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Innkalling til styremøte i Senter for likestilling 

Tid: Torsdag 21. oktober 2010 

Sted: Møterom E1 019, Universitetet i Agder 

 
Følgende personer innkalles 
 

Styrets medlemmer: Toril Runden, Elisabeth Haaversen, Carl Erik Moe, Terje Tellefsen, May-
Linda Magnussen, Dag Aasland 

Administrasjonen: Ulla-Britt Lilleaas, Åsta Einstabland, Espen Fosse 

Andre:  

 
 

 
 
 
Saksliste 
 
SL-sak 14/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
SL-sak 15/2010 
 

Godkjenning av referat fra styremøte 9. juni 2010 

SL-sak 16/2010 Konstituering av ny styreleder 
 

SL-sak 17/2010 Statusrapport 
 

SL-sak 18/2010 
 

Status og utfordringer i senterets forskningsaktivitet 

SL-sak 19/2010 
 

Evalueringsrapport: Regionale sentre for likestilling og mangfold 

SL-sak 20/2010 Samarbeidet mellom UiA og Agderforskning om Senter for likestilling  
 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest til espen.fosse@uia.no eller på telefon 38 14 12 21. 
 
 
 
 
 
 
Ulla-Britt Lilleaas 
Leder av Senter for likestilling 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 16/2010 

Saksnavn: Konstituering av ny styreleder 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg:  

 
 
Bakgrunn 
Styreleder Per-Kristian Egeberg omkom i en tragisk ulykke i august. Styret står derfor uten styreleder. 
UiA har oppnevnt Dag Aasland som ny viserektor, og samtidig spurt om han ønsker å påta seg vervet 
som styreleder for Senter for Likestilling, noe han har sagt ja til. 
 
Vurdering 
Administrasjonen stiller seg positiv til Aasland som ny styreleder. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Dag Aasland konstitueres som styreleder i Senter for likestilling fra og med 21.10.2010.  
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 17/2010 

Saksnavn: Statusrapport 

Forfatter: Ulla-Britt Lilleaas, Åsta L. Einstabland, Espen Fosse 

Vedlegg:  

 
 
Bakgrunn 
På hvert styremøte legger administrasjonen frem en statusrapport om arbeidet mellom styremøtene, 
slik at styret er oppdatert på den daglige driften i senteret. 
 
Statusrapport pr. 13.10.2010 
 
Dialogmøte med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). 
16. juni deltok Ulla-Britt Lilleaas og Åsta L. Einstabland i dialogmøte mellom BLD og de tre regionale 
likestillingssentrene. Her ble blant annet sentrene oppfordret til å søke prosjektmidler. 
 
 
Prosjektmidler BLD 
Etter oppfordring fra BLD søkte senteret BLD om prosjektmidler for høsten 2010. Der fikk vi innvilget 
totalt kr. 180 000,- til utvikling og drift av en regional likestillingsindikator for agderfylkene. Arbeidet 
med å iverksette dette prosjektet er startet. 
 
SL har i samarbeid med de andre to likestillingssentrene (Steigen og Hamar) også fått prosjektmidler av 
BLD til utvikling og planlegging av et opplæringsprogram om likestilling for ledere.  Beløpet er på 
300 000 kr. Prosjektoppstart er 27. oktober og skal være ferdigstilt februar 2011.  
 
 
Likestillingsforum og forskerforum 
Etter sist styret var samlet (18. mai), er det avholdt tre likestillingsforum og 2 forskerforum. 
 
 
Dialogmøter med agderkommunene 
Det er innledet en serie med fem dialogmøter basert på regionstrukturen på Agder, hvor SL inviterer 
agderkommunenes kontaktpersoner for likestillingsarbeid til dialogmøte. 
 
 
Nettsider 
6. september lanserte SL sine nye nettsider: www.senterforlikestilling.org. Det grafiske uttrykket er 
laget av Osigraf, mens senteret selv har bygget opp struktur og innhold. De nye nettsidene inneholder 
blant annet nyhetsblogg, kalender, ressursbank for likestillingsarbeid samt omtale av senterets 
aktiviteter og historie. 
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Deltakelser i EØS prosjekt  
Senteret er deltaker i EØS prosjekt i Spania og Portugal. På bakgrunn av dette var SL i juni invitert til å 
holde et innlegg på en internasjonal konferanse arrangert av UD, BLD og KS vedrørende vårt arbeid i 
regionen. SL takket ja, og fikk ansvar for en av flere ”workshops”. Konferansen hadde deltakere fra 15 
EU land som er aktuelle for tildeling av nye EØS midler for neste periode. UD har blant annet satt opp 
Senter for likestilling som en sentral samarbeidspartner for de nye programmene.  
 
Åsta L. Einstabland var i Portugal i september med KS, Tvedestrand kommune, Kristiansand kommune, 
Pragma samt National Oil Warco for å følge opp prosjektet ”Work-life balance”. 
 
 
Møte med BLD 
4. august var leder for SL sammen med Randi Øverland (UiA) i møte hos statssekretær i Barne- 
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Henriette Westrin. Leder informerer mer om dette i 
møtet. 
 
 
Møter om SLs forskningsstrategi 
Ulla-Britt Lilleaas m.fl. har hatt en portefølje av møter med ulike personer på ulike nivå i forbindelse 
med senterets forskningsstrategi. 
 
12. august inviterte SL Fylkesmannen i Vest-Agder, NHO-Agder og Aust-Agder fylkeskommune til et 
møte for å diskutere SLs forskningsstrategi, spesielt med tanke på å skaffe stipendiater til å følge opp 
det pågående forskningsarbeidet i senteret, som avsluttes i løpet av høsten. Resultatet fra møtet var 
positive signaler som nå følges opp. 
 
Lilleaas har også holdt innlegg for Agderrådets likestillingsråd med vekt på disse problemstillingene. 
 
Forskningsprosjektene 
Leder informerer om status på forskningsaktivitetene i egen sak. 
 
 
Mediaoppslag etter sist styremøte 

• 01.06. Lilleaas i Aftenposten:    Agdermødre får mest kontantstøtte 
• 03.06. Einstabland i FVN, nettutgave:   Ungdom og utdanningsvalg 
• 14.06. Lilleaas i FVN:     Likestillingssituasjonen på Agder 
• 29.06. Lilleaas og Magnussen i FVN, leserinnlegg: ”Valgfrihet” og likestilling 
• 02.10. Lilleaas og Magnussen i FVN, leserinnlegg: [Svar på innlegg fra Lill May Vestly] 

 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar statusrapporten til orientering.  
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 18/2010 

Saksnavn: Status og utfordringer i senterets forskningsaktivitet 

Forfatter: Ulla-Britt Lilleaas 

Vedlegg:  

 
 
Bakgrunn 
Senteret har i lengre tid hatt utfordringer med å finansiere deler av forskningsaktiviteten ut over 
2010. Administrasjonen har samarbeidet tett med styret om denne problemstillingen, og har derfor 
inntil videre dette som en fast drøftingssak på styremøtene. 
 
Status pr. 13.10.2010 
I dag drifter SL to forskningsprosjekter – den ene er “Det sterke kjønns sårbarhet – omsorg, behandling 
og maskulinitet” og det andre er “Tradisjonelle kjønnsroller og det gode liv”. Det første prosjektet har 
tre stipendiater og noen masterstudenter, og det er nå søkt om ytterligere en stipendiatstilling. 
Søknader er sendt til forskningsstiftelsen Helse & rehabilitering og forskningsfondet til Norske 
kvinners sanitetsforening. Det andre prosjektet vil ferdigstilles i løpet av høsten og resultatene 
presenteres 18.november på en halvdagskonferanse med statssekretæren i BLD tilstedet.  
 
Utfordringer 
Senterleder orienterer om dette i møtet. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret drøftet saken.  
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 19/2010 

Saksnavn: Evalueringsrapport: Regionale sentre for likestilling og mangfold 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg: - Evalueringsrapport: Regionale sentre for likestilling og mangfold 

 
 
Bakgrunn 
Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
(BLD) evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold, som Senter for likestilling 
er en del av. Det fremkommer ikke i hvilken sammenheng rapporten skal brukes av BLD. 
 
Vurdering 
Rapporten gir på mange områder et godt og oppsummerende bilde av situasjonen til de ulike regionale 
sentrene, men inneholder dessverre også mangler og til dels feil som slår negativt ut for SL. Det gjøres 
her kort rede for administrasjonens vurdering av rapporten. 
 
Viktigheten av forskning og kunnskap til grunn for likestillingsarbeid, er en av hovedkonklusjonene i 
rapporten:  
 

Skal sentrene som regionale sentre for likestilling og mangfold få til et langsiktig og bærekraftig 
pådrivingsarbeid i regionene må dette være basert på et solid og omfattende kunnskapsgrunnlag. 
(side 6) 

 
SL utmerker seg derfor positivt med sin store prioritering av forskningsaktiviteter, og har slik sett fått 
en bekreftelse på at dette er et riktig satsningsområde. Det er likevel manglene i rapporten som fanger 
mest oppmerksomhet, her oppsummert i frem punkt.  
 
• At SL er i en oppstartsfase er ikke tilstrekkelig vektlagt, og gjør at mange sammenligninger med de 

andre sentrene blir urettferdige. Også det faktum at initiativet til senteret ikke kommer fra UiA, 

men fra regionen, burde kommet bedre frem. 

 

• De økonomiske midlene som SL får fra BLD utgjør ikke ett av flere delprosjekt slik som i de andre 

sentrene, men er et grunnlag for hele driften av SL. Dette kommer ikke frem i rapporten, og ville 

hatt betydning i sammenligningen med de andre sentrene. 

 

• Rapporten viser gjentatte ganger til de andre sentrenes brede kompetanse med prosesser på 

kommunalt og fylkeskommunalt nivå, for å forklare SL’s forholdsvis lave synlighet og dialog med 

regionen sammenlignet med de andre sentrene. SL har riktig nok ikke den samme kompetansen 

som de andre sentrene, men i dette tilfellet mener SL at det er mangelen på aktivitet/økonomiske 

ressurser som er avgjørende. 

 

• At SL ikke har finansiering fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er ikke tilstrekkelig 

problematisert i rapporten. Slike midler ville hatt innvirkning på SL’s aktivitetsnivå overfor 

regionen. 
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• Rapporten mangler en oppsummering 

 
 

Det er ikke gitt tydelige signaler om hvordan denne rapporten skal benyttes av BLD, men det er 

nærliggende å tro at den skal gå inn som en del av vurderingsgrunnlaget når den videre nasjonale 

satsningen på likestilling skal drøftes og avgjøres. For at ikke fremtidige beslutninger gjøres på 

mangelfullt grunnlag, foreslår derfor administrasjonen at SL sender en formell uttale om 

evalueringsrapporten basert på det ovenstående til BLD, og ber om at denne blir vedlagt rapporten. 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret drøftet saken og ber administrasjonen utarbeide og oversende en uttale til BLD om senterets 
synspunkter på evalueringsrapporten, i henhold til saksutredningen og styrets innspill. 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 20/2010 

Saksnavn: Samarbeidet mellom UiA og Agderforskning om Senter for likestilling 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg: - Vedtak om opprettelse av Senter for likestilling (universitetsstyret sak 8/2008) 

 
 
Bakgrunn 
Det er kommet frem at det råder ulike oppfatninger av samarbeidsforholdet mellom UiA og 
Agderforskning (AF) om senteret, og at de to har ulike forventninger til dette samarbeidet. Mer 
detaljert er det snakk om forståelse og oppfatning av AF som ”part” i senteret. Årsaken til at dette nå 
kommer frem, ligger i muligheten for å få fritak på merverdiavgift (mva) på samarbeidsprosjekter og 
samarbeidsområder.  
 
Administrasjonen ønsker ikke å gjøre forsøk på å gjengi partenes syn skriftlig, da dette fort kan skape 
misforståelser. Det legges derfor opp til at AF v/May-Linda Magnussen og UiA v/Terje Tellefsen 
redegjør for sine syn på denne problemstillingen i styremøtet. 
 
Det skal presiseres at det her kun er snakk om formalitetene i samarbeidet mellom UiA og AF om 
senteret. Det daglige samarbeidet med Agderforskning er fortsatt like bra som før. 
 
Frem til nå har samarbeidet mellom UiA og AF vært formalisert gjennom en avtale avgrenset til May-
Linda Magnussens bidrag basert på timebasis. Denne avtalen har vært gjeldende for ett år av gangen, 
og derfor fornyet hvert år. I tillegg til varighet avtales pris. Om innholdet i samarbeidet er det bare sagt 
at dette er noe partene fortløpende blir enige om. Det er ikke inngått noen avtaler ut over dette. 
 
For å sette saken inn i en større sammenheng vedlegges formalitetene rundt opprettelsen av Senter 
for likestilling (vedtak i universitetsstyret, sak 8/2008). 
 
Vurdering 
De ansatte i senteret har vært og er veldig fornøyde med samarbeidet med AF. På bakgrunn av dette 
anbefales det innholdsmessig å videreføre den tidligere avtalen, med de justeringer som er nødvendig 
for å få fritak for mva. Da kan det gode samarbeidet mellom AF og senteret fortsette, uten at det må 
betales mva. for timene som faktureres. 
 
Angående fritak for mva. på andre samarbeidsprosjekter vurderer økonomikonsulent Kristin S. 
Bondevik på UiA det slik, at uavhengig av andre samarbeidsavtaler må samarbeid avklares for hvert 
enkelt prosjekt, i form av en spesifisering av samarbeidspartnere allerede i søknad om prosjektmidler. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret drøftet saken og ønsker innholdsmessig å videreføre den tidligere avtalen med de justeringer 
som er nødvendig for å få fritak for merverdiavgift. 
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