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Interpellasjonen "Det er ikke ansatt kvinner i Kristiansandsregionen brann og
redning (KBR) på 15 år" omgjort til skriftlig spørsmål
Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 22.11.17, den ble utsatt grunnet tidsnød og
som er omgjort til skriftlig spørsmål.
Interpellasjonen lød:
Onsdag 15. November kan vi lese i FVN at det ikke har vært ansatt en kvinne i
Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) på 15 år.
Årsaksforklaringen på dette kan sikkert være mangfoldig. Uavhenging av disse, mener AP at
det uansett vitner om en ledelse hos KBR, som ikke har hatt en spesiell fokus på mangfold i
arbeidsstokken sin. Heldigvis opplever vi at mange andre sektorledere i kommunen tar
mangold på det største alvor.
Jeg mener at vi må få ansatt flere kvinner i brannvesenet. Brannvesenet har flere oppgaver
enn å bare slukke branner. Det trengs en mangfoldig kompetanse i arbeidsstokken, for at
innbyggerne skal oppleve trygghet og ivaretakelse. Vi må motivere flere kvinner, og vi må
legge til rette for flere kvinner. Mest av alt må vi bevisstgjøre en ledelse i KBR, som
tilsynelatende ikke har fokus på mangfold i arbeidsstokken sin.
Prosjektet "menn i helse" har mange steder vært en vellykket satsing. Arbeiderpartiet mener
at Kristiansandsregionen bør se på muligheten for at vi innfører tilsvarende satsing i KBR.
Er ordføreren enig i at vi iverksetter et prosjekt, for eksempel tilsvarende "Menn i Helse", for
Kristiansandsregionens brann og redningstjeneste?
Svar:
Rekruttering av kvinner til beredskapsavdelingen i KBR har vært for dårlig. KBR er ikke i en
særstilling her, dette er et nasjonalt problem. Jeg er likevel ikke fornøyd med andelen kvinner
i beredskapsavdelingen i KBR. Samtidig har KBR ansatt flere kvinner i forebyggende
avdeling de siste årene.
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Derfor mener jeg at interpellanten stiller et betimelig spørsmål. Det er avgjørende at vi
politikere setter søkelyset på dette problemet. Det gjelder imidlertid ikke bare ansettelse av
kvinner, men også ansettelse av personer med minoritetsbakgrunn.
Ut av det jeg har lest i Fædrelandsvennen, ser det ut til at kravene KBR stiller ved ansettelse
er strengere enn kravene som stilles i andre brannvesen. Dersom det medfører riktighet, er
det grunnlag for å be KBR redegjøre for hvorfor de har valgt denne praksisen. Samtidig er
KBR av den oppfatning at det ikke er de fysiske kravene som hindrer at flere kvinner blir
ansatt.
Det administrative storbynettverket i KS, har nylig satt dette temaet på dagsorden. Der er det
enighet om at det bør etableres et Kvinner i brann-prosjekt, etter modell fra Menn i helse. KS
har signalisert at de vil bidra. Det er ønskelig at DSB, som har ansvaret for den
nyoppstartede fagskolen for brannfag, skal ta ledelsen i prosjektet, og KS skal gå i dialog
med dem.
Jeg vil følge opp denne saken videre i KS-storbynettverk og sørge for at Kristiansand deltar i
prosjektet. Jeg ønsker at vi i Kristiansand by skal kunne tilby et mangfoldig arbeidsliv, da må
vi starte med oss selv.
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