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Sammendrag
KUN Senter for kunnskap og likestilling inngikk en samarbeidsavtale med Finnmark Fylkeskommune
for 2012 med plan om gjennomføring av fem tiltak. Denne listen har blitt justert i etterkant av
prosjektleder i samråd med fylkeskommunen for å kunne gjøre et bedre arbeid på de tiltakene som
det var enighet om å prioritere.

Foto fra forside er tatt av Fredrik Norum under Creative Commons-lisens gjort tilgjengelig via Flickr.
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Tiltak 1 – Analyse av RUP 2011
Om delrapporten
Denne rapporten er skrevet basert på en analyse av fordelingen av midler gjennom Regionalt
Utviklingsprogram (RUP) i Finnmark Fylkeskommune (FFK). Analysen er basert på tall fra 2011 levert
fra FFK. Oppdraget er et ledd i samarbeidsavtalen mellom KUN Senter for kunnskap og likestilling
(KUN) og FFK for 2012. Rapporten skal gi et bilde av hvilken rolle kjønn spiller i fordelingen av RUPmidler gjennom en analyse av tildelinger og avslag. Fylkeskommunen ønsket å vite mer om hvordan
bruken av RUP-midlene påvirker den vedtatte kvinnesatsingen og i hvilken grad bruken av midlene er
likestilt. I bestillingen fra Fylkeskommunen var det også ønskelig å få en gjennomgang for å se etter
tendenser i tallmaterialet når det gjelder likestilling.
Rapporten gir også en analyse av i hvilken grad prosjektene er registrert i kategori samsvarende med
registreringskategoriene fra Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD). Dette gjøres ved en
analyse av et tilfeldig utvalg av prosjekter med utgangspunkt i kategorien “Kvinner”. Det er totalt
seks spesielle registreringskategorier, kvinner, unge, innvandrere, Interreg, miljø, reiseliv. Sammen
med de forskjellige kategoriene følger det med definisjoner av både når de skal brukes og når det
ikke skal brukes. Disse definisjonene er ment å skulle lette rapporteringsarbeidet til Fylkeskommunen
og andre enheter som rapporterer til KRD på bruk av midler. Analysen av hvorvidt indikatoren
kvinner er brukt riktig er gjort med utgangspunkt i det samme materialet saksbehandlerne til
Fylkeskommunen har brukt, i tillegg til definisjonene fra KRD. Som et annet funn pekes det også på et
behov for å lage et sett med definisjoner som i større grad er tilpasset bruken til Fylkeskommunen.
Indikatorene som skal brukes på RUP-søknadene er tilpasset bedrifter mer enn prosjekter med et
overordnet samfunnsnyttig formål.
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Sammendrag av analysen
RUP-midlene fra Finnmark Fylkeskommune er viktige tilskudd til utviklingen av Finnmark. Midlene
brukes i liten grad for å satse strategisk for kvinner. Kun 1,1 % av midlene er brukt med indikatoren
kvinner, og av de 1,1 % så er det flere av prosjektene der indikatoren ikke skulle blitt brukt.
RUP-midlene er omfattende, og om Fylkeskommunen ønsker å bruke de for å påvirke
likestillingsutfordringer vil det kunne ha stor effekt i Finnmark. Dette forutsetter politisk og
administrativ vilje til å gjøre de endringer som eventuelt må til, gjennom markedsføring av tiltak,
henvisning til gode eksempler på tiltak som er rettet mot kvinner og som har fått støtte. Det er og et
viktig poeng at indikatoren kvinne ikke skal brukes på prosjekter som ikke er direkte rettet mot
kvinnelige ledere, gründere eller tiltak som på andre måter faller inn under definisjonen som KRD
legger til grunn.
Funnene peker også på at sett indikatorer som virker mer tilpasset Innovasjon Norge enn en
fylkeskommune. Gjennom RUP fordeles mye av midlene gjennom Innovasjon Norge som rapporterer
på bruken utenfor rapporteringen til fylkeskommunen. For at fylkeskommunen i bedre grad skal
kunne beskrive sine fordelinger gjennom bruken av spesielle registreringskategorier bør disse
utformes slik at de fremstår mer relevante. I prosjektene det søkes midler til vil ikke
bedriftsorganisering spille en vesentlig rolle. Det vil være mer relevant å se på prosjektets
organisering og effekten prosjektet skal ha for de deltakende, for lokalsamfunnet og for fylket.

Summary in English
RUP funds from Finnmark County Council are important contributions to the development of
Finnmark. The funds are used to a limited extent for investing strategically for women. Only 1.1% of
the funds are used with the indicator women, and of the 1.1% a significant part of the projects are
wrongfully indicated to be aimed at women.
The funds are significant and if the county council wants to use it to influence equality challenges it
could have a major impact in Finnmark. This requires, however, political and administrative
willingness to make the changes that will be needed for bettering equality issues. This could be done
through marketing efforts, referring to examples of good projects that are aimed at women and has
received funding. It is nevertheless an important point that the indicator woman not to be used for
projects that are not directly aimed at women leaders, entrepreneurs, and other measures that fall
under the definition the Ministry uses.
The findings also point to a set of indicators that seemingly more adapted to Innovation Norway than
a county authority. Almost 1/3 of the funds distributed through RUP is distributed through
Innovasjon Norge. The registration categories should be redefined to better suit the needs of the
county authority. Business organization and such will not play a significant role. In the projects that
seek funding from the county authority. It will be more relevant to look at the project organization
and the impact the project will have on participants, the community and the county.
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Funn
Totalt for 2011 er det fordelt 170 567 546 kroner gjennom RUP i Finnmark. Dette har bidratt til at
prosjekter med en totalramme på 410 960 588 kroner har blitt realisert. I snitt ligger andelen RUPmidler i disse prosjektene på 45,8 % med en medianstøtte1 på 33.9 %. Inn i denne andelen ligger også
rammeoverføringen til Innovasjon Norge. Det reelle tallet om man kun ser på prosjekter er derfor
109 397 546 kroner totalt til prosjekter med en totalramme på 349 790 588 kroner. Dette gir en
finansieringsandel fra RUP på 31,28 %. Dette er med å forklare det store avviket mellom
gjennomsnittsstøtten og medianen. Det er totalt 111 prosjekter som har mottatt RUP-midler for
2011.

Spesielle registreringskategorier

Figur 1
Av disse midlene er det totalt 1 875 000 som er tilknyttet tiltak rettet mot kvinner etter de spesielle
registreringskategoriene. Dette utgjør 1,10 % av midlene overført gjennom RUP. Med unntak av
kategorien Innvandrere er Kvinner den minste av kategoriene av denne typen definert fra KRD. Fra
figur 1 ser vi at Interreg-midler er den kategorien med mest midler. Det er totalt 48 276 046 kroner
som har tilknytning til en spesiell registreringskategori. Det vil si at mesteparten av midlene er fordelt
uten en anvendelse av en slik kategori. Dette er også grunnen til at summen av de seks spesielle
registreringskategoriene ikke blir 100 %. Enkelte prosjekter, som Vardø prosjektet, kommer også inn
under flere enn én kategori og blir dermed registrert under de kategoriene som angitt. Forprosjektet
Samisk reiseliv faller sågar inn under totalt tre kategorier, reiseliv, miljø og kvinner.
Da rammeoverføringen til Innovasjon Norge er en såpass stor andel av de totale midlene (35,86 %) er
det naturlig å se på forholdstall også uten at disse midlene er en del av regnestykket. Dette gir en
andel fordelt innen kategorien Kvinner på 1,71 %.
I bestemmelsene fra KRD gis følgende definisjon på hva som skal registreres innen denne kategorien:

1

Median regnes ut (i dette tilfellet) ved å telle totalt antall prosjekter som får støtte. Prosjektene rangeres så
etter størrelse og man teller opp til halvparten. I dette tilfellet (111 prosjekter) angir det andelen støtte gitt til
prosjektet som er rangert som nummer 56 etter formelen m=(n+1)/2.
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Figur 2
Ut fra dette ser vi at det er mange av tiltakene som får midler gjennom RUP som vil gi støtte til
kvinner, men som faller utenfor denne kategorien fordi tiltakene primært er rettet mot hele
befolkningen eller er fysiske investeringer. Det er imidlertid ganske mange situasjoner hvor
registreringskategorien kunne blitt anvendt da kategorien virker fremstår ganske bredt definert. For
å kunne si noe om hvorvidt det er for lite midler som har blitt utdelt innen denne kategorien må det
foreligge konkrete tall på blant annet hvor mange kvinnelige gründere det er i Finnmark, hvor mange
selskap som har mer enn 30 % kvinner i styrene med mer. Disse tallene kan i stor grad bestilles
direkte fra SSB. For å kunne anvende denne kategorien riktig vil man måtte gjøre enkeltvurderinger
av hver støttemottaker for å sjekke om kategorien kan anvendes på bakgrunn av ledelsen/styret i
selskapet og hvorvidt det er en kvinnelig gründer som står bak.
Reiseliv har vært et viktig satsingsområde for Finnmark og det er derfor naturlig å se at en såpass stor
andel av RUP-midlene er knyttet opp mot reiseliv.
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Innsatsområder
Når vi ser på fordelingen etter innsatsområde kommer det klart frem at mesteparten av midlene
fordeles til tiltak som treffer flere enn ett innsatsområde. Opplevelser er det enkeltområdet som
mottar mest støtte gjennom RUP, noe som må sees i sammenheng med at Reiseliv er den spesielle
registreringsindikatoren med nest høyest andel midler. Hele 65 % av midlene er tilknyttet
innsatsområdet “På tvers”, altså 118 277 500 kroner. To av prosjektene har imidlertid ingen
tilknytning til innsatsområder, 16 900 000 kroner fordelt på to prosjekter. Dette er utbygging av fiber
til Hasvik kommune og Ringvirkningsprosjektet Nussir i Kvalsund kommune. Disse prosjektene har
heller ikke noen tilknytning til de spesielle registreringskategoriene.

Figur 3
For å kunne fremstille bildet av hvordan midlene fordeles på en litt mer oversiktlig måte er det valgt
å presentere fordelingen per innsatsområde etter å ha trukket fra midlene fordelt på området “på
tvers”. Dette gjør at forskjellen mellom de andre områdene kommer klarere frem.

Figur 4
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Avslag
Det er totalt 16 prosjekt som har blitt avslått eller avvist på søknad om RUP-midler. Det er uklart om
disse har kvalifisert seg for andre støtteordninger og fått avslag av denne grunn. Det gjelder
hovedsakelig små prosjekter sammenlignet med de prosjektene som har fått tildelt støtte.
Gjennomsnittsbeløpet det er søkt om er på 176 199 kroner. Medianverdien er 148 325 så det er
relativt liten forskjell i størrelse på beløpene som varierer mellom 30 000 til 513 000. Til
sammenligning skiller det over 61 millioner fra minste til største innvilgede beløp. Det er svært liten
andel av den totale søkermassen som får avslag. 13,22 % av søknadene har fått avslag. Dette tilsvarer
1,63 % av det totale beløpet det er søkt på. Av de 16 som ikke har blitt innvilget er det totalt 9 som
har fått avslag etter politisk eller administrativ behandling. 7 av søknadene ble avvist fordi de ikke var
relevante for RUP.
Det er vanskelig å konkludere bastant på hvor mange av disse tiltakene som er rettet mot kvinner da
det ikke er satt av ressurser til vurdering av alle avslagene. Det er imidlertid flere av disse prosjektene
som helt sikkert ville blitt vurdert under kategorien kvinner, blant annet investering i fiskebåt for en
kvinnelig fisker. Dette da med forbehold i at prosjektet speiler det som tolkes ut fra informasjonen
om at det er en kvinnelig søker som vil investere i en fiskerbåt. Nevnte søknad ble avvist da dette
ikke lå under ansvarsområdet til Fylkeskommunen. Søknaden fra Måsøy med tittelen Jenter på Hjul
kan fremstå som et godt og kvinnerettet prosjekt, men viser seg å være en søknad om å få midler til å
betale TV2 for å bruke Måsøy i en programserie. Dette blir dermed ikke et kvinnerettet tiltak da
markedsføringen ville vært et ledd i generell samfunnsutvikling.
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Bruken av indikatoren Kvinner
I analysen er det valgt ut fem prosjekter som skal brukes som kontroll for bruken av indikatoren
kvinner. Disse er valgt ut uten forkunnskap om hva prosjektene inneholder, for å kunne gjøre en
uhildet vurdering av om indikatoren er brukt riktig. De fem prosjektene blir presentert etter
saksnummer.
2011-14 Forprosjekt Samisk Reiseliv
Prosjektet har fått tilsagn på 75 000 kroner. Indikatorene som er brukt er reiseliv, miljø og kvinner.
Som presentert over skal kategorien kvinner anvendes når tiltaket er rettet mot kvinner eller drives
av kvinner. Origo, som driver prosjektet, har i skrivende stund mannlig ledelse. Halvparten av de
ansatte er kvinner. Styret i Origo består av leder, nestleder og tre medlemmer. Det er kun én kvinne i
styret, som er vanlig medlem. Dette betyr at det er 20 % kvinner i styret. Det er følgelig ingen
organisatoriske grunner til at kategorien kvinner skal anvendes.
Imidlertid skal det være en kvinnelig prosjektleder, og det vil være minst to kvinner i arbeidsgruppen.
Dette er dog ikke relevant etter kategoribestemmelsen.
Prosjektet har ingen åpenbar vinkling inn mot kvinner og det er uklart hvorfor prosjektet har blitt
registrert med den spesielle registreringskategorien kvinner. Reiselivsprosjektet vil ha positive
effekter for hele samfunnet og etter definisjonen fra KRD skal ikke kategorien kvinner brukes.
2011-15 Global Future (og 2011-96 Tilleggsbevilgning Global Future)
Prosjektet har fått tilsagn på inntil 450 000 kroner. Indikatorene som er brukt er kvinner og
innvandrere.
Dette prosjektet skal jobbe med å heve kompetansen til innvandrere ( menn og kvinner), og gi de
nettverk og bedre muligheter for å lykkes i arbeidslivet. Global Future er et svært spennende initiativ
fra NHO, men bruken av indikatoren kvinner synes å være feil. Global Future er utviklet med en base i
erfaringer fra Female Future, imidlertid er målsettingen knyttet mot innvandrere og ikke kvinner.
Dette prosjektet burde derfor ikke vært tilknyttet registreringskategorien kvinner.
2011-16 Her High North
Prosjektet har fått tilsagn på 400 000. Indikatoren som er brukt er kvinner.
Dette prosjektet er tydelig vinklet mot kvinner.
Indikatoren er korrekt brukt.
2011-95 Prosjekt Vuolgan Varjjagis- skape bolyst og sysselsetting i Nesseby kommune
Prosjektet har fått tilsagn på 600 000. Indikatorene kvinne og unge er brukt.
Prosjektet skal jobbe med å ta vare på tradisjoner i den samiske kulturen gjennom å skape og bruke
nettverk og øke bevissthet rundt håndverk og kortreist mat. Det fremkommer strengt tatt ikke
grunner for at kvinner er en spesiell målgruppe i prosjektet. Prosjektet er samfunnsnyttig og sikter
mot å ta vare på en viktig del av kulturen i Norge og i kommunen. Et viktig aspekt i prosjektet er
bolyst og dette kan sees på som et tiltak som skal treffe unge mennesker (under 35 år etter
definisjonen til KRD).

Konklusjon
Funnene i analysen tegner et bilde av at andelen midler som er rettet mot kvinner er forsvinnende
liten. Da informasjonen om de avslåtte og avviste søknadene ikke er komplett kan ikke analysen si
noe konkret om omfordeling av midlene ville økt andelen midler til kvinnetiltak. Siden minst én av de
avslåtte søknadene har en kvinne som avsender kunne en større andel av midlene blitt fordelt til
kvinner. Dette betyr likevel ikke at søknader som ville gått inn under indikatoren kvinner skulle fått
særbehandlingen om søknadene ikke var gode nok. Det fremkommer også tydelig at indikatorene i
stor grad er rettet mot næringslivet og vil sånt sett ikke være like hensiktsmessige for prosjekter som
faller inn under de midlene som Fylkeskommunen skal gi direkte og ikke via Innovasjon Norge. Det vil
derfor være gunstig med et eget sett indikatorer for vurdering av prosjekter, som i så fall må komme
fra sentralt hold.
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Om Fylkeskommunen ønsker å bruke RUP-midlene for å jobbe strategisk med likestilling kan heller
målrettet kommunikasjon og direkte kontakt med mulige søkere være en vei å gå. Dette vil kunne
bidra til at det kommer flere gode søknader inn som vil treffe indikatoren kvinner på en god måte
samtidig som den samfunnsmessige nytten av midlene blir god.
Funnene peker også på at indikatoren kvinner ikke brukes helt etter hensikten til departementet. Det
fremkommer at det bare er ett prosjekt av de fem oversendte som bruker indikatoren etter
definisjonen fra KRD. Dette tyder på at en gjennomgang av rutiner i forbindelse med å sette
indikatorene i saksbehandlingen kan være hensiktsmessig.
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Tiltak 2 – Forprosjekt Utdanning
Utførelsen av dette tiltaket har vært knyttet til et utviklingsarbeid av et forprosjekt for å se på
hvordan rådgivningstjenesten i videregående skole kan brukes for å fokusere på likestilling og
utradisjonelle utdanningsvalg.
Prosjektplanen er fremført i sin helhet i rapporten.

Søknad prosjekt
Likestilling i rådgivningstjenesten i videregående skole i
Finnmark
1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
Arbeidsmarkedet i Finnmark er svært kjønnsdelt. Årsakene til dette er sammensatt, men
utdanningsvalg er et sentralt tema som Finnmark Fylkeskommune ønsker å ta tak. Veien
fram til utdanningsvalget for unge i dag begynner med det de lærer og tilegner seg fra
barnehagen og opp gjennom oppveksten.
Rådgiverne i videregående skole har en viktig rolle når det gjelder å påvirke ungdom til å
ta de valgene de virkelig ønsker å ta. For en ungdom vil det kunne være vanskelig å
velge utradisjonelt i en sårbar alder. Det er derfor viktig at rådgiverne har gode verktøy
og god kunnskap til å vite hvordan de både skal oppmuntre til at ungdommene tar egne
valg, og hvordan de kan støtte ungdommen i de valgene de tar. Dette betyr at det er
behov for å vite noe om hva slags kunnskap og kompetanse rådgiverne besitter og
hvordan de anvender denne kunnskapen.
Utgangspunktet for dette fokuset er en studie som ble gjort av Sintef ved Ida Mathisen,
som avdekket at kjønn og likestilling spilte liten eller ingen rolle i rådgivning. Derfor
ønsker Finnmark Fylkeskommune samme med KUN Senter for kunnskap og likestilling å
gjennomføre et prosjekt som skal fokusere på rådgivning i den videregående skole.
Sintef-rapporten bruker tall for 2009 noe som betyr at det er behov for nye tall som
beskriver dagens situasjon på en god måte.
Dette er videre ett av tiltakene som blir nevnt i NOU 2012:15 Politikk for likestilling
(s.321), og metodikken som utvikles i dette prosjektet vil kunne bli benyttet i andre
fylker på sikt. Dette forutsetter lokal tilpassing.
1.2 Prosjektmål
Ønsket samfunnsmessig påvirkning med prosjektet er å øke andelen elever som velger
utradisjonelt ut fra kjønn.
Prosjektmål:
1. å gi rådgiverne i Finnmark en økt bevissthet rundt kjønn og likestilling i
utdanningsvalg
2. å gi rådgiverne i Finnmark kunnskap om utradisjonelle utdanningsvalg
3. å øke bevisstheten til rådgiverne i Finnmark på oppfølging av elever som har gjort
utradisjonelle valg

11

1.3 Rammer
Uttalte forutsetninger og rammer gitt av oppdragsgiver og/eller premissgiver som finnes
for prosjektet, for eksempel vedrørende total tidsramme, tidspunkter, kostnader,
ressursbruk, osv.

2. OMFANG OG AVGRENSNING
Fase 1
Prosjektets første fase vil være informasjonsinnhetning gjennom en kartlegging av
kunnskapen som rådgiverne besitter og hvordan de benytter seg av kunnskapen.
Fase 2
Det innhentede materialet skal analyseres og utfra denne analysen skal man lage en
kompetansepakke som skal distribueres til alle de videregående skolene og
ungdomsskolene i Finnmark.
Pakken skal være tilpasset det konkrete behovet i Finnmark basert på analysen. Pakken
skal både gi informasjon om utradisjonelle utdanningsvalg og informasjon om hvilken
rolle de som rådgivere kan og bør spille for ungdom som vil velge utradisjonelt.
Informasjonspakken vil inneholde en brosjyre med sjekklister, informasjon om hva
tradisjonelle yrkesvalg er, hva utradisjonelle valg er og mer. Innholdet vil bli utviklet i
prosjektet. Intensjonen bak informasjonspakken er knyttet opp mot de tre
prosjektmålene.
Prosjektet vil ikke analysere effektene av pakken, men det legges opp til en tilsvarende
undersøkelse om tre år.

3. ORGANISERING
3.1 Prosjektledelse
Finnmark Fylkeskommune er prosjektansvarlig. KUN er prosjektleder.

4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER
4.1 Beslutningspunkter
Det er tre beslutningspunkter i prosjektet. Disse blir datofestet når finansiering er
avklart.
1. Avklaring på finansiering.
2. Vurdering av om det er tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre en god analyse
av materialet fra fase 1.
3. Vurdering av kvaliteten på informasjonspakken som skal sendes ut.
4.2 Oppfølging
Det vil bli gjennomført møter via telefon og skype ved behov. Det legges videre opp til to
fysiske møter hvor prosjektleder møter hos fylkeskommunen med utdanningsavdelingen.

5.

RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

5.1 Kritiske suksessfaktorer
1. Forankring i ledelsen
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Det er viktig at prosjektet blir fulgt opp fra ledernivå, både i skolen og overordnet. Dette
vil sikre den oppfølgingen og det momentet som skal til for at prosjektets aktiviteter får
den tilsiktede effekt.
2. Svarprosent på undersøkelsen som skal distribueres
Det vil være viktig at utdanningsavdelingen følger opp og at de individuelle rådgiverne
ser verdien av å svare godt på undersøkelsen. Med prosjekteierskap i fylkeskommunen
antas det å bli fulgt godt opp. Risikoen vurderes derfor som liten, men med potensiell
stor konsekvens.
3. Oppfølging av prosjektet i ettertid av rådgiverne
Prosjektet påvirkning vil være liten om ikke rådgiverne følger opp det som kommer ut av
prosjektet. Målsettingen med prosjektet vil være å bidra til å styrke
rådgivningstjenesten, men det kan kun skje om de enkelte rådgivere følger opp.

5.2 Kvalitetssikring
5.2.1 Forankring i ledelsen
Fylkeskommunen informerer samtlige skoleledere, rektorer og rådgivere om prosjektet
og viktigheten av gode data i den første fasen.
5.2.2
Prosjektleder sender spørreundersøkelsen direkte til hver respondent. Med en antatt liten
gruppe rådgivere vil hver enkelt respondent være viktig. Fylkeskommunen vil også sende
ut en påminnelse før svarfristen går ut.
5.2.3
Rådgiverne vil få oppfølging i form av e-post og telefonisk kontakt i tillegg til det
generelle oppfølgingsansvaret som ligger hos rektor. Prosjektgruppen vil i etterkant av
prosjektet sende ut en e-post med en evaluering av prosjektet som også vil bidra til å
vise rådgiverne at det er deres innsats som er det viktigste for at prosjektet skal ha en
effekt.

6.

GJENNOMFØRING

6.1 Hovedaktiviteter
6.1.1 Aktiviteter i fase 1
Spørreundersøkelse
Det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse blant alle rådgivere tilknyttet videregående
skole og ungdomsskolen.
6.1.2 Aktiviteter i fase 2
Analyse av svar på undersøkelse:
Alle svarene fra spørreundersøkelsen vil bli analysert for å kartlegge rådgivernes
kunnskap om utradisjonelle utdanningsvalg. Med utgangspunkt i analysen av disse og
innhentet forskning og statistikk fra SSB vil prosjektgruppen lage en informasjonspakke
som skal distribueres til rådgiverne i Finnmark.
6.2 Tids- og ressursplaner
Antatt prosjektstart er 01.04.2013. Denne datoen er grunnlaget for tidsskjemaet som er
satt opp.
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Fase 1
Dato
1-10. april
15. april-25. april
30. april-30. mai
1. juni-30. juni
1. juli-15. juli
1. juli-15. juli
15. august-20.
august
Totalt

Aktivitet
Lage
spørreundersøkelse
Utsending av
undersøkelse og
eventuelle purringer
Analyse av
undersøkelse
Utarbeidelse av
informasjonspakke
Kontroll av mottak
Rapport
Oppfølging rådgivere

Ansvarlig
KUN

Timer
20

KUN

10

KUN

60

KUN

120

Fylkeskommunen
KUN
Fylkeskommune

10
30
10
260 timer

6.3 Kompetansekrav til prosjektgruppen
Prosjektleder bør ha kompetanse på god prosjektstyring og målstyring, i tillegg til en god
oversikt over Finnmark Fylkeskommune. Kompetansen til de to andre medlemmene i
prosjektgruppen bør være av kompletterende art slik at gruppen har muligheten til å
analysere funn ut fra flere perspektiv. Prosjektgruppen bør videre ha
forskningskompetanse.

7.

ØKONOMI

Budsjett
Dato
1-10.
april
15. april25. april
30. april30. mai
1. juni30. juni
1. juli-15.
juli
1. juli-15.
juli
15.
august20.
august

Aktivitet
Lage
spørreundersøkelse
Utsending av
undersøkelse og
eventuelle
purringer
Analyse av
undersøkelse
Utarbeidelse av
informasjonspakke
Kontroll av mottak

Ansvarlig
KUN

Timer
20

KUN

10

9 000 kr

KUN

60

54 000 kr

KUN

120

Fylkeskommunen

10

9 000 kr

Rapport

KUN

30

27 000 kr

Oppfølging
rådgivere

Fylkeskommune

10

9 000 kr

Reisekostnader

(To turer for to
personer til Vadsø)

Totalt
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108 000 kr

36 000 kr
260
timer

Finansieringsplan

Sum
18 000 kr

270 000 kr

Finansieringskilde
Barne-, likestillings-, og
inkluderingsdepartementet
Finnmark Fylkeskommune

Beløp
252 000
18 000 kr
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Tiltak 3 – Frodig Fokus
Foredrag på Frodig Fokus på Finnmark, Vadsø 18.oktober.
Marte Taylor Bye presenterte resultater fra prosjektet ‘Likestilling og mangfold i Verran kommune’
og hvordan kommuner kan jobbe for å integrere likestillings- og mangfoldsperspektiv i sine planer og
tjenester. Hovedtema var gruppedelt statistikk og synliggjøring.
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