
REFERAT FRA MØTE I LIKESTILLINGSKOMITEEN  

Sprintrom, HR-avdelingen, Nygårdsgaten 5 

27.11 2019 kl. 14.15 – 15.30 

Til stede: Hanne Marie Johansen, Hege Høivik Bye, Brita Ytre-Arne, Andrea Grimnes, Heidi 

Lappegård, Karoline Foss 

Forfall: Sigmund Selberg, Espen Vaage, Helge Holgersen, Julie Stavnes, Bjarte Bjørkum, 

Møteleder: Hanne Marie Johansen 

Referent: Mona Grindheim Matre 

Orienteringssaker:  

• Leder av komiteen har deltatt på LDOs Årskonferanse 2019: Innvandrerkvinner og 

arbeidsliv 

• Oppdatering om ammeromsituasjonen, orientering fra EIA.  

• Likestillingskomiteens merknad til ansettelsessak  

• Møtedatoer våren 2020  

Sak 27/19: Referat fra 18. september godkjent uten merknader. 

 
Sak 28/19: # Metoo i akademia ved Redi Koobak 

Postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning Redi Koobak holdt innlegg om 

forskningen på #Metoo i akademia, med vekt på utfordringer i norsk akademia. Hun 

kommenterte blant annet Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering og 

akademias strategi i oppfølging av saken. Koobak tok utgangspunkt i sitt eget prosjekt 

Unpacking the #metoo moment: discourses of gender, sexuality and power in academia. 

 

Sak 29/19: Tilsettingssak ved UiB 

Hanne Marie Johansen orienterte om merknad til tilsettingssak vedrørende bruk av moderat 

kjønnskvotering. Det framgår i Hovedavtalen for arbeidstakere i staten med 

Tilpasningsavtale for UiB at det er fakultetsnivå som skal brukes som basis for 

kjønnskvotering. Komiteen ønsker å se nærmere på om det er mer hensiktsmessig å bruke 

instituttnivå som basis, ev. både fakultets- og instituttnivå.   

Det fremgår i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 

lederstillinger at Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og de 

sakkyndiges uttalelse, og gis anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Dette har i praksis 

blitt gjennomført ved at alle tilsettingssaker ble sendt til likestillingsrådgiver ved HR-

avdelingen. Komiteen foreslår at dette endres til at bare faste, vitenskapelige stillinger 

gjennomgås av rådgiver ved HR-avdelingen.  

 

Ingen saker til eventuelt  

 

Møter i Likestillingskomiteen i vårsemesteret 2020: 5. februar og 22. april  


