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GIR RÅD: Kommunalminister Jan
Tore Sanner vil ha flere kvinner i
politikken.
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Kvinnehjelper

Hordaland er blant
verstingene når det
gjelder kvinneandel i
lokalpolitikk. Nå kan
kommunene få hjelp fra
Jan Tore Sanner.
72 kommuner får tilbud om
statlig hjelp til å få flere kvinner i kommunestyrene.
– Vi må legge til rette for
kjønnsbalanse i et moderne
lokaldemokrati. Når 72 kommuner har under 30 prosent
kvinner i kommunestyret, så
har vi en jobb å gjøre, sier
kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.
Sanner sender derfor brev
til hver sjette norske kommune med tilbud om å få besøk av en valgforsker som
kan sette fart i debatten for å
øke kvinneandelen i kommunestyret.
– Jeg skal selvsagt ikke
legge meg opp i hvordan de
politiske partiene tar denne
utfordringen. Men det er
viktig at man lokalt tar diskusjonen om hvordan man
kan legge til rette for økt deltakelse. Det kan for eksempel handle om møtenes
lengde og tidspunkt, sier
Sanner.
De 72 kommunene er
spredt over hele landet.
Men det finnes klare geografiske forskjeller. 37 av
kommunene – altså over
halvparten – finnes i fire av
landets fylker.
Hordaland og Nordland
har begge ti kommuner med
en kvinneandel på under 30
prosent i kommunestyret.
I Hordaland er Fedje,
Austrheim, Vaksdal, Osterøy, Austevoll, Fitjar, Tysnes,
Eidfjord, Ullensvang, og
Odda verstingene.
(NTB)

ÅPNER DØRER: Daglig leder ved Robin Hood Huset, Marcos Amano, og daglig leder Marianne Sandahl Bjorøy i AOF Hordaland-Sogn og Fjordane
gleder seg til å sammen gi voksne med dårlig råd tilgang til flere arenaer i samfunnet.
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tilbyr nye
gratiskurs
Samarbeid mellom
Robin Hood Huset og
AOF utvider tilbudet
til voksne som ikke
har penger til å betale
for utdanning.

for Robin Hood Husets brukere.
De hadde frem til vårsemesteret en lignende avtale med Folkeuniversitetet, som sistnevnte
valgte å avvikle.

Mer yrkesrettet tilbud

ElinE KirKEbø
eline.kirkebo@ba.no

Både yrkesrettede kurs, språkog datakurs er nå tilgjengelig
gjennom det nye samarbeidet
mellom Robin Hood Huset, og
studieforbundet AOF Hordaland–Sogn og Fjordane.
Nå stilles ti kursplasser hvert
semester til gratis disposisjon

Da henvendte Robin Hood Huset seg til AOF, som takket ja til
et samarbeid.
– Vår intensjon er å gi voksne
mennesker rett til opplæring,
uansett bakgrunn og hvor man
kommer fra. Robin Hood Huset
sitt arbeid står slik i stil med vår
plattform, sier daglig leder Marianne Sandahl Bjorøy i AOF
Hordaland–Sogn og Fjordane.
AOF tilbyr mer yrkesrettet
opplæring enn det Folkeuni-

versitetet gjør. Selv tilbyr Robin
Hood Huset nå kurs i norsk,
spansk og engelsk i tillegg til et
kreativt verksted.
Interessen for kursene og for
å samles på huset er stor. Daglig
er mellom 100 og 150 mennesker innom.

Stor pågang
En av kvinnene som BA møter
på huset forteller om stort utbytte av tidligere datakurs, og
er svært positiv til at AOF nå tilbyr datakurs for seniorer.
– Før jeg var på det hadde jeg
nesten ikke tatt i en datamaskin. Nå er jeg på Facebook og
alt, sier kvinnen som ønsker å
være anonym.

Tirsdag var det allerede kommet inn tolv søknader til de ti
plassene. Søknadsfristen går ut
førstkommende fredag. Da blir
det loddtrekning.
– For dem som får tilbudet
betyr dette veldig mye. For en
del uføre og eldre som mottar
trygd kan for eksempel det å få
lære seg data åpne en helt ny
verden. For dem som har vært
ute av arbeidslivet en stund åpner det seg også helt nye muligheter, sier Daglig leder Marcos
Amano ved Robin Hood Huset.
– Fattigdommen i Norge
handler i stor grad om mangel
på tilgang til sosiale arenaer,
underholdning, kurs og andre
aktiviteter, sier Amano.
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