lokalene. På hvert kontor presenterte vi ulike likestilling-

tema vi jobber med, hvor de besøkende kunne komme og få informasjon og diskutere. Det 

ble servert fingermat og musikalsk innslag.  

OVERFØRING AV ARKIV TIL STATSARKIVET  

Siden opprettelsen av Stiftelsen Kvinneuniversitetet i 1983 har vi flyttet fire ganger. For hver 

flytting har vi tatt en vurdering av hvilke dokumenter det var viktig å ta vare på. Ved flytting 

våren 2019 overtok Statsarkivet i Hamar arkivet fra perioden ca. 1980-2006.  

Arkivet utgjorde et relativt omfattende materiale bestående av protokoller, dokumenter, avisut-

klipp m.m. Det er nå etablert en arkivstruktur som gjør at arkivsakene er gjenfinnbare. Det er 

også foretatt en opprydding slik at materiale som ikke er bevaringsverdig ble kastet. Arkivet er 

nå katalogført i det elektroniske katalogprogrammet ASTA. Katalogen er fritt tilgjengelig på 

www.arkivportalen.no. 

LIKESTILLING-  OG MANGFOLDSPLAN PÅ HINN 

Vi har bidratt med kunnskap til en arbeidsgruppe som utarbeider en handlingsplan for likestil-

ling og mangfold ved Høgskolen i Innlandet. Vi har deltatt på møter i arbeidsgruppen og hatt 

flere arbeidsmøter. Handlingsplanen ble vedtatt i høgskolestyret desember 2019.  

 APPELLER 

Da Vinterpride ble arrangert på Lillehammer 21. februar, holdt vi appell under åpningen. 

Under Pride Hamar holdt Likestillingssenteret appell på Stortorget 10. august. I tillegg delte vi 

ut Pride-flagg til alle som ville ha, og hadde stand.  

DELTAKELSE I FORSKERFORUM,  REFERANSEGRUPPER OG SAMARBEID 

Likestillingssenteret har det siste året deltatt i flere forskerforum, referansegrupper, nettverk 

og samarbeid. Deltakelsene i disse foraene er viktig for å skape bred likestillingsintegrering 

og sette fokus på interseksjonalitet.  

Navn Rolle/Tema Ansvarlig 
LHBTIQA forskerforum Deltaker i forskningsnettverket Bufdir 

Forskerforum for ned-
satt funksjonsevne 

Deltaker i forskningsnettverket Bufdir 

TryggEst Medlem i referansegruppen Bufdir 

Verdalsmodellen Medlem i referansegruppen Verdal kommune 

Levekårsstatistikk for 
nedsatt funksjonsevne 

Deltaker i referansegruppen SSB 

SRHR-nettverket Medlem av SRHR (Nasjonalt nettverk for sek-
suell og reproduktiv helse og rettigheter) 

Sex og samfunn 

Innlandsnettverket Deltaker i nettverk mot vold og overgrep i 
nære relasjoner (Hedmark og Oppland) 

Imdi 

Hedmark Idrettskrets  Deltaker i styringsgruppe Prosjekt Likestilling Hedmark Idretts-
krets 

http://www.arkivportalen.no/
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OVERSIKT OVER ULIKE KURS OG FOREDRAG  

I vårt pådriverarbeid tilbyr Likestillingssenteret ulike kurs og foredrag og avholder ulike ar-

rangement. For enkelte av aktivitetene tar vi honorar, men honoraret dekker ikke alltid våre 

faktiske utgifter. I år har vi holdt 14 ulike kurs og foredrag.  

Dato Tema og sted Antall 
25. april Kurs: Les for meg - snakk med meg! Nord-Odal 35 

16. januar Forelesning om kjønn, Høgskolen Innlandet, Hamar 80 

4. februar Innlegg under åpning Uke seks om seksualitetsundervisning 60 

7. februar Foredrag: Rekruttering av mangfold, fagforbundet Hedmark 20 

4. mars Konfransier på konferansen: Kropp: Press og stress for barn og 
unge, Bufdir, Oslo 

200 

15. april Likestilling hva er det? Foredrag til Ladies Circle Hamar 15 

5. juni Kurs: Intervju og tilrettelegging som inkluderer, Difi, Oslo 55 

13. juni Innlegg på workshop: Nettverk for kvinner i idretten, Hamar 40 

18. juni Foredrag: Mangfoldsrekruttering, HiNN, Hamar 20 

23. august Workshop: Ledergruppemøte Fredrikstad kommune 50 

27. august Foredrag på: Samling for arbeidsgivere om traineeordningen i 
staten, Difi, Oslo 

40 

18.oktober Foredrag: Skeiv kunnskapsturne, Hamar 25 

26. oktober Foredrag: Normer til besvær - hvordan normer påvirker våre 
liv, Soroptimistene, Kvinnemuseet i Kongsvinger 

46 

22.november 
Foredrag: Diskrimineringslovverket på 30 minutter, Abelias HR 
konferanse, Oslo 

80 

SYNLIGHET I MEDIA  

Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle spesielt lokalt og regionalt. I 

2019 har vi hatt medieomtaler på 35 ulike saker hvorav enkelte har fått flere oppslag. De fleste 

omhandler aktiviteter vi har, men også intervjuer av og om Likestillingssenteret.  

Medieoppslag 

 

Dato Tema for omtale/intervju Medieportal 

4. februar         
7. februar 

Etterlyser meir fokus på positiv seksualitet             
Etterlyser meir fokus på positiv seksualitet 

Framtida.no 
ABC Nyheter 

21. februar Alle skal føle det trygt å være seg selv! Gudbrandsdølen Dagningen 

2. mars Tar opp kampen mot kroppspresset Hamar Arbeiderblad 

7. mars Felles 8. mars-markering Hamar Arbeiderblad 

8. mars Fine pupper men flat rumpe Hamar Dagblad 

8. mars Kultur- og likestillingsminister Skei Grande :- 
Dette er ikke bra nok 

Arbeidets rett 

14. mars Hockeyforbundet nekter kvinner å takle Bymag 

14. mars Litt kleint, men viktig Hamar Arbeiderblad 

27. mars Sett egne grenser også for sex Glåmdalen 

10. april Lykkepille i stringtruse Elle 
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27. april Russetiden har også grenser Glåmdalen 

30. april Støtter tittelbytte for toppsjef Hamar Arbeiderblad 

3. mai Kjønnsnøytralt og naturlig Hamar Arbeiderblad 

21. mai Kjønnsforskning i ubalanse NRK nett 

24. mai Hvem er det som polariserer? VG nettsider 

3. juni Ingen grunn til å vente til nyttår! Kommunal rapport 

4. juni 
5. juni 
 
 
 
 
 
19. september 
 
22. november 

Kjønnsdelt tildeling av hjelpemidler 
Kjønnsdelte hjelpemidler  
Menn får flere hjelpemidler med motor enn  
kvinner 
Funksjonshemmede menn og kvinner for-
skjellsbehandles  
Kjønnsdelte hjelpemidler 
Store kjønnsulikheter i tildelingen av hjelpe-
midler 
Kjønnsdelte hjelpemidler 

Hamar Arbeiderblad  
Ergoterapeuten 
Handikapnytt 
 
Velferd 
 
Personskadeforbundet 
Kommunal rapport 
 
Andøyposten 

6. juni En viktig vekker Stavanger Aftenblad 

15. juni Flere kvinnelige ledere Hamar Arbeiderblad 

10. august Politikk og kjærlighet i skjønn forening Hamar Arbeiderblad  

11. august I parade for kjærligheten  Hamar Arbeiderblad 

23. august Fokus på likestilling i nye lokaler Hamar Arbeiderblad 

29. august Fikk ros for innsatsen Hamar Dagblad 

2. oktober De vil at du skal diskutere mangfold Hamar Dagblad - nett 

3. oktober Slik vil de styrke mangfold på jobben Hamar Arbeiderblad 

4. oktober 
 
 
 
 
 
 
5. oktober 
 
 
 
 
 
7. oktober 
 
8. oktober 

En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner  
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
Ein av tre ordførarar er kvinner  
Bare en av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
En av tre ordførere er kvinner 
Ein av tre ordførarar er kvinner  

abc.nyheter 
Kommunal rapport 
Framtid i Nord 
Firda Tidend 
Stavanger Aftenblad 
Nynorsk pressekontor 
VG  
Aftenposten 
Tønsbergs blad 
Vårt land  
Oppland Arbeiderblad  
Dagen 
Glåmdalen 
Avisa Fremover  
Avisa Nordland  
Fjordbladet 

5. oktober Starter "After-Work Innlandet" Ringsaker blad 

8. oktober Ikke mer penger Hamar Arbeiderblad 

8. oktober Likestilling i politikken Avisa Valdres 

14. oktober Gi noen gater kvinnenavn Hamar Arbeiderblad 
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18. oktober Like få kvinnelige gatenavn i Hamar som for 
to år siden Hamar Arbeiderblad 

18. oktober Fittekjærlighet Dagsavisen 

19. oktober Kvinnenavn nederst i bunken Hamar Arbeiderblad 

24. oktober Ønsker seg et skeivløft Hamar Dagblad 

24. oktober Vil øke likestillingspotten - igjen Hamar Arbeiderblad 

28. november Funkis for en dag Handikapnytt 

 

 

Kronikker og leserinnlegg 

Vi har i år hatt 16 kronikker og leserinnlegg. Det kan også nevnes at kronikken «Stadig flere 

opererer vulva: - en urovekkende trend» var den 9.ende mest leste kronikken i VG i 2019.  

Dato Tittel på kronikk/leserinnlegg og artikler  Avis 

4. mars Kropp er en feministisk kampsak Hamar Arbeiderblad 

8. mars Feministisk QA Glåmdalen 

10. mai Kritiserer NRK-dokumentar: Mannssak og strå-
mannssak 

VG 

21. mai Hjelpemidler skjevfordeles i kommunene Kommunal rapport 

5. juni Kvinner og menn med funksjonsnedsettelser får 
ulike hjelpemidler 

Kilden kjønnsforsk-
ning 

15. juni Babyspråk og diskriminering: - Jeg er sjokkert VG nettsider 

30. juni Aktivitetshjelpemidler på dagsorden Ergoterapeuten 

8. august Et skeivere Hamar Hamar Arbeiderblad 

5. september Gatenavn: En ubalanse som bør rettes opp Hamar Arbeiderblad 

27. september 
30. september 

Ujevn kjønnsbalanse i kommunestyrene 
Ujevn kjønnsbalanse i kommunestyrene 

Oppland Arbeiderblad 
Hamar Arbeiderblad 

10. oktober Stadig flere opererer vulva: - En urovekkende 
trend 

VG   

25. oktober Hamar og omegn trenger et skeivt kunnskapsløft Hamar Arbeiderblad 

14. oktober Gi noen gater kvinnenavn Hamar Arbeiderblad 

25. oktober Hamar og omegn trenger et skeivt kunnskapsløft Hamar Arbeiderblad 

14. november Kritisk glipp i fagfornyelsen Dagbladet 

19. november Likestilling er viktig og nødvendig - også for 
menn 

Hamar Arbeiderblad 

 

TV og radio 

 

Dato Tema for intervju Medieportal 

2. mars Radiointervju om hersketeknikker Radio Nova 

5. juni Menn får andre hjelpemidler enn kvinner NRK Nyhetsmorgen 
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22. oktober Arkivene etter landets første Kvinneuniversitet 
holdt på å gå tapt, så grep Statsarkivet inn 

NRK Innlandet 

16. november Innlegg fra konferanse i Kosovo KTV Television 

18. november Intervju i forbindelse med konferanse i Kosovo KTV Television  

 

SOSIALE MEDIER  

Likestillingssenteret utgir et nyhetsbrev med informasjon om våre aktiviteter. I 2019 sendte 

vi ut 10 nyhetsbrev og har en oppdatert hjemmeside med aktivitetsoversikt.  

Vi er aktive på Facebook, hvor vi deler aktuelle nyheter innenfor likestillingsfeltet og våre 

egne aktiviteter. I løpet av 2019 har vi arbeidet aktivt med strategier for å øke rekkevidden 

og antall følgere (se figur 2). Dette har vi lykkes med da gjennomsnittlig rekkevidde har økt 

fra 287 i 2018 til 597 i 2019.  Vi har i løpet av 2019 økt med 824 følgere, og har ved utgangen 

av året 2139 følgere. Dette er en kraftig økning fra 2018 og viser at strategiene har lykkes. 

 

Figur 2: Grafen viser utviklingen for rekkevidde for innlegg på Facebook i løpet av 2019.  

Instagramprofilen vår brukes til jevnlig oppdatering av hva vi gjør. I tillegg har vi publisert 

adventskalender med likestillingsønske fra ulike personer. Instagram ble opprettet høsten 

2018, og vi har i løpet av 2019 opparbeidet oss 809 følgere på Instagram.  

Bruken av Facebook og Instagram har ført til at vi er mer synlige i media. Samtidig har økt 

synlighet gitt mer etterspørsler om å bidra og komme med faglige innspill.  
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Figur 3: Topp 9 innlegg på Instagram i 2019 

I løpet av 2019 har vi utarbeidet 11 LS Info: 

NR NAVN TEMAOMRÅDE Type info 

LS Info 1/2019 
Tid for likestilling 
Kortversjon årsmelding 2018 Virksomheten  Informasjon 

LS Info 2/2019 VIP (Viktig Interessant Person) LOFT Kurstilbud 

LS Info 3/2019 Trygg i egen seksualitet LOFT Kurstilbud 

LSInfo 4/2019 Hvor går grensa Barn og unge Kurstilbud 

LS Info 5/2019 Bevisste utdanningsvalg Barn og unge Kurstilbud 

LS Info 6/2019 Våg å se – våg å handle Barn og unge Kurstilbud 

LS Info 7/2019 Like sko Barn og unge Kurstilbud 

LS Info 8/2019 Prosjektportefølje 2019 Virksomheten Informasjon 

LS Info 9/2019 Kjønns- og seksualitetsmangfold Barn og unge  Kurstilbud 

LS Info 10/2019 Tilbud arbeidsliv Arbeidsliv Kurstilbud 

LS Info 11/2019 Barn – ulike og unike Barn og unge  Kurstilbud 

  



ÅRSMELDING 2019, LIKESTILLINGSSENTERET (STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET)                              | S i d e 1 7  

 

UTVIKLINGSARBEID OG EGENFINANSIERTE PROSJEKTER 

Gjennom kunnskaps- og metodeutvikling 

ønsker vi å bidra til utvikling av kunnskap 

om likestilling, betydningen av likestillings-

arbeid og integrering av likestillingsper-

spektiv i offentlig og privat sektor. Vi vil  

arbeide for like muligheter for deltakelse 

for alle og likeverdige offentlige tjenester. 

 

 

Gjennom forskning, utredninger, kartlegginger, analyser, kurs, konferanser, utviklingsnettverk 

med mer, er Likestillingssenteret med på å utvikle kunnskap på likestillingsfeltet. Vi utvikler 

prosjekt innenfor flere fagfelt og dekker flere diskrimineringsgrunnlag. Vår brede prosjektpor-

tefølje er basert på et omfattende utviklingsarbeid for å iverksette tiltak som sprer kunnskap om 

kjønn og interseksjonalitet. Vi er med på å sette likestilling på dagsorden i ulike fora og utvikler 

metoder og verktøy for å inkludere et bredt likestillingsperspektiv i ulike virksomheter.  

En gjennomgående metode i vårt arbeid er normkritikk. Gjennom normkritisk arbeid settes 

søkelyset på ubevisste holdninger og forventninger som er med på å skape diskriminering. 

Metoden bidrar til refleksjon og fører til endringer av holdninger og praksis. Metoden kan 

benyttes i de fleste sektorer og bidra til en ikke-diskriminerende praksis.  

Når vi utvikler nye prosjektideer benytter vi oss ofte av de samme metodene og verktøyene 

uavhengig av sektor og yrkesgrupper. Når vi formidler likestilling til personer som jobber i 

skole, helse, teknisk, vareproduksjon, kulturfeltet eller annet gir vi de ansatte anledning til å 

reflektere over egne holdninger og hvordan fordommer kan sette preg på egen yrkesutøvelse. 

Som regel er dette forhold de ikke reflekterer over til vanlig, eller har sett betydningen av for 

egen tjenesteutøvelse.  

For å kunne tilby gode og målrettede tilbud evaluerer vi våre tiltak. Tilbakemeldinger fra kurs 

vi holder er gode. Vi mottar også mange forespørsler om å holde kurs.  I 2019 har våre fokus-

områder vært rettet mot forebygging av overgrep blant annet gjennom kurs for ansatte i barne-

hage, workshop for elever i videregående skole samt kurs for ansatte som jobber med personer 

med intellektuell funksjonsnedsettelse. 

BARN ULIKE OG UNIKE.  KJØNN OG KULTURFORSKJELLER I ET LIKESTILLINGS - 

PERSPEKTIV 

Likestillingssenteret har tidligere utviklet halvdagskurset Barn ulike og unike som handler om 

å skape et inkluderende læringsmiljø i barnehagen ved å gi rom for et mangfold med tanke på 

kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. I år har vi videreutviklet kurset til 

et heldagskurs og lagt inn en større del om normkritikk samt lagt vekt på kultur, religion og 

språkforskjeller i et likestillingsperspektiv. Vi har holdt kurset for ansatte i Stensby barnehage 

i Eidsvoll kommune. 
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AKTIVITETS-  OG REDEGJØRELSESPLIKTEN  

Fra 1. januar 2020 gjelder nye, utvidede plikter for arbeidsgiver og offentlige myndigheters 

aktivitets- og redegjørelsesplikt. Likestillingssenteret har hatt flere møtepunkter med de andre 

sentrene, Reform og LDO i forbindelse med dette. I august møttes sentrene og Reform på Ha-

mar for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan bidra for å gjøre pliktene kjent. I oktober deltok 

vi på en samling hos Bufdir om ARP, samt et arbeidsmøte hos Senter for likestilling, sammen 

med LDO og to kommuner for å diskutere hva slags veiledning for de nye pliktene som kan 

være nyttig. Likestillingssenteret har også gitt innspill til veiledningsmateriellet som utarbeides 

av en arbeidsgruppe hos Bufdir. Fokus på arbeidsliv vil fortsette i 2020. 

MENTOROPPLÆRING  

Likestillingssentret har gjennom mange år opparbeidet en betydelig kompetanse om mento-

ring. Som et ressurssenter for mentoring gir vi veiledning og holder foredrag for virksomheter 

som ønsker å opprette et mentortilbud, samt at vi holder opplæringskurs i fem moduler for 

mentorer og adepter. Veiledning og foredrag er ofte gratis, mens vi tar betalt for opplærings-

modulene.  

Dato Tema og sted Antall 
30. januar Mentoropplæring, Molde Voksenopplæringssenter 14 

27. mars Mentoropplæring, Molde Voksenopplæringssenter 11 

28. mai Mentoropplæring, Molde Voksenopplæringssenter 11 

16. august Introduksjon om mentorprogram, Lillestrøm kommune 6 

27. august Mentoropplæring Her og Der, Oslo 14 

8. oktober Mentoropplæring Her og Der, Oslo 14 

16. oktober Mentoropplæring i idretten, Hedmark Idrettskrets 7 

10. desember Mentoropplæring Her og Der, Oslo 14 

INTERNASJONALT ARBEID  

Norge er et av verdens mest likestilte land. Vår kunnskap om norsk likestilling kan derfor også 

være en eksportvare. I 2019 fikk vi mange forespørsler om å være prosjektpartner i EØS pro-

sjekt i Portugal, Polen, Tyrkia, Estland og Bulgaria. Vi takket nei til mange, inngikk intensjons-

avtale med 2 og signerte kontrakt med 9. De vi inngikk avtale med var i stor grad likestillings-

tiltak i barnehage, noe vi har mye erfaring på. Vi bruker mye tid på forespørslene, og det er få 

av prosjektene som får midler. 

I 2019 har vi både hatt internasjonalt besøk og holdt følgende innlegg i utlandet. 

Dato Tema og sted Antall 
9.-11. januar Arbeidsmøte om hersketeknikker, Krakow 6 

2. mai Besøk fra Junta de Freguesia Benfica, Portugal 2 

27.-28. mai Arbeidsmøte om hersketeknikker, Praha 10 

2. -4. juni Crescer + IGUAL, Lisboa, Portugal 40 

15. november Innlegg på konferansen: Women Economic Empowerment, its 
role and impact to community. Pristina, Kosovo 

63 

28. november Besøk fra politiker, Romania 2 
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Crescer + IGUAL, Portugal (2019) 

Likestillingssenteret har samarbeidet med den portugisiske organisasjonen Questao de Igual-

dade, og kommunen Municipio de Amadora, samt Direcao-Geral Educacao (det portugisiske 

utdanningsdirektoratet) i prosjektet Crescer + IGUAL.  Prosjektet søker å utfordre kjønnsste-

reotypier i barnehagen for å skape et tryggere og friere oppvekstmiljø for alle barn. I prosjektet 

skal vi bidra til å utvikle et kurs, og 78 barnehagepedagoger skal skoleres i likestilt praksis. I 

tillegg skal det gjennomføres en nasjonal kampanje om viktigheten av likestilt pedagogikk i 

barnehagen. Kampanjen skal basere seg på tekst og tegninger laget av barn i barnehagene der 

de skolerte pedagogene jobber. Likestillingssenteret har presentert erfaringer fra våre barneha-

geprosjekter og vil komme med innspill til utformingen av kurs og kampanje.  

Education, Empowerment and Equality: How to deal with Master Suppression Tech-

niques (2019) 

Likestillingssenteret har deltatt som partner i et EØS-prosjekt med den norske bedriften 

BeNow, den polske organisasjonen The Anti-discrimination Education Society (TEA) og den 

tsjekkiske organisasjonen Forum 50 %. Sammen har vi utviklet et metodemateriale om å iden-

tifisere og motstå hersketeknikker for bruk i workshops og skolering. Målgruppen for materialet 

er jenter og kvinner som er aktive i politikk og samfunnsliv, og prosjektets formål er å bidra til 

å øke og styrke kvinners politiske deltakelse. Ved å gjøre jenter og kvinner oppmerksomme på 

hvordan hersketeknikker fungerer, kan vi bidra til å trygge og styrke – eller som man sier på 

engelsk: empower women. Likestillingssenteret har deltatt på prosjektgruppesamlinger i Kra-

kow og Praha våren 2019. 

KOMPETANSEHEVING AV ANSATTE  

Likestillingssenteret skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap om hvordan likestilling kan inte-

greres på alle samfunnets områder. De ansatte skal ha spisskompetanse på definerte fagområ-

der, ivareta rollen som regional utviklingsaktør og delta i internasjonalt samarbeid.  

Senteret er et bindeledd mellom forskning og praksis. Vi må derfor ha kompetanse om  

forskning, samt hvordan likestilling kan implementeres i alles hverdagspraksis. Kontinuerlig 

vedlikehold og utvikling av egen kompetanse blir derfor viktig, samt å utvikle og bygge vårt 

faglige nettverk. I den forbindelse deltar vi på ulike arenaer.  

I 2019 har vi fortsatt prioritert å heve vår kompetanse innenfor vold i nære relasjoner, seksu-

elle overgrep, seksualitet samt om mennesker med utviklingshemming. I tillegg har nye an-

satte fått tilbud om å delta på kurs i regi av LDO. En ansatt har fullført videreutdanning i 

Sexologi og funksjonshemming ved OsloMet i 2019.  

Vi har videre deltatt på en rekke fagseminar, konferanser og markeringer.  

Likestillingssenteret har også gjennomført internseminar og planleggingsdager. I år har vi 

hatt internseminar med fokus på personlighetstyper og samarbeid, samt kommunikasjon på 

arbeidsplassen. I tillegg har vi hatt internseminar med Mari Teigen fra Core for å diskutere 

hvordan likestillingsintegrering må styrkes i Norge.   
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BETALTE OPPDRAG OG EKSTERNE PROSJEKTER 

De store utviklingsprosjektene ved Likestil-

lingssenteret i 2019 har vært finansiert 

gjennom prosjektmidler. Prosjektene gjen-

nomføres i stor grad i samarbeid med 

andre organisasjoner og etater. Prosjek-

tene bidrar til at Likestillingssenteret kan 

arbeide mer målrettet på noen områder 

og øke aktiviteten på likestillingsfeltet.  

 

Vi har mange ideer om tiltak og aktiviteter som kunne vært gjennomført, men vi må da også 

finne finansiering for gjennomføringen. Enkelte mindre tiltak og aktiviteter kan vi gjennom-

føre med grunntilskuddet og egenfinansiering. For å gjennomføre større prosjekter er det be-

hov for ekstern finansiering. Veien fra en prosjektidé til konkret gjennomføring kan ta lang 

tid. Vi prøver derfor alltid å tenke langsiktig og se synergien av de ulike prosjektene. Et lite 

lokalt prosjekt kan omgjøres til et større nasjonalt prosjekt gjennom ny finansiering. En kart-

legging kan gi nye perspektiv og synliggjøre kunnskapshull.  

Prosjekter og oppdrag som Likestillingssenteret initierer eller påtar seg skal i første rekke  

relateres til følgende områder: 

 
 

VÅG Å SE – VÅG Å HANDLE (2019)   

Med midler fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har Likestillingssenteret i sam-

arbeid med Hamar interkommunale krisesenter og Gudbrandsdal Krisesenter IKS utviklet og 

gjennomført 5 kompetansehevende kurs for ansatte i barnehager, skoler og på helsestasjoner i 

Hedmark og Oppland.  

Formålet med kursene har vært å gi deltagerne økt kunnskap om vold og overgrep, hvordan 

forebygge og oppdage vold og overgrep mot barn, samt bidra til økt handlingskompetanse i 

møte med utsatte barn.  

Samfunnsutvikling og deltakelse

Barn og unges oppvekstmiljø

Arbeidsliv

Likeverdige offentlige tjenester
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Kurset har gitt kunnskap om vold i nære relasjoner, voldsutsatte barn, samtaleverktøy som 

blant annet barnebøker, informasjon om det lokale hjelpeapparatet, samt innføring i bered-

skapsplaner og hvordan få mer informasjon.  

Evaluering av kursene viser at deltagerne opplevde kurset som lærerikt og nyttig, og at dette 

er et kurs det er stort behov for. I evalueringen fikk vi i snitt totalt en skår på 4,4 på en skala 

opp til 5. På spørsmålet om hvor nyttig deltagerne opplevde fagdagen fikk vi i snitt 4,5 poeng. 

130 av deltagere ville anbefale kurset til andre, 9 deltagere svarte tja, mens ingen ville ikke 

anbefale kurset. Flere kommenterer at de har fått kunnskap om vold i nære relasjoner og 

konkrete tips på hva de kan gjøre og hvilke verktøy de kan bruke i samtaler med barn. 

 

 

 

 

 

LIKE SKO (2019)   

I samarbeid med Funkibator og Norges Handikapforbund Innlandet har vi utviklet og gjennom-

ført en pedagogisk aktivitetsdag for elever ved fem ungdomsskoler i Oppland, støttet med mid-

ler fra Bufdir.  

 

 

 

 

 

Gjennom denne aktivitetsdagen ønsker vi å engasjere elever i aktivitet, øvelser og foredrag er 

målet å øke kunnskapen og bevisstheten rundt funksjonsmangfold, tilgjengelighet og universell 

utforming. I tillegg til et undervisningsopplegg for elever, tilbyr vi også et kompetansehevende 

mini-foredrag for skoleansatte. Likestillingssentret har hatt ansvar for den faglige posten ved 

aktivitetsdagen, hvor vi samler elevene i et klasserom, gjør noen enkle øvelser og reflekterer i 

fellesskap over dagen. Her reflekterte elevene eksempelvis over hvilke barrierer og utfordringer 

Dato Sted Antall  
Deltakere 

1. oktober Hamar 36 

2. oktober Elverum 38 

22. oktober Tynset 33 

12.nov Lillehammer 33 

13.nov Vågå 35 

Dato Sted Antall 
deltakere 

24. september Dombås 40 

25. september Sør-Fron 35 

8. oktober Biri 45 

9. oktober Gausdal 60 

10. oktober Lena 80 

• «Jeg kommer til å ta med meg denne kunnskapen i barnehagen og 

dele med resten av personalet.»             Kursdeltaker  
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personer med funksjonsnedsettelser kan møte på, og over forskjellen på å være funksjonshem-

met og funksjonsnedsatt.  

Ved at ansatte og elever får kunnskap om hvilke barrierer som finnes, øker sannsynligheten for 

at det kan det skje både holdningsendringer og praksisendringer som kan bidra til å fjerne bar-

rierer. I så måte, kan vårt tiltak bidra til å sikre at flere elever med nedsatt funksjonsevne opp-

lever en mer inkluderende skolehverdag. Ved å synliggjøre funksjonsmangfold kan vi bidra til 

å skape økt rom for å være forskjellige, hvilket kommer alle elever til gode.  

Ved Dovre skole fikk vi besøk av Handikapnytt, som skrev en sak om aktivitetsdagen med 

positiv omtale. Vi oppdaterte også sosiale medier under skolebesøkene, for å spre informasjon 

om aktivitetsdagens innhold. I etterkant av skolebesøkene har vi hatt et oppsummeringsmøte 

med Funkibator og Norges Handikapforbund Innlandet og blitt enige om et videre samarbeid.  

 

HVOR GÅR GRENSA? (2018-2019)   

Med midler fra Hedmark Fylkeskommune har vi utviklet et undervisningsopplegg om seksua-

litet, samtykke og grensesetting til elever i videregående skole i Hedmark. Prosjektet ble utvik-

let høsten 2018, og Ungdommens Fylkesting i Hedmark ga verdifulle innspill i arbeidet. Un-

dervisningen ble i hovedsak gjennomført våren 2019. 

Samtlige av de 14 offentlige videregående skolene i fylket, samt de største private skolene, har 

fått tilbud om undervisningsopplegget. Etter gjentatte forsøk på å nå skolenes russestyrer og 

skoleledelse, har enkelte skoler avvist vår henvendelse mens andre har unnlatt å svare. Work-

shopen ble holdt på 8 videregående skoler.  

Dato Tema og sted Antall 
26. februar Skarnes videregående skole 50 

28. februar Storsteigen videregående skole 12 

12. mars Ringsaker videregående skole 150 

2. april Jønsberg videregående skole 2 

9. april Øverbyen videregående skole 110 

11. april Hamar Katedralskole 0 

7. mai Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger 43 

18. november Øverbyen videregående skole 60 

 

Tema for workshopene var å gi kunnskap og bevissthet om samtykke og kommunikasjon, lov-

verket knyttet til seksuelle krenkelser og seksualitet i sosiale medier. Workshopen har samtidig 

hatt fokus på positiv seksualitet og et mangfold av seksuelle praksiser og identiteter. Ved hjelp 

av varierte undervisningsmetoder, foredrag, øvelser, filmklipp og diskusjon¸ inviteres elevene 

til å reflektere rundt ulike forventninger til kjønn, seksualitet og grensesetting.  

 

«Veldig bra og satte ord på alt jeg lurte på. Får fram viktige poeng.» 

Elev i vgs 



ÅRSMELDING 2019, LIKESTILLINGSSENTERET (STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET)                              | S i d e 2 3  

 

Prosjektet fikk tre avisoppslag.  

I evalueringen beskriver majoriteten av elevene undervisningen i positive ordlag. Viktig var den 

beskrivelsen med høyest frekvens (figur 4).  

 

Figur 4: Hvilke ord vil du bruke for å beskrive workshopen? 

 

BEVISSTE UTDANNINGSVALG (2019)   

Med midler fra Bufdir har vi høsten 2019 gjennomført flere kurs i «Bevisste utdanningsvalg». 

Likestillingssenteret har lagt inn en betydelig egenandel for å kunne gjennomføre kursene.  

Invitasjonen til kurs gikk ut til alle fylkeskommunene. Deltakerne har i hovedsak vært karrie-

reveiledere og sosialpedagogiske rådgivere i ungdomsskole og videregående skole.   

Et kurs i Stjørdal og kurset i Oslo ble kjørt som en 1-times forelesning, mens de resterende 

kursene er 3 eller 4 timer. De planlagte kursene i Brønnøysund og Sandnessjøen i desember 

måtte dessverre avlyses på grunn av sykdom hos kursholder.  

 

 

 

 

 

 

 

I evalueringsskjemaene viser deltagerne at de gjennomgående er svært fornøyde med innhold 

og gjennomføring. På spørsmålet «Hvor nyttig synes du kurset var for deg i din jobb?» er 

gjennomsnittsskåren 4,46 på en skala fra 1-5. på spørsmålet «Hvor fornøyd er du med gjen-

nomføringen av kurset totalt sett?» er gjennomsnittsskår 4,60 på samme skala.  
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Dato Sted Antall deltakere 
24. oktober Sortland 17 

30. oktober Stjørdal 8 

31. oktober Stjørdal 25 

27. november Elverum 20 

3. desember Brønnøysund Avlyst pga sykdom 

4. desember Sandnessjøen Avlyst pga sykdom 

10. desember Oslo 60 

«Kunne gjerne vært enda lenger. Viktig og relevant for alle som jobber med barn og unge» 

Kursdeltaker (Sortland) 
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FAGDAG OM KJØNNS-  OG SEKSUALITETSMANGFOLD (2019) 

Kommuner kan søke midler til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 

og vi holder fagdagen. I 2019 holdt vi fagdag for ansatte i Nes kommune i Akershus. 

 

 

Tema for fagdagen er likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan vi kan jobbe for 

å gi rom for forskjellighet. Fagdagen består av praktiske oppgaver, aktiviteter, filmer og korte 

foredrag for refleksjon og erfaringsutveksling.  

Innholdet i fagdagen handler om normer og forventninger, kjønn og kjønnsmangfold og mang-

fold av seksualitet, samt rett til å være seg selv og hvordan jobbe for å gi rom for forskjellighet. 

 

GJENNOMGANG AV RAPPORTERING I VESTFOLD OG TELEMARK (2019) 

På oppdrag fra fylkesmannen i Vestfold og Telemark har vi gjort en gjennomgang av likestil-

lingsrapportering i årsberetningene for 2018 fra kommunene i Vestfold og Telemark, samt 

Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Gjennomgangen av redegjørelsene ble presentert i Likestillingssenterets rapport 3/2019 og 

ble overlevert Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i november 2019. Av de 28 vurderte 

virksomhetene er ingen vurdert til å ha en god redegjørelse. Kun 12 av virksomhetene vurde-

res å være godt på vei med sin redegjørelse.  

NORSK TIPPING (2019) 

I januar fullførte vi likestillingsanalyse av utvalgte policydokument og retningslinjer for 

Norsk Tipping. I forbindelse med analysen ble det gjennomført to møter med avdeling for 

samfunnsansvar. Oppdraget ble fulgt opp høsten 2019 der vi gjennomførte to workshops for 

Norsk Tipping med deltakere fra HR-avdelingen og avdeling for samfunnsansvar. Tema for 

workshopene har vært: Normer og normkritikk, handlingsplan for likestilling og likestilt re-

kruttering.  

KJØNNSDELTE HJELPEMIDLER (2017-2019)   

Likestillingssenteret har i 2019 fullført studien Kjønnsdelte hjelpemidler? finansiert av Bufdir. 

Målet med prosjektet har vært å avdekke hvorvidt det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter 

i tildelingen av hjelpemidler basert på kjønn, alder og bosted. Fra november 2017 til mars 2019 

har Likestillingssenteret i samarbeid med Østlandsforskning analysert 441 523 utlånte og per-

sonlige hjelpemidler for 2017. I samme periode har Likestillingssenteret gjennomført intervju 

med fem fokusgrupper bestående av til sammen 26 informanter.  

Dato Sted Antall deltakere 

28. oktober Årnes, Nes kommune 30 
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Funnene fra den kvantitative analysen viser at det er store ulikheter i 

tildelingen av hjelpemidler til menn og kvinner, men det er også store 

regionale forskjeller mellom fylkene. Det er et klart mønster på 

hvilke typer av hjelpemidler som tildeles kvinner og menn. Spesielt 

tydelig er dette i tildelingene til de over 60 år. Hovedtrenden er at 

kvinner får flest hjelpemidler i alle kategorier for tilpassing av hjem-

met. Menn får flest hjelpemidler når hjelpemidlet er motorisert, in-

neholder en elektronisk komponent eller skal bidra til økt mosjon og 

trening. Når det gjelder ortopediske hjelpemidler viser funnene at det 

her er stort potensiale for videre forskning. For seksualtekniske hjel-

pemidler viser undersøkelsen at det tildeles få seksualtekniske hjel-

pemidler og at dette trolig er knyttet til at seksualitet er et tabubelagt 

og vanskelig tema for både hjelpemiddelformidlerne og brukerne.  

I undersøkelse har vi forsøkt å finne årsakene til hvorfor det forekommer skjevheter i tildeling-

ene. Gjennom intervjuene kommer det frem at brukere og hjelpemiddelformidlerne påvirkes av 

tradisjoner og holdninger knytta til kjønn. Informantene ønsker ikke nødvendigvis at det skal 

være slik, men de påvirkes ubevisst. Det som overrasker informantene mest er at det er ulik 

praksis mellom fylker og kommuner, fordi regelverket tolkes forskjellig, noe som skaper ulik 

prioritering. 

HVA SKAL JEG SI? (2019-2020) 

Seksualtekniske hjelpemidler kan for mange være med å gi en bedre seksuell helse. Samtidig 

kan det for noen være uunnværlig for å ha et seksualliv. Allikevel er dette et tema som få snak-

ker om og kjenner til. Prosjektet Hva skal jeg si? handler om å bidra til at flere personer med 

funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler. Prosjektet 

ble utviklet i samarbeid med Unge funksjonshemmede på bakgrunn av vår studie Kjønnsdelte 

hjelpmidler? og deres prosjekt Sex som funker. Prosjektet mottar midler fra Stiftelsen Dam. 

I prosjektet vil vi skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som sier noe om hvilke begrensninger 

og muligheter personer med funksjonshemming som har behov for seksualtekniske hjelpemid-

ler møter. Kunnskapsgrunnlaget er basert på en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer. 

Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å lage en veileder til brukere og en veileder hjelpemiddel-

formidlere, og være med å sikre at alle har tilgang til en god seksuell helse.  

I 2019 har vi gjennomført spørreundersøkelse hvor vi fikk inn 72 svar fra unge med nedsatt 

funksjonsevne, samt gjennomført fem gruppeintervjuer med til sammen 15 personer. Kunn-

skapsgrunnlaget viser at få har blitt spurt om seksualitet og enda færre har blitt spurt om seksu-

altekniske hjelpemidler. Det kommer også frem at helsepersonell kan oppleve det som vanske-

lig å ta opp temaet seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler. 
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TRYGG I EGEN SEKSUALITET (2019)   

Likestillingssenteret har fått midler fra Helsedirektoratet for å utvikle og gjennomføre fagdager 

om seksuell helse for ansatte som jobber med mennesker med utviklingshemming. Fagdagene 

ble utviklet i 2017 i samarbeid med Hamar kommune. Målsettingen med fagdagen er å gi men-

nesker med utviklingshemming en god seksuell helse og forebygge seksuell trakassering og 

overgrep mellom og overfor utviklingshemmede. Dette gjøres gjennom økt kunnskap til an-

satte.  

Erfaringene vi har gjort oss er at dette er et kurs det er stort behov for i helse-Norge. Vi ser også 

at vi når ut til ansatte som ikke prioriteres for kompetanseheving og videreutdanning, spesielt 

ufaglærte og ansatte med lavere helsefaglig utdanning. Tilbakemeldingene fra deltakerne har 

vært positive og mange opplever at de har fått kunnskap som mangler eller bør repeteres. I 

evalueringen fikk vi i snitt totalt en skår på 4,5 på en skala opp til 5. Flere kommenterer at de 

har fått utvekslet erfaringer og ikke minst fått bedre kjennskap til hvordan de skal oppdage, 

varsle og håndtere eventuelle saker. Kurset er evaluert gjennom eksamensoppgave i videreut-

danning i Sexologi og funksjonshemming ved OsloMet.   

 

Dato Sted Antall 
deltakere 

22. januar Kirkebygda 24 

23. september Brumunddal 35 

12.nov Kristiansand 36 

13.nov Kristiansand 36 

21. november Skedsmo 33 

 

 

 

 

 

VIP – VIKTIG INTERESSANT PERSON (2018-2021)   

Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep uansett funksjonsevne. VIP 

(Viktig Interessant Person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utvik-

lingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er 

vold og overgrep. VIP-programmet er utviklet i Sverige og driftes av Eskilstuna kommune. 

SMISO Hamar og Likestillingssenteret har fått rettighetene til å overføre VIP-programmet til 

Norge. Dette arbeidet startet opp i 2018 og ble delvis finansiert av Kompetansesenter for kri-

minalitetsforebygging.  

VIP-programmet består av 12 moduler som tar opp temaene følelser, grensesetting, vold og 

overgrep. Hver modul varer i to timer og deltakerne møtes en gang i uken over 12 uker. Modu-

lene er satt sammen av mange praktiske øvelser og små kunnskapsbolker som skal utfordre og 

styrke kunnskapen hos deltakerne.  

«Et godt faglig innhold med verdifull refleksjon og erfaringsutveksling». 

Kursdeltaker 
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I 2019 har vi testet ut VIP med 12 ungdommer med utviklingshemming ved Stiftelsen Grobunn 

fra januar til april. Våren 2019 ble tre ansatte ved Likestillingssenteret og to ansatte fra SMISO 

Hamar sertifisert som VIP-utdannere, og kan nå drifte og gjennomføre VIP i Norge.  

Høsten 2019 ble den første VIP-utdanningen gjennomført for to pilotkommuner og Stiftelsen 

Grobunn. Til sammen 14 ansatte har blitt sertifisert som VIP-instruktører og kan nå ta i bruk 

VIP i sin kommune/arbeidsplass. I 2019 har vi deltatt på den Nasjonale voldskonferansen, Eu-

ropean Conference of Domestic Violence, SOR konferansen og Arendalsuka for å fortelle om 

VIP. I tillegg har vi arbeidet med forankring av prosjektet i pilotkommuner, Barne- og familie 

departementet, Kulturdepartementet og Bufdir.    
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STYRETS ÅRSRAPPORT 

Likestillingssenterets visjon er LIKE MULIGHETER FOR ALLE. Formål er å fremme like-

stilling og motvirke diskriminering på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funk-

sjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. 

Likestillingssenteret har et bredt nedslagsfelt; lokalt, regionalt og nasjonalt i tillegg til inter-

nasjonalt. Senteret arbeider med utviklingsprosjekter, analyser, forskning og utredninger 

(FoU) og tilbyr eller deltar på kurs og konferanser. Det drives et utstrakt opplysnings- og 

informasjonsarbeid. 

Styret har i løpet av 2019 avholdt fire styremøter og behandlet 30 saker. Ved siden av ordi-

nære styresaker har avgjørelsen om å overføre gammelt arkiv til Statsarkivet vært en viktig 

sak. Senteret har flyttet inn i nye og tilpassede lokaler, sentralt plassert og synlig i Hamar. 

Styret berømmer senteret for økt synlighet, stor innsats og mange aktiviteter.  

 

Økonomisk utvikling og resultat 

Beløp i mill. kr.  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Omsetning  8,9 7,4 5,9 6,3 7,0 7,4  7,5  

Årsresultat 0,1 0,8 -0,3 0,68 0,5 0,7  0,36  

Likviditets-    

beholdning 4,1 5,1 4,6 5,5 5,5 6,6 7,1  

Totalkapitalen, 

sum eiendeler 4,6 5,6 4,9 5,6 6,0 6,9 7,4  

Egenkapital 3,5 4,3 4,0 4,6 5,1 5,9 6,2  

 

Senteret er avhengig av grunntilskudd fra staten, og omsetningen påvirkes av inntjening på 

prosjekter. Stortinget bevilget i 2019 et grunntilskudd på 4,8 mill. med tildelingsbrev fra 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Resten av omsetningen har bestått av prosjektfinan-

siering og oppdrag, i hovedsak fra Helsedirektoratet, Bufdir, Hedmark fylkeskommune og 

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Grunntilskuddet utgjør 65 % av inntektene.   

Av brutto omsetning går en andel til samarbeidspartnere på ulike prosjekter. I 2018 utgjorde 

utgifter til underleverandører 660 000,- mot 450 000 i år. 

 

ØKONOMISK RISIKO 

Stiftelsen har en solid egenkapital og god likviditet som bl.a. benyttes til å forskuttere pro-

sjekter der midlene utbetales etter gjennomført arbeid. Senterets største risiko, ut over grunn-

finansieringen som avhenger av politiske beslutninger, er knyttet til prosjektinntekter. Ved 

årets start vet vi sjelden om prosjektene det søkes tilskudd for vil bli innvilget eller ikke.  
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Årets overskudd på kr. 363.462 må sees i sammenheng med høyt sykefravær og refusjon av 

sykepenger. På grunn av usikkerhet i sykefraværenes lengde og tilgang på vikarer har det 

ikke vært satt inn vikarer i sykeperiodene.  

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens resultat, likviditet, stilling og 

utvikling.  

 

Fortsatt drift 

Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsmelding m/ 

regnskap 2019. Likestillingssenteret har utviklet en god faglig plattform med høy kompetanse 

blant de ansatte. 

 

Sykefravær og arbeidsmiljø 

Likestillingssenteret har hatt et høyt sykefravær med flere langtidssykemeldinger i 2019. Sy-

kefraværet utgjorde i 2019 15%, en markant øking fra foregående år hvor sykefraværet var 

4,5%. Legemeldt sykefravær utgjorde 13,4 % av fraværet. Det jobbes målrettet for å fore-

bygge sykefravær. Styret er også tilfreds med at det er igangsatt arbeidsmiljøtiltak med eks-

tern bistand.  

Likestillingssenteret forholder seg til IA-reglementet, og det er ikke rapportert om skader eller 

ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.  

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sykefra-

vær 
2,2% 1,7% 10,8% 6,9% 2,3% 2,9% 4,5% 15% 

 

Ytre miljø 

Virksomheten er av en slik art at den påvirker det ytre miljø i liten grad. Stiftelsen sorterer 

søppel etter anvisning fra utleier, og bruker kollektive reisemuligheter der dette er mulig. Med 

senterets nye plassering ved Hamars trafikknutepunkt i forhold til tog og buss, er dette bedret 

både for ansatte og besøkende.  

 

Likestilling 

Antall  2016 2017 2018 2019 

 Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn 

Ansatte  6 2 6 1 7 0 7 1 

Styre  6 1 5 2 5 2 4 3 

Råd  3 2 3 2 2 3 2 3 

Valgkomité 3 0 2 1 2 1 2 1 
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Likestillingssenteret ønsker å være en mangfoldig og attraktiv arbeidsplass. Dette legges til 

grunn ved utlysning av nye stillinger med mål om å styrke kjønnsbalansen.  I 2019 ble det 

ansatt en kvinne og en mann. Likelønnsprinsippet følges, og utgangspunktet er å tilby fulle 

stillinger til alle. De som jobber redusert, har selv bedt om dette. Gjennomsnittsalderen på 

ansatte i 2019 var 45 år, mot 40 år forrige år. 

Styret takker de ansatte og direktøren for en solid innsats i 2019, og vil særlig berømme ar-

beidet med å synliggjøre Likestillingssenteret og styrke dets omdømme som en viktig aktør i 

likestillingsarbeidet. Styret vil også fremheve det gode samarbeidet mellom administrasjonen 

og styret som vi ønsker skal fortsette kommende år.    

 

Hamar 26. februar 2020 

 

 

 

 

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 




