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Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen
Saken gjelder:
Likestillingskomiteen formål er å fremme reell likestilling ved universitetet uavhengig av
kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn,
organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og andre forhold.
Komiteen har status som særutvalg, er oppnevnt av universitetsstyret og følger
universitetsstyrets funksjonstid.
Vedlagt følger årsrapport fra komiteens arbeid i 2015.
Komiteen har i 2015 avholdt fem ordinære møter. I tillegg har tre arbeidsgrupper arbeidet
med utvalgte tema utenom de ordinære møtene: 1) Høringssvar på utkast til ny strategi for
UiB, 2) Likestillingsperspektiv i fagplaner og undervisning og 3) Kjønnsbalansert
studentrekruttering.
Komiteen har gitt uttalelser i en tilsettingssak og to høringssaker og svart på
enkelthenvendelser. Komiteen har bidratt til planleggingen av den årlige
likestillingskonferansen i desember og noen av komiteens medlemmer har også deltatt på
andre konferanser og på åpningen av Skeivt arkiv. Den årlige likestillingskonferansen ved
UiB hadde Smaken av balanse som tema i 2015, og var en oppsummering av planperioden for
Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012 – 2015. Ledere og personalmedarbeidere ved
universitetet var hovedmålgruppe og konferansen hadde rundt 90 deltakere. Rektor Dag
Rune Olsen åpnet konferansen.
Universitetsdirektøren sine kommentarer:
Likestillingskomiteen har i en årrekke hatt en viktig rolle i arbeidet for likestilling ved UiB.
I 2015 har komiteen fulgt opp sine oppgaver både ved å svare på enkelthenvendelser, gi
uttalelser i høringssaker og ved å ta egne initiativ gjennom temaene som er tatt opp i
arbeidsgruppene de har opprettet. De har også bidratt i planleggingen av den årlige
likestillingskonferansen som har vært en viktig del av oppfølgingen av universitetets
handlingsplan for likestilling. Handlingsplanen gikk ut ved årsskiftet, og konferansen i
desember med tittelen Smaken av balanse var en oppsummering av planperioden 2012 –
2015. I desember 2015 ble det opprettet en plangruppe som i løpet av våren 2016 skal
utarbeide forslag til en ny handlingsplan basert på universitetets nye strategi og erfaringene
fra arbeidet med den gamle handlingsplanen.
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Likestillingskomiteens mandat dekker et svært vidt felt, og overlappes delvis av
arbeidsområdene til andre utvalg. I forbindelse med årsrapport for 2013 ble det bestemt at
likestillingskomiteens mandat og sammensetning skulle opp til ny vurdering. Dette arbeidet
er ikke sluttført, og bør sees i sammenheng med arbeidet med den nye handlingsplanen.
Komiteen er oppnevnt for perioden 2013 – 2017, og før en ny periode starter opp bør det
være avklart om det er hensiktsmessig at komiteen fortsetter i sin nåværende form, eller om
den eventuelt bør ha et annet mandat og en annen sammensetning.
I tillegg til det arbeidet likestillingskomiteen gjør, arbeides det med likestilling, mangfold og
inkludering både sentralt og ved fakultetene. Universitetsstyret vil i styremøtet i august få en
statusgjennomgang med den årlige likestillingsstatistikken og en oppsummering av hvilke
tiltak som er gjennomført, hvilke resultater som er oppnådd og hvilke utfordringer
universitetet fremdeles har på dette området.
Med dette fremmes følgende forslag til vedtak:
vedtak:
Årsrapport 2015 fra likestillingskomiteen tas til etterretning.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør

13.04.2016/Anne Marit Skarsbø

Vedlegg:
1. Årsrapport 2015 fra likestillingskomiteen

281

Universitetet i Bergen

LIKESTILLINGSKOMITEEN

ÅRSRAPPORT 2015

282

Likestillingskomiteen oppnevnes av Universitetsstyret og er underlagt dette.
Komiteens formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet i Bergen uavhengig
av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk
syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og andre
forhold.

Likestillingskomiteen var i perioden 1.1.2015 – 31.12.2015 slik sammensatt:
Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Professor Jutta Dierkes,
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Professor Dag Ø. Endsjø,
Det humanistiske fakultet

Førsteamanuensis Helge Molde,
Det psykologiske fakultet
Førsteamanuensis Christian Franklin,
Det juridiske fakultet
Førsteamanuensis Hanne Marie
Johansen,
Universitetsbiblioteket/SKOK
Professor Antonella Zanna MuntheKaas, Det matematisknaturvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Atle Møen,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stipendiat Katharina Sass, Gruppe B

Stipendiat Rebecca Dyer Ånensen

Rådgiver Yngve Brynjulfsen,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Førstekonsulent Linn Aarvik,
NTL
Førsteamanuensis Randi Barndon,
Forskerforbundet

Førstekonsulent Helga Maria Meling,
Parat

Studentrepresentanter i perioden

Vara

Johanne Vaagland

Marie Topaas Storm

Marius Prytz

Philip André Charles

Sekretariat

Likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø, HR-avdelingen
Seniorkonsulent Mona Grindheim Matre, HR-avdelingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møter
Det har vært avholdt fem ordinære møter i Likestillingskomiteen i 2015. I tillegg har
tre arbeidsgrupper arbeidet med ulike tema gjennom året: 1) Høringssvar på utkast til
ny strategi for UiB, 2) Likestillingsperspektiv i fagplaner og undervisning og 3)
Kjønnsbalansert studentrekruttering.
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Tema/saker komiteen har arbeidet med i 2015
I tillegg til temaene i arbeidsgruppene har komiteen gitt uttalelser i tilsettingssaker og
høringssaker og svart på enkelthenvendelser. Komiteen har bidratt til planleggingen
av den årlige likestillingskonferansen i desember og noen av komiteens medlemmer
har deltatt på andre konferanser på nasjonalt nivå. Komiteen har også hatt den årlige
likestillingsstatistikken ved UiB oppe til diskusjon og har blitt holdt løpende orientert
om prosjektet Balanse-Bergen. Likestillingskomiteen har også hatt besøk av det nye
studentombudet ved UiB for gjensidig utveksling av informasjon om arbeids- og
ansvarsområder.
Likestillingsperspektiv i undervisning og forskning
Ett av fordypningstemaene i 2015 var likestillingsperspektiv i fagplaner, undervisning
og forskning. Komiteen har nedsatt en egen arbeidsgruppe som har planlagt flere
diskusjonsmøter innenfor dette temaet med fire utvalgte fakulteter. I 2015 hadde
komiteen møter med representanter for ledelsen ved SV-fakultetet, Humanistisk
fakultet og Juridisk fakultet. Arbeidsgruppen skal oppsummere erfaringene fra disse
møtene før videre tiltak drøftes..
Kjønnsbalansert studentrekruttering
En arbeidsgruppe har fra høsten 2014 arbeidet med dette temaet som både er et
satsingsområde i handlingsplanen og et aktuelt diskusjonstema på nasjonalt nivå. I
første omgang ble det samlet inn informasjon om situasjonen både på UiB og ved
andre universiteter og høgskoler. Tallene for UiB viser at det er en overvekt av
kvinner ved profesjonsstudiene, og en stor overvekt av mannlige studenter ved en
rekke realfag. Situasjonen er omtrent den samme ved alle norske universiteter. Det
pågår nå en diskusjon ved alle universitetene om bruk av kjønnspoeng og andre
virkemidler. Medisinsk studentforening har satt seg som mål at ingen av kjønnene
bør utgjøre mindre enn 40 % av studentene. Arbeidsgruppen har diskutert
situasjonen og mulige tiltak. Man ser for seg en kombinasjon av ulike virkemidler som
kvotering, holdningskampanjer og miljøtiltak. Marius Prytz, som har ledet
arbeidsgruppen, har deltatt som observatør på møte i Utdanningsutvalget som også
har tatt dette temaet opp til diskusjon. Arbeidsgruppen har foreslått å sette ned en
sentral gruppe ved UiB som kan gå mer i dybden på problemstillingen.
Likestillingsstatistikk for UiB.
UiBs likestillingsstatistikk danner et viktig grunnlag for vurderingen av resultatene av
universitetets likestillingspolitikk, og drøftes jevnlig i komiteen.
Høringssaker
Ny strategi for UiB: Likestillingskomiteen sendte et høringssvar på forslaget til ny
strategi. Da den endelige strategien ble vedtatt i universitetsstyret, viste det seg at
ingen av komiteens forslag var tatt til følge. Komiteen vedtok da en uttalelse i form av

284

et åpent brev til rektor som ble sendt til På Høyden, der hovedkritikken gikk ut på at
Strategien manglet likestillingsfokus, og at ordet likestilling ikke er nevnt.
Forslag om lov om endring av juridisk kjønn: Likestillingskomiteen sendte i oktober et
høringssvar der de konkluderte med at flere vestlige land allerede har gått vekk fra
kravet om kjønnsskifteoperasjon ved skifte av juridisk kjønn, og at Norge derfor bør
følge opp og legge til rette for at også norske borgere får enklere adgang til å få
godkjent en annen kjønnsidentitet enn den man synes å være født med.
Tilsettingssaker
Likestillingskomiteen ved UiB har et ansvar for å påse at likestillingshensyn blir
ivaretatt i alle tilsettingsprosesser ved UiB. Komiteen skal både påse at
likestillingsloven overholdes, og at universitetets likestillingspolitiske strategier følges
opp. I Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012 – 15 presiseres det at universitetet
fremdeles har store utfordringer når det gjelder å skape kjønnsbalanse blant fast
vitenskapelig personale.
I 2015 har komiteen gitt merknader i en tilsettingssak. Det gjaldt tilsetting av en
stipendiat ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Likestillingskomiteen
sendte en henvendelse til fakultetet og påpekte at saken var for dårlig opplyst når det
gjaldt likestillingsaspektet. Merknaden fikk ingen betydning for tilsettingssaken.
Åpning av Skeivt arkiv
Flere av komiteens medlemmer deltok på åpningen av Skeivt arkiv 15.april.
Kjønn og lønn
Likestillingskomiteen fikk en henvendelse fra en ansatt som følte seg utsatt for
lønnsdiskriminering. Klager fikk råd om hvordan fremme lønnskrav, men komiteen
tok også fatt i dette som et generelt tema. Tallmaterialet fra UiB tyder på at det er
systematiske lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i tekniske og administrative
stillinger. Det vil være nødvendig med mer dyptpløyende analyser enn
gjennomsnittstall for å få frem nyanser i materialet. Det vil også være av interesse å
se på lønnsforskjeller på andre diskrimineringsgrunnlag.
Konferanser
Konferansen Smaken av balanse var arrangert av Personal- og
organisasjonsavdelingen (POA) på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen
4.desember. Konferansen var den fjerde og siste i rekken av årlige konferanser for å
følge opp Handlingsplan for likestilling for UiB 2012 – 2015. Likestillingskomiteen ga
et viktig bidrag til planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Konferansen,
som hadde rundt 90 deltakere, hadde ledere og personalmedarbeidere ved
universitetet som hovedmålgruppe. Rektor Dag Rune Olsen åpnet konferansen.
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