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Fra Hilde Hvaal Durban (H)
Kjønnsnøytral tittel for kommunens øverste leder
Det er rundt 120 kvinnelige toppledere i norske kommuner som hver dag skal kalles mann
gjennom sin stilling som rådmann.
Stortinget vedtok 11. juni i fjor en ny kommunelov. Der går det frem at den nye tittelen på
kommunenes øverste sjef for administrasjon bør være kommunedirektør. Det er en sterk
oppfordring til kommunene om å bytte tittel. Den nye loven trer i kraft til høsten når de nye
kommunestyrene konstituerer seg.
Jeg synes det ville kledd Bærum å gå inn for en mer moderne tittel. Det er en presis og
kjønnsnøytral tittel. Toppsjefen er direktør for kommunen, og bør derfor ha tittelen
kommunedirektør. Med tittelen kommunedirektør, kvitter Bærum seg med en stillingstittel
som knytter toppsjefen kun til det ene kjønnet. Mitt spørsmål er derfor, vil Rådmannen følge
den sterk oppfordring om å bytte tittel til kommunedirektør når den nye kommuneloven trer
i kraft?
Vold i mot gravide
Mellom to og fire prosent av gravide blir mishandlet hjemme viser tall fra 2014, men det
antas at det er mørketall. Helseminister Bent Høie innførte i 2014 nye retningslinjer hvor han
påla jordmødrene å spørre de gravide om de er eller har blitt utsatt for vold. To år senere
initierte og finansierte Sanitetsforeningen en undersøkelse blant jordmødre i
svangerskapsomsorgen via TNS Gallup.
Undersøkelsen viste at 11% av jordmødrene aldri spør den gravide om vold, og kun 40% gjør
det alltid. Det var særlig to årsaker som ble nevnt som forklaring til at de ikke spurte:
- Manglende kunnskap og kompetanse om oppfølging av svaret
- Kommunen mangler rutiner for hva som skal skje/gjøres dersom den gravide bekrefter vold
Kommunene oppfordres til å ha rutiner for hva som skal skje om man får et «ja» til vold.
Dessverre er det langt fra alle kommuner som har det. Mitt spørsmål er derfor, har Bærum
kommune klare rutiner på hvem som har ansvaret for hvilke prosesser og hva som skal skje
dersom en gravid kvinne svarer ja på dette spørsmål?

