


























Tabell 1. Tilsatte ved UiB, alle stillingsgrupper, 1992 – 2008, % kvinner. Årsverk. 
  2004 2007 2008 

  Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner 
Adm. stillinger 626,1 73  % 682,4 73 % 706,2 74 % 
Andre stillinger 17,7 51  % 13,9 73 % 12,9 70 % 
Drift- og vedlikehold 84,4 25  % 91,9 29 % 84,5 27 % 
Støttestillinger UFF 426,7 56  % 441,5 57 % 432,6 55 % 
Undervisning, forskning, 
formidling (UFF) 1303,8 33  % 1537,6 37 % 1561 38  % 
SUM 2458,7 47  % 2767,3 49  % 2797,2 50  % 
 
I 2008 ble det utført 2797 ordinære årsverk ved UiB. Av disse ble 50 % utført av 
kvinner. Andel kvinner varierer fra 27 % i drift- og vedlikeholdsstillinger til 74 % i 
administrative stillinger. 
 
I perioden 2004 – 2008 har den relative andelen kvinner innenfor de ulike gruppene 
med få unntak holdt seg svært stabil, selv om det har skjedd interessante endringer 
innenfor de administrative stillingene. 
 
 3. Administrative stillinger. 
 
Tabell 2: Ansatte i administrative stillinger ved UiB 2004 – 2008,  
               kvinner i %. Årsverk. 
  2004 2007 2008 

  Totalt K Totalt K Totalt K 

Kontorstillinger 32,5 89 % 12,3 73 % 9,3 82 % 
Saksbehandlere 494,6 76 % 559,2 78 % 583 79 % 
Mellomledere 83,8 54 % 93,8 53 % 98,9 48 % 
Lederstillinger 15,3 39 % 17 47 % 15 60 % 
Sum 626,2 73 % 682,4 73 % 706,2 74 % 
 
Innenfor administrative og tekniske stillinger har universitetet tidligere vært en 
tradisjonelt kjønnsdelt arbeidsplass både horisontalt og vertikalt. De siste årene har 
dette endret seg mye både på leder- og mellomledernivå.  I 2008 finner vi kvinner i 
60 % av lederstillingene og i underkant av 50 % av mellomlederstillingene. Korrigert 
for antall instituttledere er kvinneandelen 65 % blant mellomlederne, se tabell 14. 
 
Kvinneandelen blant kontorpersonalet er fremdeles svært høy, men antall 
kontorstillinger er nå redusert til i underkant av 10 årsverk. Reduksjonen i antall 
kontorstillinger motsvares av en økning i antall saksbehandlerstillinger, men også 
disse stillingene er kvinnedominerte. 
 
Saksbehandlergruppen er imidlertid svært sammensatt. En oversikt over de ulike 
stillingstypene er gitt i tabell 3. Denne viser at kvinnene dominerer i antall innenfor de 
fleste stillingskategorier, selv om det er en tendens til at andelen synker jo høyere 
opp i stillingshierarkiet vi kommer. 
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Tabell 3: Ansatte i saksbehandlerstillinger ved UiB, 2004 – 2008, kvinner i %. Årsverk 

2004 2007 2008 
Stillingskode  

Totalt K Totalt K Totalt K 

Førstesekretær 60,2 86 % 34 81 % 22,4 86 % 
Konsulent 111,2 90 % 107,7 89 % 86,2 88 % 
Konsulent 44 93 % 58,7 95 % 64,4 93 % 
Overarkitekt - - 1 100 % 0,5 100 % 
Prosjektleder 0,6 - 2,2 91 % 4 75 % 
Førstekonsulent 228,6 70 % 241 76 % 246,1 81 % 
Seniorkonsulent 18,8 60 % 61,2 67 % 95,2 73 % 
Rådgiver 16,9 47 % 35,8 55 % 34,6 65 % 
Seniorrådgiver 12,6 32 % 17,7 45 % 29,6 34 % 
Sum 494,6 76 % 559,2 76 % 583 79 % 

 
 
 
4. Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 
I løpet av de siste 10 årene har kvinner gradvis økt sin andel innenfor alle 
undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger.   
 
Tabell 4: Ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger ved UiB, 
               2004 – 2008, kvinner i %. Årsverk. 

2004 2007 2008 
Stillingsgrupper 

Totalt K Totalt K Totalt K 

Andre undervisn./forsk./formidl. 31,8 42 % 34,3 54 % 36,5 55 % 
Hjelpestillinger 
Undervisn./forskn./formidl. 23 54 % 27,9 57 % 20,8 55 % 
Professor II 21 14 % 23 13 % 24,5 16 % 
Rekrutteringsstillinger1 257,1 53 % 434,4 51 % 479,5 50 % 
Undervisnings- og forskerstillinger 947,2 26 % 993,5 30 % 975,7 31 % 
Bibliotekstillinger 23,8 63 % 24,5 61 % 24 66 % 
Sum 1303,8 33 % 1537,6 38 % 1561 38 % 
 
Tabell 4 gir en oversikt over ansatte i disse stillingsgruppene fra 2004 til 2008, mens 
tabell 5 ser særskilt på undervisnings- og forskningsstillinger. Oversikten i tabell 4 
viser at kvinneandelen er lavest for professor II - stillinger og høyest for bibliotekarer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bare internt finansierte  
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Tabell 5: Ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger ved UiB 2004 – 2008, kvinner i %. 
Årsverk 

2004 2007 2008 
Stillingskategori  

Totalt K Totalt K Totalt K 

Amanuensis 33 36 % 21 38 % 17 41 % 
Forsker 1 - 7,1 72 % 1,7 41 % 
Forsker 0,9 10 % 5,2 19 % 5,5 55 % 
Førsteamanuensis 322,6 33 % 373,4 39 % 358,6 38 % 
Førstelektor 24,5 45 % 14,5 41 % 21,6 36 % 
Høgskolelærer/øv.lærer - - 1,3 84 % 3,1 89 % 
Professor 451,4 15 % 448,2 17 % 455,2 20 % 
Universitetslektor 109,8 43 % 121,7 46 % 111,9 48 % 
Sum 947,2 26 % 993,5 30 % 975,7 31 % 
 
Andelen kvinner blant professorene har steget med tre prosent det siste året, og er 
nå i underkant av 20 %.  Blant førsteamanuensene har andelen økt jevnt over mange 
år, men med en svak nedgang det siste året. Dette kan ha sammenheng med 
opprykk til professorstillinger, noe som vil bli kommentert nærmere under punkt 4.1 
og 4.3.  
 
Tabell 6: Vitenskapelige stillinger ved UiB, utvalgte kategorier, i 2007 og 2008, 
 totalt og andel kvinner. Årsverk  
Årsverk 2007 2008 
  Totalt K K i % Totalt K K i % 
Professor 448 78 17 % 457 90 20 % 
 - herav opprykk2  206 33 16 % 198 27 14 % 
Førsteamanuensis 373 146 39 % 359 138 38 % 
Postdoktor 68 33 49 % 68 29 43 % 
Professor II 23 3 13 % 25 4 16 % 
 
Selv om andelen kvinner har økt i de fleste vitenskapelige stillingskategoriene, er det 
store variasjoner mellom de ulike fagfeltene.  
 
 
4.1 Professorer og førsteamanuenser 
Flere kvinner i faste vitenskapelige toppstillinger har i flere år vært en høyt prioritert 
likestillingspolitisk målsetting ved UiB. Andelen kvinnelige professorer har i løpet av 
de siste 10 årene økt fra 11 til 20 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tallene for opprykk er hentet fra UiBs egne personaldata, da disse ikke fremgår av DBH - tallene.  
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Tabell 7: Professorer ved UiB etter fakultet, 2004 – 2008, kvinner i %. Årsverk. 
2004 2007 2008 Avdeling/Fakultet 

Totalt K Totalt K Totalt K 
Bergen museum 10 10 % 9 11 % 9 11 % 
Humanistisk fak. 83,5 31 % 77,3 27 % 83 32 % 
Juridisk fak. 14 7 % 15 13 % 15,8 13 % 
Mat.Nat. fak. 135,4 5 % 139,5 8 % 134,8 9 % 
Medisin/Odont. 
fak.3 111,2 15 % 107,3 16 % 125,9 20 % 
Odontologisk fak. 19,2 26 % 16,5 24 % - - 
Psykologisk fak. 27 26 % 33,3 33 % 35,6 32 % 
Samfunnsvit. fak. 51,1 10 % 48,3 20 % 49,1 21 % 
Adm. - - 2 50 % 2 50 % 
Sum 451,4 15 % 448,2 17 % 455,2 20 % 
 
Den største andelen kvinner knyttet til undervisning og forskning finner vi innenfor 
psykologi og humaniora. De laveste andelene har Det matematisk- 
naturvitenskapelig- (9 %) og Det juridiske fakultet (13 %). 
 
Den samme tendensen gjelder for førsteamanuenser, selv om andelene her er langt 
høyere for alle fakultetene. Økningen i andel kvinnelige førsteamanuenser de siste 
årene gjør UiB bedre rustet til å møte det kommende generasjonsskiftet blant 
professorene. 
 
Tabell 8: Førsteamanuenser ved UiB etter fakultet, 2004 – 2008, kvinner i %.  Årsverk. 

2004 2007 2008 Avdeling/Fakultet  
Totalt K Totalt K Totalt K 

Bergen museum 13 5 % 10 50 % 13 46 % 
Humanistisk fak. 90 40 % 103,9 46 % 96 45 % 
Juridisk fak. 10 30 % 14,5 28 % 11,8 32 % 
Mat.Nat. fak. 69,3 13 % 77,6 21 % 73,4 22 % 
Medisin/Odont. fak 45,8 37 % 48,1 36 % 60,1 46 % 
OD 15,5 71 % 17,7 73 % - - 
Psykologisk fak. 28,1 39 % 43,4 53 % 41,5 54 % 
Samfunnsvit. fak. 50,9 28 % 57,2 32 % 61,7 30 % 
Adm. - - 1 - 1,2 - 
Sum 322,6 33 % 373,4 39 % 358,6 38 % 
 
Flere fakulteter har nå over 40 % kvinner i førsteamanuensis - stillinger. Når andelen 
kvinner er over 40 % i en stillingskategori, er hovedregelen at det ikke skal brukes 
kjønnskvotering til disse stillingene (jf. Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, § 21). 
 
Det kan imidlertid være store variasjoner mellom fagområdene innenfor samme 
fakultet. Institutter som har svært skjev kjønnsbalanse kan derfor fremdeles benytte 
moderat kjønnskvotering som virkemiddel, selv om fakultetet har over 40 % kvinner i 
den aktuelle stillingskategorien. Omvendt gjelder det at institutter som har over 40 % 
kvinner i en stillingskategori ikke kan benytte kvotering selv, om andelen er under 40 
% på fakultetet som helhet.  
                                                 
3 Det odontologiske fakultet er slått sammen med Det medisinske fakultet. 
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Figur 1: Andel kvinner i vitenskapelige stillinger ved UiB sammenlignet med gjennomsnittet 
for alle universitetene i Norge, 2008. Årsverk. 
 
Figuren over viser hvordan situasjonen er ved UiB sammenlignet med de andre 
universitetene i Norge.  
 
4.2 Rekrutteringsstillinger 
I likestillingsarbeidet ved UiB har det vært særlig viktig å følge utviklingen når det 
gjelder rekrutteringsstillinger, fordi økt kvinneandel her vil øke sannsynligheten for 
videre rekruttering av kvinner til undervisning og forskning.  
 
Tabell 9: Rekrutteringsstillinger ved UiB, 2004 – 2008, internt og eksternt finansiert. Kvinner i 
%. Årsverk 

2004 2007 2008  
Rekrutteringsstillinger Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner

Postdoktor eksternt finansiert 74,4 36 % 89,7 46 % 104,8 44 % 

Postdoktor internt finansiert 49,3 56 % 67,9 49 % 68,1 43 % 
 
Stipendiat eksternt finansiert 208,7 45 % 223,7 43 % 241,2 39 % 
 
Stipendiat internt finansiert 207,8 52 % 365 52 % 409,1 51 % 
 
For alle rekrutteringsstillingene har det vært en svak nedgang i andel kvinner det 
siste året. Dette kan skyldes tilfeldige svingninger, men utviklingen her bør likevel 
følges nøye. 
 
For internt finansierte stipendiatstillinger har andel kvinner har holdt seg stabilt i 
overkant av 50 % i flere år.  Målsettingen om minst 40 – 60 % kjønnsbalanse i disse 
stillingene kan dermed sies å være nådd for UiB sett under ett. Tabell 10 viser likevel 
at det også her er store fakultetsvise variasjoner. 
 
Tabell 10 viser antall og andel kvinner blant stipendiatene på fakultetsnivå.  
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Tabell 10: Stipendiater ved UiB etter fakultet, 2004 - 2008.Internt og eksternt finansiert. 
Kvinner i %. Årsverk 

2004 2007 2008 Avdeling/Fakultet  
Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner 

Bergen museum 3 67 % 6,9 86 % 5,9 100 % 
Humanistisk fak. 56,1 40 % 71,5 48 % 87,7 46 % 
Juridisk fak. 11,6 31 % 23,3 34 % 27,6 38 % 
Mat.nat. fak. 169,6 36 % 229 36 % 252,9 33 % 
Medisin/Odont. fak 86 67 % 118,2 62 % 147,8 62 % 
Odontologisk fak. 13,5 74 % 19,8 49 % - - 
Psykologisk fak. 30,2 58 % 58,1 66 % 60,3 65 % 
Samfunnsvit. fak. 46,5 61 % 61,8 52 % 68,1 49 % 
Sum 416,5 49 % 588,7 49 % 650,3 47 % 

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det klart største antallet stipendiater 
og samtidig den laveste kvinneandelen. Dette gjelder særlig for eksternt finansierte 
stipendiater, og bidrar til å trekke ned gjennomsnittet på 47 %.  
 
Tabell 11 og figur 2 viser antall avlagte doktorgrader ved UiB og andel kvinner blant 
doktorandene i perioden 1992- 2008.  
 
Tabell 11: Doktorgrader ved UiB 1992 – 2008. 
  1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 
Totalt 72 120 112 129 114 158 158 179 202 233 
Kvinner 25 % 20 % 29 % 40 % 44 % 39 % 36 % 38 % 48 % 52 % 
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Figur 2: Andel kvinner som har tatt doktorgraden ved UiB, 2002 – 2008.  
 
Fra 1992 til 2008 har andelen kvinner som tar doktorgraden økt fra 25 til over 50 %. 
Tidligere var det ikke godt samsvar mellom kvinneandel på stipendiatnivå og andel 
kvinner som tok doktorgraden. Resultatene fra de to siste årene tyder imidlertid på at 
gjennomføringsgraden i dag er like god for begge kjønn. En bedring av 
stipendiatenes rettigheter i forhold til svangerskap og omsorgsansvar, og et styrket 
fokus på stipendiatenes arbeidsvilkår generelt, har bidratt til denne positive 
utviklingen.  
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Tabell 12: Postdoktorer ved UiB etter fakultet. 2004 -2008. Internt og eksternt finansiert. 
Kvinner i %. Årsverk 

2004 2007 2008 Fakultet/avdeling  
Totalt Kvinner Totalt Kvinner  Totalt Kvinner 

Bergen museum - - 1 - - -
Humanistisk fak. 16,5 58 % 14,8 59 % 16,6 68 %
Juridisk fak. - - - - 2 -
Mat.nat. fak. 47,5 26 % 57,3 35 % 64,5 34 %
Medisin/Odont. fak 39,3 45 % 55,8 52 % 61,2 49 %
Odontologisk fak. 1,8 56 % 3 67 % - -
Psykologisk fak. 8 87 % 13,7 56 % 12,6 45 %
Samfunnsvit. fak. 10,6 64 % 12 58 % 16 44 %
Sum 123,7 44 % 157,6 47 % 172,8 44 %

 
Kjønnsbalansen blant postdoktorene er relativt bra, og  kvinnene utgjør i dag 44 % av 
alle postdoktorer4 ved UiB, noe som sammen med nærmere 40 % blant 
førsteamanuensene skaper et godt grunnlag for videre rekruttering til faste 
vitenskapelige stillinger.  
 
Også her er det realfagene som står overfor de største utfordringene. Andelen 
kvinner blant postdoktorene viste en gradvis nedgang fra 1999 frem til 2006. Dette 
ble delvis forklart med at universitetet ikke lenger hadde anledning til å øremerke 
stillinger for kvinner, og det har vært en utfordring for universitetet å stoppe denne 
negative utviklingen. Dersom det fra høsten 2009 igjen blir mulig å øremerke 
midlertidige stillinger, kan dette benyttes for å styrke rekrutteringen ytterligere til fag 
som har en sterk mannsdominans i faste vitenskapelige stillinger. 
 
 
4.3 Kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger 
Figur 3 viser andel kvinner på ulike akademiske ”karrieretrinn” ved UiB i 1996, 2002 
og 2008, fra studenter til rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer), 
førsteamanuenser og professorer.  
 
Figuren gir et godt bilde av det som fremdeles er hovedutfordringen i 
likestillingsarbeidet i akademia; selv om kvinner nå er godt representert helt opp til 
postdoktornivå og vi har sett en positiv utvikling på førsteamanuensisnivå, er det 
fremdeles stor mannsdominans blant professorene.  Dette vil også gjenspeiles i alle 
faglige lederstillinger. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Både internt og eksternt finansierte stillinger. 
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Figur 3: Kvinneandeler på ulike akademiske karrieretrinn ved UiB 1996 - 2008 
 
Figuren skjuler de store variasjonene mellom fagområdene, men illustrerer det som 
ofte omtales som ”the leaky pipeline”5, hvor kvinner faller fra på ulike trinn i den 
akademiske karrierestigen i større grad enn menn. Mens man tidligere mente at 
kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger ville øke jevnt ettersom stadig flere 
kvinner søkte høyere utdanning, dreier dagens debatt om likestilling i akademia seg 
mer om å identifisere og fjerne kjønnsbarrierer i akademia. Det etter hvert velkjente 
begrepet ”glasstaket” brukes ofte for å illustrere at kvinner kan møte flere typer 
barrierer i systemet enn menn. Noen av disse stengslene er usynlige og ubevisste, 
og kan derfor også være vanskelige å kjempe mot. Mentorordningen ved UiB er ett 
av flere tiltak som har vært opptatt av å avdekke slike barrierer6 i 
universitetssystemet. To større mentorprosjekter er nå under oppstart ved UiB, og 
den nye handlingsplanen oppfordrer også fakultetene til å etablere egne 
mentorordninger, gjerne knyttet til internasjonale kontakter gjennom professor II - 
stillinger.  
 
Oversikt over nytilsatte kan gi et bilde av hvordan situasjonen vil kunne se ut om 
noen år. Tabell 13 viser tilsettinger og professoropprykk de to siste årene ved UiB.  
Bare 10 nye professorer ble tilsatt etter utlysning i 2008, og ingen av disse var 
kvinner. Alle nye kvinnelige professorer er derfor internt rekruttert gjennom 
opprykksordningen. Andel kvinner som har fått kompetanseopprykk øker jevnt, og er 
nå oppe i 43 %. Dette er nå de hyppigste rekrutteringsveien til professorstillinger.  
 
 
 

                                                 
5 ”The leaky pipeline” er et begrep Europakommisjonen bruker for å beskrive kvinners frafall i 
utdanningssystemet og videre karriere i akademia. 
6 Jmfr. Sluttrapport fra Mentorprosjektet ved UiB, april 2005 
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Tabell 13: Tilsettinger* og professoropprykk ved UiB i 2007 og 2008 
  

Totalt 
Ekstern ** 
rekruttering  

 
Kvinner  i % 

Stillinger 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Professor- ordinære tilsettinger 19 10 53 % 70 % 21 % - 
Professor- kompetanseopprykk 24 21 - - 38 % 43 % 
Professor II- ordinære tilsettinger 7 14 100 % 100 % - 36 % 
Professor II- uten utlysning 15 37 93 % 86 % 18 % 30 % 
Førsteamanuensis 35 38 49 % 63 % 51 % 45 % 
Førsteamanuensis- uten 
utlysning7 5 5 80 % 20 % 20 % 80 % 

41 67 73 % 63 % 39 % 37 % Postdoktor 
 *Tilsettingsvedtak 
**Ekstern rekruttering: Personer som ikke inne hadde stilling ved UiB på tilsettingstidspunktet.  

lige professor ll 
i kombinasjon med incentivordningen - har gitt ønskede resultater.  

rt en svak nedgang etter at andelen nytilsatte har 
gget på over 50 % to år på rad.  

 

 
Andelen kvinner i professor II-stillinger har økt betraktelig det siste året, noe som 
tyder på at oppfordringen til fagmiljøene om å satse spesielt på kvinne
- 
 
Rekrutteringen av kvinner til postdoktorstillinger ser imidlertid ut til å ha stagnert, og 
for førsteamanuensene har det væ
li
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ignet med andel kvinner totalt i ulike 

itenskapelige stillingsgrupper ved UiB i 2008 

inner i 
tillingsgruppen totalt for noen viktige vitenskapelige stillingsgrupper.  

4 viser hvordan tilsatte instituttledere ved UiB fordeler seg etter fakultet og 
jønn.  

                                                

Figur 4: Andel kvinner blant nytilsatte sammenl
v
 
Figur 4 viser andel kvinner blant nytilsatte sammenlignet med andel kv
s
 
4.4 Faglig ledelse 
I samme perioden som kvinner har økt sin andel blant førsteamanuenser og 
professorer, har flere menn i professorgruppen flyttet over til faglige lederstillinger. 
Tabell 1
k

 
7 Noen av disse er førsteamanuenser i bistilling 
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Tabell 14: Tilsatte institu e ved UiB, etter fakultet og kjønn, 2004 – 2008. 

00 005 006 007 008
ttleder

  2 4 2  2  2  2  
 Fakultet M K M K M K   M K M K 
Humanistisk fak. - - - - - - 4 1 4 1 
Mat.Nat.fak. 8 - 9 - 8 - 8 - 7 1 
Med-Odont. fak - - 5 - 5 1 6 - 8 0 
Samf.vit.fak. 1 - 7 - 6 - 5,8 - 5 1 
Sum 9 - 21 - 19 1 23,8 1 24 3 
 
Selv om det har blitt tilsatt tre kvinnelige instituttledere de to siste årene, er det la
frem til vi oppnår en god kjønnsbalanse på dette feltet. Dette gjelder også innen 
annen faglig ledelse, som forskningsgrupper og fremragende forskning. En viktig 
utfordring fremover er derfor å utvikle gode tiltak for å rekruttere flere kvinner til 
former for faglig led

ngt 

alle 
else. Likestillingsfokusert ledelsesutvikling er ett slikt tiltak i 

andlingsplanen.  

. Alder og lønn 
 

h
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Figur 5: Gjennomsnittsalder for ulike vitenskapelige stillingskategorier ved UiB etter på kjønn, 

008. 

nittsalderen i disse stillingskategoriene har også vært 
vært stabil de siste årene. 

2
 
Figur 5 viser gjennomsnittsalder for kvinner og menn i ulike vitenskapelige 
stillingskategorier. Innenfor alle kategorier er det kun marginale aldersforskjeller 
mellom kjønnene. Gjennoms
s
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nomsnittslønn for noen vitenskapelige stillingskategorier ved UiB, fordelt på 

jønn, 2008 

lige 
lle stillingsgruppene er det ingen vesentlige 

lønnsforskjeller mellom kjønnene.  

Figur 6: Gjen
k
 
Figur 6 viser gjennomsnittslønn for kvinner og menn for noen utvalgte vitenskape
stillingskategorier. Innenfor de aktue





Økonomiske virkemidler for gjennomføring av handlingsplanen 
 
Universitetsstyret setter hvert år av en sum øremerket til likestillingstiltak. I 2007 ble det satt av 3 mill. og i 2008 3,7 
mill kr.  For 2009 er det satt av 4 364 000 kr. Tildeling av midlene skjer etter søknad fra fakultetene med 
utgangspunkt i egne tiltaksplaner og forutsetter at fakultetene går inn med en egenandel tilsvarende beløpet de får 
tildelt. Det brukes også av en rekke andre budsjettposter, bl.a. opplæringsmidler, til gjennomføring av tiltakene. I 
tillegg kommer departementets likestillingspris for 2008 på 1 mill kr. 

 
Kostnader til likestillingstiltak i 2007 og 2008, og planlagt bruk i 2009 

Tiltak 2007 2008 2009 
Medietreningskurs 100 000 80 000 80 000 
Likestillingsfokusert ledelsesutvikling   200 000 
Instituttledersamling på Voss, mai -07 55 000   
Informasjon 22 000  10 000 
Mentorprosjekt II   150 000 
Mediementorprosjektet   400 000 
Incentivmidler 1 600 000 1 948 000 2 500 000 
Kvalifiseringsstipend og andre 
likestillingstiltak i fagmiljøene 

3 400 000 5 400 000 5 500 000 

MNT-konferanse   100 000 
Tiltak 2.17 ”Likestilling i hverdagen”   350 000 
Likestillingskomiteen 10 000 40 000 40 000 
Likestillingsforum   5 000 
Likestillingspris til fagmiljø ved UiB   50 000 
sum 5 187 000 7 468 000 9 395 000 
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VISJON, MÅL, UTFORDRINGER OG TILTAK I LIKESTILLINGSARBEIDET VED UiB  

2007 - 2009 
 
VISJON Universitetet i Bergen har som visjon å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet. Fagmiljøene ved 

UiB skal ha god kjønnsbalanse og aldersstruktur, god balanse mellom stipendiater, postdoktorer og fast 
vitenskapelig personale, nok tid til forskning og tilstrekkelige forskningsmidler og infrastruktur slik at de 
framstår som attraktive, kreative og dynamiske fagmiljøer som inviterer til internasjonalt 
forskningssamarbeid. 
 

 
 
MÅL 
                                 

     1. LIKESTILLING SKAL INTEGRERES I UiBs VIRKSOMHET PÅ ALLE NIVÅ OG       
         FAGFELT 
 

2. BEGGE KJØNNS KOMPETANSE OG PERSPEKTIVER SKAL PREGE FORSKNING OG     
    UTDANNING VED UIB 

 
 
Utfordringer 
 

 
• Integrere likestilling i den regulære virksomheten ved hele universitetet 
 
• Øke rekrutteringen av kvinner til faste vitenskapelige stillinger 

 
• Få god kjønnsbalansen i alle fagfelt 

 
• Gi menn og kvinner like muligheter til å gjøre karriere ved UiB 

 
• Styrke bevisstheten og kunnskapen om likestilling mellom kjønnene 
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TILTAK 

 

 
KONKRETISERING 

 
TIDS –

RAMME 

 
KOSTNAD 

 
RESULTATER 

2.1: 
Integrering av 
likestilling i 
virksomheten. 
 
 

a. Likestilling må skapes i og av 
fagmiljøene og forankres i 
ledelsen på alle nivå.   
 

b. Dekanus og fakultetsdirektøren 
har ansvaret for 
likestillingsarbeidet ved 
fakultetene. Tilsvarende for 
lederne ved de ikke-fakultære 
avdelingene. Instituttlederne 
har et særlig ansvar for å følge 
opp likestillingsspørsmål i 
samarbeid med de ansatte og 
fakultetsledelsen. 

 
c. Fakultetsadministrasjonen skal 

ha en medarbeider med 
likestilling som ansvarsområde 
for oppfølging av fakultetsvise 
handlingsplaner og 
kvalitetssikring av 
tilsettingsprosessene mht 
likestilling. Personen skal også 
kunne fungere som likestillings- 
og diskrimineringsombud for 
studenter og ansatte som 
mener seg utsatt for 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2007 
 
 
 
 
2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007: 
55 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Likestilling er forankret i Strategisk plan 
og er ett av fire hovedområder som 
alltid tas opp av universitetsledelsen i 
offisielle sammenhenger, i 
styringsdialogmøter og andre 
ledersamlinger. Gjennom 
styringsdialogmøtene blir fakultetenes 
resultater innenfor likestillingsområdet 
drøftet. 
 
UiB gjennomførte i 2007 en 
instituttledersamling som var viet 
likestillingsarbeidet og gjennomføring av 
handlingsplanen.  
 
Alle fakultetene har oppnevnt en 
likestillingsansvarlig innenfor 
fakultetsledelsen som har ansvar for å 
følge opp den sentrale handlingsplanen 
og fakultetets egen tiltaksplan. Alle de 
likestillingsansvarlige utgjør sammen 
med likestillingsrådgiver ved UiB et 
Likestillingsforum som skal koordinere 
likestillingsarbeidet og sikre god dialog 
mellom fagmiljøene og ledelsen på alle 
nivå i organisasjonen.  
 

                                                 
1 Likestillingstesting – kontrollere om kjønnsspesifikke tenkemåter og perspektiver er innarbeidet i dokumentene og at begge kjønns interesser er ivaretatt. Dette er gjort 
nærmere rede for i kapittel 1.2. 
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diskriminering eller 
trakassering. 

 
d. Likestilling skal tas opp jevnlig 

på strategiske ledermøter med 
dekanene og på 
ledersamlinger. 

 
e. Alle plan- og 

strategidokumenter ved UiB 
skal likestillingstestes.1 

 
f. Likestillingskomiteen skal 

brukes som høringsinstans av 
alle sentrale plan- og 
strategidokumenter. 

 

 
 
 
 
 
 
2007: 
10 000 
 
2008: 
10 000 
 
2009: 
40 000  

Alle plan- og policydokumenter og alle 
tilsettingssaker blir likestillingstestet for 
å sikre at kjønnsspesifikke tenkemåter 
og perspektiver er innarbeidet og at 
begge kjønns interesser er ivaretatt. Her 
er likestillingsrådgiver, Likestillingsforum 
og Likestillingskomiteen sentrale 
aktører.  
 
Likestillingskomiteen er et særutvalg 
oppnevnt av universitetsstyret og har 
representanter fra fagmiljøene, 
personalforeningene og studentene. 
Komiteen er en viktig 
premissleverandør og kontrollinstans i 
likestillingsspørsmål ved UiB.   

2.2:  
Lederutvikling 

 
a. Likestillingsaspekter skal 

innarbeides i alle 
lederutviklingsprogrammer. 

 
b. Utvikle lederkurs for kvinnelige 

postdoktorer og 
førsteamanuenser for å bedre 
rekrutteringsgrunnlaget til 
faglige lederstillinger. 

 
c. Lederne skal særlig 

bevisstgjøres på 

 
2007 – 09 
 
 
 
 
2008 – 09 
 
 
 
2007 – 09 
 

 
2009: 
200 000  

 
Et eget rekrutteringsprogram som kalles 
”Likestillingsfokusert ledelsesutvikling” 
er utviklet. Dette tar sikte på å bedre 
rekrutteringen av kvinner til faglige 
lederstillinger og innarbeide likestillings-
perspektiv i alle lederopplærings-
programmer. Oppstart i januar 2009.  
 
Likestillingsspørsmål tas opp jevnlig 
gjennom ulike fora; personalforum, 
dekanmøter, fakultetsdirektørmøter m.v 
Viktig kompetanse her er kunnskap om 
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likestillingsaspekter i 
tilsettingssaker.2  

                Ved tilsetting av ledere og   
                mellomledere skal det legges    
                vekt på at søkerne er bevisste  
                på betydningen av god  
                kjønnsbalanse for forsknings- 
                miljøet spesielt og universitetet 
                og samfunnet generelt. 
.             
 
 

politikk og regelverk knyttet til 
likestilling, innsikt i direkte og indirekte 
diskrimineringsmekanismer, kjennskap 
til de viktigste årsakene til skjev 
kjønnsbalanse innen utdanning og 
forskning og evne til å omsette denne 
kunnskapen i praktisk likestillingsarbeid.  

                                                 
2 I utlysningstekster, bedømmelses - komiteer, intervjuer, prøveforelesninger, innstillinger, kallelser, gjesteforelesere, professor II-tilsettinger m.v. skal lederne være tydelige 
på betydningen av å rekruttere dyktige medarbeidere av begge kjønn. Likestillingsvurderinger skal alltid fremgå i innstillingen til tilsettingsmyndighet.  
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2.3:  
Informasjon 
 
 
 
 
 
                                 

 
a. Likestillingsstatistikk for UiB. God 

statistikk er et viktig 
styringsverktøy. Arbeidet med å 
utvikle og forbedre statistikken 
fortsetter. Timeregnskap fra 
instituttene må tas med i 
statistikken. 

 
b. Informasjonsarbeidet internt og 

eksternt utvikles i samarbeid med 
Formidlingsavdelingen. Nettside 
om likestilling ved UiB med 
informasjon om tiltak, statistikk, 
plikter og rettigheter m.v., og med 
relevante lenker, videreutvikles.  

 
c. Nettsidene til UiB skal utvikles slik 

at fagmiljøene fremstår som 
attraktive for både kvinner og 
menn. 

 

 
Årlig. 
 
 
 

 
 
 
2007 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2007: 
22 000 
 
2008: 
10 000 
 
2009: 
10 000 

 
Likestillingsstatistikken legges frem for 
universitetsstyret hvert år i februar og 
publiseres på nettsidene, se 
www.likestilling.uib.no 
 
 
 
Gjennomført. Siden finnes på web-
adressen www.likestilling.uib.no og 
lenker til siden ligger sentralt på UiBs 
hjemmesider for ansatte og studenter.  
 
 
 
Dette er tema hver gang sider og 
informasjonsmateriell skal 
utvikles/endres. Likestillingskomiteen er 
også i dialog med ledelsen ved 
utviklingen av informasjonssider om 
etiske retningslinjer og forskningsetikk 
m.v. 
 
 

 
2.4: 
Det skal 
utarbeides 
tiltaksplaner med 
konkrete 
resultatmål for å 
øke andel kvinner 

 
 

a) Universitetsstyret setter opp 
resultatmål for universitetet som 
helhet. 

 
 
 

 
 
 
2007  
 
 
 
 

  
 
Sentralt mål: Kvinner skal utgjøre 
minimum 50 % av alle nytilsatte i alle 
vitenskapelige stillinger ved UiB i løpet 
av planperioden. 
 
Resultatene presenteres hvert år for 
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i vitenskapelige 
stillinger innenfor 
alle fagfelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Fakultetene skal i samarbeid med 

instituttene utarbeide tiltaksplaner 
med konkrete resultatmål. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 -08 

styret i Rekruttering til vitenskapelige 
stillinger og Likestillingsstatistikk for UiB 
(se vedlegg). Kvinner utgjør nå over 50 
% av rekrutteringsstillingene (PhD og 
postdoktor) og over 50 % av de 
nytilsatte førsteamanuensene både i 
2007 og 08. Målet er ikke nådd for 
professor og professor II – stillingene, 
men det har vært en sterk økning i 
andel kvinnelige professor II og andel 
kvinner som har fått og som søker 
opprykk til professor i løpet av 2008.  
 
Alle fakultetene har utarbeidet egne 
tiltaksplaner, se: www.likestilling.uib.no.  
(og vedlegg) 

2.5: 
Videreutvikle 
oppfølgingstiltak 
for å motivere 
flere kvinner til å 
satse på en 
vitenskapelig 
karriere 

 
a. Tydeliggjøre mulighetene for 

karriere ved UiB. Det skal 
utarbeides en plan som viser 
forholdet mellom 
rekrutteringsstillingene og faste 
vitenskapelige stillinger i lys av 
generasjonsskiftet UiB nå står 
overfor. Planen bør spesielt 
synliggjøre behovet for 
vitenskapelig ansatte de 
kommende år med spesiell vekt på 
rekruttering av kvinner. 

 
 

 
 
2008 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dette tas vare på i sakene om 
Rekruttering til vitenskapelige stilinger 
med spesielt fokus på kjønnsbalansen 
til styret hvert år i februar. 
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b. Nytt sentralt mentorprosjekt for 

kvinnelige postdoktorer. 
 
 
 
 
 
 
 

c. Fakultetsvise mentorordninger kan 
opprettes, bl.a. i forbindelse med 
kvalifiserings-stipendordningen 
o.a. , se tiltak 2.6. 

 
d. Instituttene bør om mulig tilby 

internasjonale mentorer til 
kvinnelige forskere i sterkt 
mannsdominerte fagmiljøer. 

 
 

e. Nytilsatte kvinnelige 
førsteamanuenser og postdoktorer 
skal få tilbud om personlig mentor. 

 
 

 
2009 - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 - 2010 
 
 
 
 
2008 - 09 
 
 
 
 
 
2008 - 09 
 
 
 
 
 
 

 
2009: 
150 000  

 
 
2007: 
100 000 
 
2008: 
80 000 

       
      2009: 
      80 000 

 
 
2009: 

     400 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mentorprosjekt II har vært forsinket i 
forhold til planen, men er nå i gang og 
er planlagt å vare til høsten 2010. Antall 
deltakere 40. 
 
4 medietreningskurs for kvinnelige 
stipendiater hvert år 
 
UiB starter opp et sentralt 
Mediementorprosjekt i løpet av våren 
2009. Varighet 1 ½ år. Er en oppfølger 
av medietreningskursene. Målgruppen 
er kvinnelige postdoktorer/ 
førsteamanuenser og professorer, og 
målsettingen er å gjøre UiBs kvinnelige 
forskere og forskningen deres mer 
synlig i media. Prosjektet skal 
gjennomføres av Formidlingsavdelingen 
i samarbeid med ulike mediebedrifter 
lokalt og nasjonalt.    
 
De andre mentorordningene er ikke 
gjennomført ved alle fakultetene ennå, 
men er en av oppgavene 
Likestillingsforum nå fokuserer på.  
I 2008 har fakultetene arbeidet aktivt 
med å rekruttere inn professor II som et 
viktig ledd i planene om internasjonale 
mentorer. Se bla. a tiltakene 2.7 og 
2.11.  
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2.6: 
Avsette midler til 
likestillingstiltak 

 
Styret setter av midler hvert år i 
planperioden til ulike likestillingstiltak som 
kan bidra til økt rekruttering av kvinner til 
faste vitenskapelige stillinger. Fakultetene 
kan søke av disse midlene med basis i 
egne konkrete tiltaksplaner. Det 
forutsettes at fakultetene samtidig bruker 
tilsvarende beløp av egne rammer til de 
tiltakene det søkes støtte til.  
 
Eksempler på tiltak: 

- kvalifiseringsstipend (frikjøp 
fra 
undervisning/koordinering 
av undervisning/feltkurs, 
språkvask, teknisk 
assistanse, kompensasjon 
for komitéarbeid, verv m.v.)   

- startpakker til nytilsatte 
kvinnelige forskere  

- nettverksarbeid 
- såkornmidler til nye 

prosjektideer 
- forskningsopphold i 

utlandet, konferansereiser 
- arrangement av faglige 

møter 
- miljøtiltak 

 
 

 
2007 - 09 

 
2007: 
3 400 000 
 
2008: 
5 400 000 
 
2009: 
5 500 000 
 

 
 I løpet av planperioden har UiB økt 
støtten til likestillingstiltak i fagmiljøene. 
Økningen fra 2007 til 2008 har 
sammenheng med at fakultetene har 
utarbeidet egne tiltaksplaner. Disse har 
dannet grunnlag for å søke av de 
sentralt avsatte likestillingsmidlene. De 
forutsetter samtidig at fakultetene selv 
bidrar med tilsvarende beløp.  
 
Fagmiljøene er gitt stort handlingsrom i 
utformingen av planene og prioritering 
av tiltak i forhold til egne utfordringer.  
 
De mest vanlige tiltakene er 
kvalifiseringsstipend til kvinnelige 
førsteamanuenser. Det er særlig 
kvinner som har hatt viktige verv, sittet i 
mange komiteer eller har hatt mye 
undervisning og veiledning som 
prioriteres til disse stipendene. 
 
Det gis også støtte til drift av nettverk 
(foredragsholdere, arrangementer, 
lønn). 
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2.7: 
Benytte 
nasjonale og 
internasjonale 
forskningskon- 
takter for å bedre 
kjønnsbalansen i 
faste stillinger, 
professor II-
stillinger, gjeste-
professor- 
stillinger og i 
komiteer. 
 

 
a. Fagmiljøene bør bevisst invitere 

kvinner som gjesteforskere, 
professor II m.v. Disse kan også 
spille en viktig rolle som mentorer 
for postdoktorer og 
førsteamanuenser. 

 
b. Fagmiljøene må bevisst forsøke å 

rekruttere kvinner til alle 
vitenskapelige stillingsgrupper.  

 
c. Fagmiljøene bør vurdere å utlyse 

stillinger som 
førsteamanuensis/professor 
dersom dette vil øke mulighetene 
for å rekruttere kvinner til 
stillingene. 

 
d. Selv om tilsettinger normalt skal 

skje etter åpen utlysning, kan 
tilsetting uten utlysing vurderes 
dersom det er nødvendig for å 
sikre tilsetting av spesielt godt 
kvalifiserte kvinner. 

 
 

 
 

 
Årlig skal kvinner utgjøre minst 50 % av 
alle nye professor II-stillinger ved UiB.  I 
løpet av planperioden skal UiB oppnå 
en kvinneandel på minimum 40 % i 
denne stillingsgruppen. Utviklingen 
følges gjennom den årlige statistikken 
og rapporteringen til styret. 
 
I 2008 har UiB tilsatt 51 nye professor II. 
Av disse var 33 % kvinner, mot 12 % i 
2007.  
 
Særlig i sterkt mannsdominerte 
fagmiljøer som fysikk, matematikk og 
informatikk har man aktivt rekruttert 
kvinnelige forskere fra utlandet både til 
midlertidige og faste stillinger. Bruk av 
incentivmidler ser ut å ha styrket denne 
tendensen i løpet av de to siste årene. 
Se tiltak 2.11. 
 
 

2.8:   
Gjennomgang av 
stipendiatenes 
arbeids-
betingelser 

 
Fra 2000 til 2006 var det en nedgang i 
andel kvinner som tok doktorgraden fra 
44 til 38 %, til tross for at andelen 
kvinnelige PhD er rundt 50 %.  
 

 
2008 

  
Nedgangen i andel kvinnelige 
doktorander er snudd, og de utgjør nå 
over 50 %. 
 
UiB har utarbeidet en egen 
Handlingsplan for forskerutdanning: 
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”Fra livsverk til karrierestart”. 
                                    Se også tiltak 2.9  

2.9: 
Stipendiater  
innrømmes reelle 
rettigheter med 
hensyn til tapt tid 
grunnet sykdom 
og høy 
omsorgsbyrde. 
 

 
a. Funksjonell karenstid, tilsvarende 

arbeidsgiverperioden ved sykdom, 
fjernes slik at fravær kan legges 
sammen til forlengelse av tid mot 
slutten av tilsettingsperioden. 

 
b. Velferdspermisjon i forbindelse 

med fødsel (partnerpermisjon) gir i 
likhet med svangerskapspermisjon 
og ammepermisjon grunnlag for 
forlengelse av tid mot slutten av 
tilsettingsperioden.  

 
c. Ved mange kortvarige gyldige 

fravær under to uker kan 
fakultetene vurdere ensidig 
reduksjon i pliktarbeidsdelen når 
dette anses nødvendig for at 
stipendiaten skal kunne fullføre 
forskerutdanningen innenfor 
tilsettingsperioden. 

 
d. Ved redusert arbeidstid grunnet 

svangerskapspermisjon, delvis 
sykemelding, aktiv sykemelding, 
eller tilsvarende, pliktes 
prosjektansvarlig eller veileder, i 
samarbeid med stipendiat, å legge 
til rette for kontinuitet i 

 
2007 

  
Disse utvidete rettighetene for 
stipendiater er innført fra og med januar 
2007. Kostnadene bæres av 
fakultetene/instituttene/prosjektene.  
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2.10: 
Ekstra 
forsknings-termin
 

 
Kvinner i faste vitenskapelige stillinger 
som har hatt ekstra store belastninger3 
kan få 6 mnd ekstra forskningsfri (utenom 
opptjeningsperioden til forskningstermin). 
 

 
2007 - 09 

  
Dette finansieres over likestillingsmidler 
til fagmiljøene, se tiltak 2.6 

2.11: 
Incentivmidler til 
fagmiljøene* 

 
a. Institutter som tilsetter kvinner i 

professor II og førsteamanuensis II 
-stillinger skal få dekket 50 % av 
lønnsutgiftene fra UiB sentralt. 

b. Instituttene gis 100 000 kr for hver 
kvinne de ansetter i vitenskapelige 
stillinger (Professor, 
professoropprykk og 
førsteamanuensis.) 
 
* Ordningene gjelder ikke institutter 
der kvinner utgjør 40 % eller mer i 
angjeldende stillingskategori.   

 

 
2007 - 09 

 
2007: 
1 600 000 
 
2008: 
1 948 000 
 
2009: 
2 500 000 

 
Disse ordningene ble gjennomført fra 
1.januar 2007.  
 
Fra 1/1 til 1/10 2008 har UiB brukt 1,9 
mill kr til insentivmidler, og regner med 
at det vil påløpe ytterligere 200 000 i år. 
I forbindelse med det forestående 
generasjonsskiftet regner vi med flere 
nytilsettinger i 2009, og øker derfor 
budsjettet til 2,5 mill kr til neste år.  

2.12:  
Konferanse om 
kvinner i MNT-
fagene4

 

 
UiB skal arrangere minst en 
konferanse innenfor dette temaet i 
løpet av handlingsplanperioden. 

 
2009 

 
2009: 
100 000 

 
Høsten 2009 skal UiB i samarbeid med 
Realdamene5 arrangere en ny 
konferanse om utfordringer og 

                                                 
3 Undervisning, veiledning, komitéarbeid, verv m.v. 
4 MNT-fag er matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag. 
5 Realdamene er et nettverk for kvinnelige studenter og forskere på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Driften støttes av likestillingsmidler. En utløper av 
Realdamene er Nordic Network for Women in Physics som ble startet ved UiB i 2005.  
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 erfaringer når det gjelder rekruttering av 
kvinnelige forskere til realfagene. Fokus 
vil være på: 
- betydning av nettverksbygging for å 
fremme kvinners karriere i forskning 
- bruk av internasjonale mentorer 
- hvordan forskningsgrupper bør 
organiseres for å fremme bedre 
kjønnsbalanse 
 

2.13: 
Avdekke 
kjønnsbarrierer i 
utdanning og 
forskning 

Ta initiativ til et felles 
forskningsprosjekt om kjønnsbarrierer 
i forskning og utdanning ved norske 
universiteter.  

I løpet av 
2007. 
 
 
 
2009 

 Dette har vært utsatt da det etter at 
handlingsplanen ble vedtatt har vært 
utarbeidet flere rapporter om temaet av 
Kif- komiteen og NIFU STEP.  
 
Imidlertid ser det fremdeles ut til å være 
behov for mer forskning på dette, og 
UiB vil ta initiativ til et slikt prosjekt 
gjennom LUN-nettverket og Kif-
komiteen i løpet av våren 2009. 
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2.14: 
Etiske 
retningslinjer 

a. Kritisk gjennomgang og revisjon av 
de etiske retningslinjene for 
forholdet veileder - student. 

 
b. Informasjon om etiske 

retningslinjer i forholdet veileder – 
student skal innarbeides i alle 
veiledningsavtaler.  

 
c. Forbedre informasjonen om etiske 

retningslinjer både til studenter og 
ansatte. 

 
d. Utarbeide klare retningslinjer for 

håndtering av 
trakasserings/mobbesaker, både 
for ansatte/studenter og mellom 
studenter. 

 

2009 
 
 
 
2007 - 08 

 
 
 
 

Likestillingskomiteen vil arbeide frem 
forslag til revisjon av de etiske 
retningslinjene i løpet av 2009. I den 
forbindelse vil også retningslinjene for 
håndtering av trakasseringssaker bli 
revurdert. I dag finnes UiBs 
retningslinjer og informasjon om 
håndtering av slike saker bla.a på 
denne nettsiden: 
www.likestilling.uib.no 
 
Punktene b – d er gjennomført. 

2.15: 
Menn og kvinner 
skal ha like 
muligheter til 
faglig utvikling 
og avansement 

 
Kvinner skal i samme utstrekning som 
menn tildeles kvalifiserende oppgaver. 
Det bør drives en aktiv 
rekrutteringspolitikk for å øke kvinners 
opprykksmuligheter gjennom bl.a. å 
oppmuntre til kompetanseheving, søke 
ledige stillinger, søke opprykk etc. Viktig 
tema også i lederopplæringen. 
 

 
Kontinuerlig 

 
 

 
Fordeling av opplæringsmidlene på 
kjønn skal med i likestillingsstatistikken 
for 2009. 
 
Lønnsstatistikken skal også brytes ned 
på stillingsnivå/kjønn for alle 
stillingskategorier. 
 
Se også tiltak 2.17, Likestilling i 
hverdagen, som vil gi en bedre 
forståelse for hvordan dette følges opp i 
organisasjonen.  
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2.16:  
Fortrinnsrett for 
deltidsansatte  

 
Deltidsansatte i teknisk/administrative 
stillinger gis fortrinnsrett til full stilling ved 
stillingsledighet dersom de er kvalifiserte. 
 

 
Kontinuerlig 

 
 

 
 

2.17: 
”Likestilling i 
hverdagen” 

 
Et utredningsprosjekt som fokuserer på 
formelle og uformelle arbeidsoppgaver, 
medbestemmelse, autonomi og 
informasjonsflyt i teknisk/adm. stillinger 
ved UiB Skisse til et pilotprosjekt er 
utarbeidet av Likestillingskomiteen. Skal 
gjennomføres av Rokkan-senteret. 

 
2008 -09 
 

 
2008: 
350 000 

 
Dette prosjektet skal også se på i 
hvilken grad tiltakene 2.15, 2.16 og 2.18 
følges opp i organisasjonen. Prosjektet 
skal munne ut i en veileder i hvordan 
likestillingshensyn kan integreres i den 
daglige virksomheten på UiB.  

2.18:  
Vedr. Fødsels-
/omsorgs-
permisjon  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Forholdene skal legges best mulig 

til rette for at menn og kvinner skal 
ha like muligheter til å ta ut 
omsorgspermisjon. 

 
b. Utover pålagte, generelle 

innsparingstiltak skal frigjorte 
lønnsmidler som følge av fødsels -
/omsorgspermisjon som 
hovedregel komme vedkommende 
arbeidsplass til gode, for eks. til 
vikarmidler.  

   
Se også tiltak 2.17. 

2.19: 
Likestillingsteste 
tilsettingsprose- 

 
Det skal gis en grundig gjennomgang av 
tilsettingsprosedyrene i alle ledd fra 

 
2008 - 09 

 
 

 
Dette er et omfattende arbeid som skal 
starte opp i 2009, og som skal se på 
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dyrene ved UiB 
 

utlysing til tilsetting for å sikre at 
likestillingsperspektivet ivaretas i best 
mulig grad. Her bør det også sees 
nærmere på kravet om 
åpenhet/transparens i tilsettingssaker i 
forhold til forslaget om å bruke tilsetting 
uten utlysing.  

alle sider ved tilsettingsprosessen. 
Likestillingsperspektivet skal her være 
sentralt 

2.20:  
Evaluering av 
likestillings-
arbeidet 

a. Handlingsplanen skal evalueres 
hvert tredje år. Planen skal også 
gis en justering i forbindelse med 
den årlige rapporteringen til 
Universitetsstyret om rekruttering 
til faste vitenskapelige stillinger.  

 
 
 
 
 
 

b. UiB bør vurdere ekstern evaluering 
av likestillingsarbeidet i løpet av 
denne planperioden 

2007 - 09 
 
 
 
 
 
februar 2009 
 
 
 
 
 
2010 

 
 
 
 
 
 
2009: 
10 000 
 
 
 
 
2010: 
350 000 

Planen ble vurdert og justert av 
universitetsstyret i februar 2007. Ny 
vurdering/justering skal gjøres i februar 
2009. Ny eller revidert plan skal 
behandles i februar 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering av Handlingsplanen høsten 
2009. Forslag til ny/revidert plan 
utarbeides. 

2.21: 
Likestillingspris  

 
UiB skal ved handlingsplanperiodens 
utløp dele ut en likestillingspris til en 
person, et institutt, fakultet eller en 
avdeling som særlig har bidratt til å 
oppfylle de likestillingspolitiske 
målsettinger som er formulert i denne 
handlingsplanen. 

 
Hvert tredje 
år. 

 
50 000 

 
Utdeles ved behandling av ny/revidert 
plan i februar 2010.  
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