
 
 
 
 
 

 

 
 Referat fra møte i Likestillings- og inkluderingsutvalget (LiU)   
 Møtedato: 29. august 2018  
    
   Til stede: Frank Reichert, Per Thomas Westergren, Nertila Stringa, Roy T. Eriksen 

                Kari-Mette Walmann Hidle,Folke Haugland, Thomas Johnsen og Olea 
                Magdalene Norset  
 
 

Referent:Randi Øverland, 
               likestillingsrådgiver 
 

 Forfall:    Hilde Norbakken (vara møtte ikke)  
  
 

 

 
 
 
 
Merknader til sakslisten: ingen 
 
Saksliste 
 

19/18 Referat fra 08.06.18 
Enstemmig godkjent  
 
Det er viktig at leder og likestillingsrådgiver får møte med universitetsdirektøren for å kunne 
gå videre med vedtak i sak 15/18 vedr. «LiU-medlemmer, likestillingskontakter og mandat 
til likestillingskontaktene» Se protokoll fra 08.06.18 med vedlegg. 
 

20/18 Etiske retningelinjer for UiA  
Leder Frank Reichert innledet om etiske retningslinjer ved andre nasjonale og internasjonale  
Universiteter. Foilene vedlegges. 
Statens har etiske retningslinjer som er tilgjengelig på innaskjærs. 
Det ble understreket fra leders side at det er viktig å fokusere på 
faglighet/ansvar/respekt/åpenhet. 
Det ble vist til UiO og NTNU, og LiU-medlemmene ble bedt om å lese seg opp på de etiske 
reglene på disse universitetene. 
Leder mener LiU bør  

1. Se nærmere på om UiA bør vedta nye etiske regler 
2. Finne ut hvilken rolle LIU bør ha i dette arbeidet 
3. Se nærmere på balansen mellom UiA sin organisasjon og studentparlamentet 

i denne saken 
4. Kanskje eksterne skal få i oppgave å gå igjennom etiske retningslinjer 
 
NOEN HOVEDOMRÅDER SOM DET KAN FOKUSERES PÅ: 
 
a) Habilitet 
b) Student/ansatt-relasjon 
c) Publisering og forskningsetikk    (nasjonal fagperson er Charlotte Haug) 

 
VEDTAK: LiU ser nærmere på om UiA trenger evt. ekstern/intern utvalg/gruppe som kan  
                   jobbe med etiske regler for universitetet. 



 
 
 
 

 

                   
 
 

 
21/18   Work shop 
    I utgangspunktet var det meningen å gjennomføre en Work shop 29.08.18 der  
            varslinger og behandlingsrutiner ved UiA når det gjelder uønsket seksuell  
            oppmerksomhet og trakassering, sto i fokus. 
 
            Etter innledning og debatt om evt. nye etiske regler ved UiA, ønsker LiU å  
            bruke work shopen til innledninger og diskusjoner som vurderer evt. nye etiske  
            regler ved UiA, organisering av arbeidet framover og der varslinger og behandlings- 
            rutiner inngår i arbeidet. 
 
            Det ble foreslått å invitere 
            Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen 
            PO-direktør Bernt Jørgen Stray 
            Studiedirektør Greta Hilding 
            Studentombud Eirik    
            Helsearbeidsleder Eli Stålesen 
            Professor Ingrid Lund 
    
 
            Forslag om nytt tidspunkt for Work shop:  12.10.18 fra kl. 10.00 til kl. 15.00. 
 
            Nærmere planlegging gjøres av leder og likestillingsrådgiver. 
 
22/18   Eventuelt 

a) Likestillingsrådgiver orienterte kort om Likestillingskonferansen 2018  
som arrangeres 1.11.18 på Campus Kristiansand 

                
b) Kari-Mette Walmann Hidle tok opp utfordringene med studenter som har nedsatt 

hørsel.  
                     Det er viktig at forelesere bruker mikrofon, som er tilgjengelig i de fleste  
                     undervisningsrommene. 
                     Det er viktig at foreleseren snur ansiktet slik at den hørselshemmede ser vedkommende. 
                     Skriftlige beskjeder er helt nødvendig. 
                     Foreleser bør gjenta medstudenter sine kommentarter og evt. spørsmål, slik at de blir  
                     oppfattet av alle. 
                     Disse reglene bør formidles til alle vitenskapelig ansatte og tilretteleggingskontoret. 

 
 
 
                      


