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Dagens gjest
anne-Marte  
Kolbjørnshus, 
kvinnenettverksleder,  
Oppland Ap

 
GjennoM 10 år i opplandspo-
litikken er det noe som har slått 
meg gang på gang. Det er man-
ge menn! Hvorfor er sannsyn-
ligheten for å være eneste 
dame på møtet så stor? Særlig 
når jeg er på møter om for ek-
sempel industri, veg, idrett el-
ler arbeidsplasser. Da kryr det 
av hvite menn som pusher 50.

PolitiKKen er fortsatt ikke 
likestilt. På landsbasis ble det 
valgt 120 kvinnelige ordførere 
ved forrige kommune- og fyl-
kesvalg. Dette utgjør 28 prosent 
av totalen. I Oppland er seks av 
26 ordførere kvinner, det vil si 
23 prosent. Pluss en mannlig 
fylkesordfører og en mannlig 
fylkesmann. Det er for skeivt. 
Her mener det jeg hviler et an-
svar på oss alle. Vi må i større 
grad anerkjenne og støtte opp 
om dyktige kvinner.

Vi har heldigvis tidenes stør-
ste kvinneandel i det nye Stor-
tinget på 44 prosent. Likevel 
ble det valgt et presidentskap 
med kun en kvinne, øvrige fem 
er menn. Ingen kan overbevise 
meg om at det er tilfeldig. Alt 
handler om strukturer og valg 
som gjøres av hver og en av oss. 
Mye handler om å være bevisst. 
Hvis vi ikke er det, så glir vi til-
bake i gamle mønstre.

liKestillinG er en kontinu-
erlig kamp. Opposisjonen på 
Stortinget tok grep etter valget 
og presset Høyre og Frp til å 
gjøre om kuttet i fedrekvota. 
Den er nå økt igjen til 14 uker. Ei 
forsterka fedrekvote gjør at fle-
re fedre velger å bruke tid 
sammen med barnet sitt, og det 
styrker kvinner sin posisjon i 
arbeidslivet. Vi må komme opp 
med flere tiltak som fungerer.

Kontantstøtte er et bidrag til 
å holde kvinner utenfor ar-

beidslivet. Svært få fedre job-
ber på arbeidsplasser der deltid 
er vanlig, mens en stor andel 
mødre er ansatt i helsesektor, 
pleie og omsorg og serviceyr-
ker, som har en utpreget kultur 
for deltid. 

Kontantstøtten har utvi-
klet seg til å bli en ordning som i 
all hovedsak blir brukt av de 
med lavest inntekt og en veldig 
høy prosentandel av mottaker-
ne er innvandrere. Minoritets-
språklige mødre som mangler 
nettverk og kontakt med det 
norske fellesskapet blir betalt 
for å være hjemme med barna. 
Disse pengene burde heller gå 
til norskopplæring, utbygging 
av barnehager, målretta tiltak 
for å få flere kvinner i heltids-
stillinger og inn i utdanning. 
Dette er noen politiske veivalg 
som avgjør hvorvidt vi som 
land skal lykkes med likestil-
ling.

denne uKa fremmet jeg et 
forslag til fylkestinget om at vi 

skal være bevisste på likestil-
ling i egen organisasjon. På ar-
rangementer i vår regi skal det 
være et mangfold blant innle-
dere og vi skal etterstrebe god 
kjønnsbalanse. Det betyr noe 
hvem som får plass og får ordet.

det er vårt felles ansvar at 
mangfoldet blir større der vik-
tige avgjørelser fattes. Flere 
kvinner, flere yngre, flere eldre, 
og flere med minoritetsbak-
grunn. Da er jeg overbevist om 
at det blir tatt smartere avgjø-
relser, som kommer flere av 
innbyggerne til gode.

jeG startet dette innlegget 
med å sitere Karpe Diem. To 
menn. Kanskje skal vi alle være 
litt mer bevisste på at vi også 
trekker fram kvinnelige rolle-
modeller. Derfor avslutter jeg 
med Ingebjørg Bratland som 
synger «For du har både vett 
nok, mot nok og ro nok. Og du 
er både bra nok, sterk nok og 
god nok.» Husk det!

Hvite menn som pusher 50

liKestillinG: «På arrangementer i vår regi skal det være et 
mangfold blant innledere og vi skal etterstrebe god kjønnsbalanse.»

det er med tilfredshet vi ser hvordan tilslutnin-
gen til navnet «Opplandene» på den kommende 
innlandsregionen øker. GD har, i likhet med 
mange andre miljøer, tidligere tatt til orde for at 
nettopp Opplandene er det klart foretrukne 
navnevalget. Når tilslutningen til navnet også 
brer om seg i Hedmark, bør dette være en sak 
preget av svært liten strid, og desto mer preget 
av en felles forståelse og en felles forankring.

det er det historiske elementet – de historiske 
tradisjoner – som er den helt avgjørende begrun-
nelsen for et slikt navn. Fylkesordfører Even 
Aleksander Hagen (Ap) i Oppland og fylkesord-
fører Dag Rønning (Sp) i Hedmark står samlet i 
en slik vurdering.

Derfor håper vi at begge to får i gang samlende 
prosesser i sine fylker som kan munne ut i en 
felles anbefaling av navnet. Da vil instanser som 
skal godkjenne det nye navnevalget også med 
stor sannsynlighet slutte seg til forslaget.

navnet innlandet er tatt i bruk på en rekke 
institusjonelle virksomheter. Det må være greit. 
Samtidig er dette ikke til hinder for å tenke mer 
prinsipielt overordnet for den nye innlandsre-
gionen.

Det er også interessante og gode refleksjoner 
knyttet til at «Opplandene» bærer i seg mer 
åpenhet og optimisme enn «Innlandet», som er 
mer lukket og innadvendt. Dette vil debatten 
sikkert kunne gi flere synspunkter på.

opplandene vil i nasjonal 
sammenheng gi en mer 
entydig definisjon av hvor 
i landet vi befinner oss. Et 
«innland» finner vi tross 
alt i de fleste av landets 
regioner, og dette er intet 
særpreg med identitet. 

Når et valg tas for hva 
Oppland og Hedmark skal hete etter 1. januar 
2020, blir det også viktig at fylkesmannsembe-
tet over tid harmoniseres i et navnevalg. Enn så 
lenge er den påtroppende fylkesmannen utpekt 
som fylkesmann for Oppland og Hedmark fra 1. 
januar 2019. Der også begge fylker inntil videre 
opptrer som egne valgkretser til stortingsvalg.

Opplandene bør gradvis kunne bli forankret 
som vår gjenvunne identitet, nord for «Viken».

På Gudbrandsdalens vis
Fredag skal lederskapet i alle kommuner i 
Gudbrandsdalen forsøke å samle seg om hvor-
dan de skal forene krefter for videre vekst og 
utvikling. En rekke samarbeidsarenaer skal 
utpekes.

Distriktets utvikling i fritidssektoren blir et 
viktig insitament til å gå nye veger for måten 
kommunene skal arbeide og samarbeide på. Vi 
bør kunne vente oss forpliktende framdrift.

Opplandene 
et klart valg

Opplandene bør 
kunne forene 
både Hedmark 
og Oppland etter 
1. januar 2020
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