
REFERAT FRA LIU 11. februar 2014 

Møtedato:  

Tid:  kl 13.00 – kl 15.00 

Sted:  A5 004 

Til stede: Hæge Johannessen, Gunn-Marit Eriksen, Lillian Egelandsaa, 

                          Ingunn Galteland, Gunhild Stubseid, Anne-Berget Jørgensen og 

                          Margretha S. Myren. 

Forfall:  Sijamek M. Nuri, Veslemøy Rabe, Eivind D. Langeland, Eirin Vetaas,  

                          Ingjerd Skagestad, Roy T. Eriksen og Gerd R. Helmikstøl.  

                             

Leder Hæge Johannessen ledet møte. 

SAKSLISTE 

01/14  Referat 17.12.13, godkjent 

02/14   Års-rapportering for likestilling 2013 

  LiU fikk ingen ferdig rapport vedr. likestillingsrapporteringen 2013, men det 

                          ble opplyst at et par av tendensene er klare.  

   Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn på UiA er lave dersom vi 

                          sammenligner ansatte i samme stillingskategori. Det bør kanskje vurderes om 

                          KD sin rapportering bør endres. Slik spørsmålet stilles i dag på et generelt 

                          overordnet nivå, kan tilbakemeldingen bli noe misvisende.    

              Fortsatt er det meget stor skjev-fordeling av kvinner og menn på Institutt for 

                          musikk, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Institutt for    

                          informasjonssystemer, Institutt for ingeniørfag og Institutt for informasjon og  

                          kommunikasjonsteknologi. 

                Det betyr at på disse 5 instituttene er skjevfordelingen vedr. kjønn dårligere 

                          enn 80/20 i kvinners disfavør. 

            

                          Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for Helse- og idretts- 

                          vitenskap har levert inn sine årsrapporter. 

                          De andre etterlyses.  

                          Neste møte behandler «Likestillings-redegjørelse etter aktivitets- og 

                          rapporterings-plikten for 2013», samt de innkomne fakultets-vise 

                          års-rapportene for 2013. 

 03/14              Foreløpig status når det gjelder likestillingsrelatert undervisning og 

                          forskning ved UiA. 

                          Likestillingsrådgiver har utarbeidet en oversikt når det gjelder hvem på UiA 



                          som jobber med undervisning og/eller forskning som er likestillings- og 

                          kjønnsrelatert. Hun baserer seg på tilbakemelding fra instituttledere og 

                          direkte fra vitenskapelige ansatte.   

                          Mange medlemmer av LiU var overrasket over mengden ansatte som hadde 

                          likestilling som tema i sin undervisning og /eller forskning her ved UiA.  

                          Dette er svært gledelige opplysninger og et meget godt grunnlag til å fokusere 

                          ytterligere på tema likestilling. UiA bør i større utstrekning bruke ansatte på  

                          aktuelle konferanser og møter. I tillegg bør flere oppmuntres til å arbeide 

                          videre med saksfeltet.                                                                            

              Oversikten bør legges ut på nettet og suppleres jevnlig. 

04/14                Orienteringer 

                           a) Reviderte retningslinjer for Likestillingskontaktene ble gjennomgått. 

                           b) «Balanse» - et program for å styrke kjønnsbalansen innenfor 

                                forskningsledelse er fortsatt ikke utlyst. Det vil bli flere opplysninger om 

                                NFR- programmet i løpet av våren.  

                           c) Møteplan for LiU ble vedtatt.  

                               Møtene blir lagt til 08.04.14/ 13.05.14/ 09.09.14/ 11.11.14. 

                           d) Frokost-møter 7.mars 2014: 

                                Det ble opplyst at alle måtte være med å motivere mange til å møte. 

                                Sjefsredaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad trakk seg i siste liten. 

                                Kultur-redaktør Karen Kristine Blaagestad kommer til Campus Kristiansand  

                                og forskerne Nina Jentoft og Torunn S. Olsen kommer til Campus Grimstad. 

                                Begge arrangementene starter kl. 8.00 og varer til kl. 9.00. 

                           e) Kort informasjon om Grunnlovsfestivalen 24.02.14 tom 28.02.14 på UiA 

 

Randi Øverland 

Referent 

11.02.14   

      

                                

 

 

 

                           



           

 

      

 

 

 

 

 

 


