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Innkalling til styremøte i Senter for likestilling

Tid:  Tirsdag 29. mars 2011, kl. 13:00

Sted:  Møterom E1 019, Universitetet i Agder

 

Følgende personer innkalles 
 

Styrets medlemmer:  Dag G. Aasland (styreleder), Toril Runden, Elisabeth Haaversen, Carl Erik Moe, 
Terje Tellefsen, May‐Linda Magnussen 

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

Andre:   

 
 

 
 

Saksliste 
 

SL‐sak 08/2011  Godkjenning av innkalling og saksliste
 

SL‐sak 09/2011 
 

Godkjenning av referat fra styremøte 19. januar 2011

SL‐sak 10/2011 
 

Statusrapport 

SL‐sak 11/2011 
 

Årsrapport for 2010 

SL‐sak 12/2011 
 

Regnskap for 2010 

SL‐sak 13/2011 
 

Budsjett og handlingsplan for 2011

SL‐sak 14/2011 
 

Eventuelt 

   

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest til espen.fosse@uia.no eller på telefon 38 14 12 21. 
 
 
 
 
 
 
Dag G. Aasland            Ulla‐Britt Lilleaas 
Styreleder            Leder av Senter for likestilling 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 09/2011 

Saksnavn: Godkjenning av referat fra styremøte 19. januar 2011 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg:  Referat fra styremøte 19. januar 2011 

 
 
Bakgrunn 
Styret skal formelt godkjenne styremøtereferatene på etterfølgende styremøte. 
 
Vurdering 
Ingen merknader ble meldt i etterkant av utsending av referat. 
 
 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Referatet fra styremøtet 19. januar 2011 godkjennes. 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 10/2011 

Saksnavn: Statusrapport 

Forfatter: 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. 21.03.2011 
 
Regional likestillingsmonitor for Agder 
På grunn av forsinket publisering av SSBs likestillingsindeks, er ikke vår regionale likestillingsmonitor klar før i 
slutten av mars. Arbeidet med monitoren går ellers etter planen. Vi planlegger publisering i uke 14, med én 
presentasjon i hvert fylke. Disse presentasjonene er i samarbeid med fylkeskommunene og fylkesmennene og 
gjennomføres på fylkeshusene. Presentasjonene blir åpne for alle interesserte. Pressemelding vil bli sendt. 
 
Fedreseminar 
28. april arrangerer senteret for andre år på rad et fedreseminar. Målet er å bidra til økt bevisstgjøring om 
fedre og deres livssituasjon. Blant foredragsholderne finner vi noen av de fremste mannsforskerne i 
Skandinavia. Seminaret retter seg både mot forskere, ansatte innen helse- og sosialsektoren, og andre 
interesserte. Bjarne Markussen fra Institutt for nordisk og mediefag ved UiA leder arbeidet med konferansen. 
 
Framtidsdrømmer 
I samarbeid med Komité for kjønnsbalanse i forskning og UiA, skal SL være med og arrangerer en 
erfaringskonferanse om gutter og jenters utradisjonelle studievalg 15. og 16. september. Konferansen skal 
holdes på UiA og planleggingen er allerede godt i gang. SLs rolle vil i hovedsak være teknisk arrangør inkludert 
oppretting og drift av en egen konferansenettside. 
 
 
Familieliv og arbeidsliv i balanse – det lønner seg! 
SL har fått en henvendelse fra BLD med forespørsel om å arrangere en større konferanse med tema “Familieliv 
og arbeidsliv i balanse – det lønner seg!”. Tidspunkt er satt til 17. og 18. november. Konferansen skal være en 
oppfølger av BLDs tre konferanser i 2010 som hadde “Familievennlig arbeidsliv” som tema, med næringslivet i 
regionen som en viktig målgruppe. Rent formelt har SL skrevet en søknad til BLD og fått tilskudd til 
konferansen.  
 
 
8. mars-markering 
I år støttet SL opp om Eritreisk kvinneforening Agders 8. mars-markering i BUL-salen i Kristiansand sentrum. 
Andre medarrangører var Vest-Agder fylkeskommune, LO Vest-Agder og Amnesty International. Med opp mot 
150 fremmøtte ble det fullt hus og flere måtte ta til takke med ståplasser. 
 
Mediekurs 
15. mars arrangerte SL og PULS ved UiA mediekurs i samarbeid med Retriever Norge. 29 deltagere fikk først en 
teoretisk tilnærming med fokus på hvordan journalister arbeider og tenker, hva som kjennetegner en god 
nyhet og ting og huske på i møte med journalister. Deretter var siste del av dagen satt av til praktiske øvelser i 
TV-studio hvor deltagere fikk prøve seg foran kamera. 
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Trafikk og Kjønn 
Med utgangspunkt i statistikken som sier at unge menn er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker, 
arrangerte SL i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen 
seminaret “Trafikk & Kjønn” 16. mars. Godt og vel 50 personer fra blant annet Statens vegvesen, kjøreskoler og 
politikere var deltagere. Seminaret fikk god dekning i media, med både omtale i forkant og reportasje i 
etterkant.  
 
Forum 
Det er arrangert to forum etter styremøtet i januar. Likestillingsforum 27. januar med Kirsti Matiesen Hjemdahl 
fra Agderforsning som innleder om “Women in Business” og Forskerforum 22. februar med Cathrine Holst fra 
UiO som innleder om temaet “Hva er likestilling?”. Begge forum fikk god oppslutning med over 20 fremmøtte. 
 
 
Fagsamling på Hamar 
Åsta L. Einstabland og Espen Fosse deltok på fagsamling på Hamar 14. og 15. februar. Her var personer fra alle 
de tre likestillingssentrene i landet samlet, sammen med representanter fra LDO og BLD. Reform var også 
invitert, men kunne ikke delta. Agendaen var å få innspill til de tre sentrenes fellesprosjekt om lederopplæring, 
i tillegg til utarbeidelse av en intensjonsavtale mellom de tre sentrene og LDO. 
 
 
Dialogmøter 
Åsta L. Einstabland og Espen Fosse har gjennomført tre dialogmøter i februar fordelt på regionene 
Setesdal/Lindesnes, Knutepunkt Sørlandet og Østre Agder. Medregnet dialogmøtene i høst, har SL nå møtt 25 
av de 30 kommunene i agderfylkene.  
 
Forskning 
Vi venter på svar på søknaden om midler til et forskningsprosjekt med tittelen "Agders uutnyttede ressurser" 
som er sendt til Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. 
 
Forskningsrapporten "Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller" ble presentert på Senter for 
tverrfaglige kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo 9. februar. Det er nå gjort avtale med et forlag om 
bokutgivelse og det er søkt om trykkestøtte. Dersom alt går etter planen vil boken bli publiseres ved årsskiftet 
2011-2012. 
 
Den nordiske forskerkonferansen om menn og likestilling vil foregå på Universitetet i Oslo fra 31.mai til 1.juni 
2012. Ulla-Britt Lilleaas har sammen med sjefspsykolog ved Rigshospitalet i København Svend Aage Madsen, 
fått ansvar for konferansedag 2 med tema “Menns helse”. Hovedansvaret for konferansen vil ligge hos Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning med støtte fra Reform og Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. 
 
Forskningssamarbeid er et av hovedtemaene for et møte mellom Nettverk for kjønnsforskning v/Universitetet i 
Stavanger, Høgskulen Stord/Haugesund og Senter for likestilling 28. og 29. april. I den forbindelse er Ulla-Britt 
Lilleaas invitert til å holde en åpen forelesning på UiS 1.juni.  
 
 
Mediaoppslag etter sist styremøte 
16.03 FVN  Kunne spart 5 liv i Agder hvert år (relatert til seminaret “Trafikk & Kjønn”) 
16.03 Agderposten Viser manndom i bil (relatert til seminaret “Trafikk & Kjønn”) 
17.03 FVN  Reportasje fra seminaret “Trafikk & Kjønn” 
 
I tillegg har det vært en rekke mediaoppslag relatert til forholdene rundt publiseringen av forskningsrapporten 
“Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller”. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar statusrapporten til orientering. 



 

 
www.senterforlikestilling.org  |  post@senterforlikestilling.org  |  Universitetet i Agder, Postboks 422, 4604 Kristiansand  

 
 
 
 

Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 11/2011 

Saksnavn: Årsrapport for 2010 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg: - Årsrapport for 2010 

 
 
Bakgrunn 
Hvert år utarbeides det en årsrapport for senterets aktivitet i foregående år. Denne skal godkjennes av styret. 
 
 
Vurdering 
Årsrapporten benyttes i tillegg til rapportering, også som informasjon om hva senteret er og hvilke aktiviteter 
som planlegges fremover. Derfor inneholder rapporten både et kapittel om senterets visjon og formål (kap. 2) 
og et kapittel om planlagte aktiviteter i 2011 (kap. 6). Rapporten er ellers bygget opp etter samme mal som 
fjorårets rapport.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Årsrapport for 2010 godkjennes. 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 12/2011 

Saksnavn: Regnskap for 2010 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg: - SLs regnskap for 2010 

 
 
Bakgrunn 
Styret skal hvert år godkjenne senterets regnskap for foregående år. 
 
 
Vurdering 
Vedlagt regnskap viser et negativt resultat på kr. 132 670,-. Dette er et rent tallmessig oppsett for all 
økonomisk aktivitet som er registrert i 2010. Følgende punkter må derfor også tas hensyn til for å regne ut et 
reelt resultat: 
 

- Tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune gjeldende 2010 utbetales våren 2011. Dette tilskuddet er 
forventet å være på kr. 150 000,-. 
 

- I forbindelse med aktivitet høsten 2010 knyttet til et samarbeidsprosjekt mellom de tre 
likestillingssentrene i landet, skal SL få dekket en del av sine utgifter. Dette beløper seg til kr. 100 000,- 
 

- SL fikk overført tilskudd til drift fra Kristiansand kommune gjeldende for 2011 i desember 2010. Dette 
tilskuddet er på kr. 30 000,-. 

 
Legger en til de to første punktene og trekker fra det siste, blir det et positivt reelt resultat for 2010 på  
kr. 87 330,-. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Regnskapet for 2010 godkjennes. 



Inntekter 2010 Regnskap Budsjett Avvik

Overført fra 2009 UiA 234 378 234 000 -378

Barne- og likestillingsdepartementet 700 000 700 000 0

Agderrådet 200 000 200 000 0

Vest Agder Fylkeskommune 150 000 150 000 0

Kristiansand kommune 60 000 30 000 -30 000

Arendal kommune 20 000 20 000 0

Aust Agder Fylkeskommune 2009 og 2010 125 000 275 000 150 000

Egenandel UiA 550 000 550 000 0

Interne lønnsrefusjoner Åsta - likestillingsstudiet 165 315 200 000 34 685

BLD - likestillingsmonitor - netto UiA 180 000 0 -180 000

Diverse ukjent 82 824 200 000 117 176

Sum inntekter 2 467 517 2 559 000 91 483

Kostnader

Lønn inkl sos.utg. 1 651 029 1 475 000 -176 029

Kjøp av konsulenttjenester - Agderforskning 115 103 200 000 84 897

Likestillingsmonitor - Agderforskning 140 000 0 -140 000

Kjøp av konsulenttjenester - andre 39 250 50 000 10 750

Sum kostnader arbeidskraft 1 945 382 1 725 000 -220 382

Tilfeldig leie 12 563 13 000 437

Mobiltelefon og bredbånd, PC, lisenser 9 556 17 000 7 444

Trykningsutgifter/webutvikling/markedsføring 120 971 100 000 -20 971

Bøker, rekvisita 2 437 4 000 1 563

Bevertning kurs, seminarer, eksterne møter ol 28 646 30 000 1 354

Reiser fast ansatte ifm konferanser, møter etc 75 349 100 000 24 651

Likestillingsforum, Agderforskning 65 187 125 000 59 813

Konferanser, seminar 0 100 000 100 000

Reiser eksterne 18 184 20 000 1 816

Gaver til eksterne forbindelser 4 522 5 000 478

Indirekte kostnader 2010 317 390 320 000 2 610

Sum kostnader annen drift 654 805 834 000 179 195

Sum kostnader 2 600 187 2 559 000 -41 187

Resultat -132 670 0 132 670

Regnskap 2010 - Senter for likestilling
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 

Saksnr.: SL-sak 13/2011 

Saksnavn: Budsjett og handlingsplan for 2011 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg: - Forslag til budsjett og handlingsplan for 2011 

 
 
Bakgrunn 
Styret gjorde følgende vedtak i SL-sak 05/2011, “Budsjett og handlingsplan for 2011”: 

 
Styret drøftet saken og ber om at de mulighetene som fremkom i styremøtet blir fulgt opp, og at det på 
neste styremøte legges frem et forslag til budsjett i balanse, med vedlagt økonomisk oversikt over de 
ulike prosjekter og aktiviteter. 

 
 
Vurdering 
Etter styremøtet i januar har senteret fått bekreftet at fylkeskommunene disponerer mer midler til blant annet 
likestilling i 2011 sammenlignet med tidligere år, men at det fortsatt er uvisst hvordan disse midlene skal 
fordeles. SL har på bakgrunn av denne informasjonen sendt en søknad om tilskudd til utviklingsaktiviteter på 
totalt kr. 470 000,-. Det er pr. 21.03. ikke mottatt noe svar på søknaden. 
 
Etter styremøtet i januar er det også kommet flere andre opplysninger som påvirker budsjettet: 

- Da noen av de utestående inntektene for SL gjeldende 2010 ikke blir overført før 2011, må det føres 
en “negativ inntekt” for at balansen skal bli riktig. 

- SL skal arrangere en større konferanse for BLD. Her budsjetterer SL med egeninnsats/inntekt på 
kr. 50 000,-. 

- I forbindelse med et samarbeidsprosjekt med de andre sentrene i 2010 får SL overført kr. 100 000,-. 
- Tilskuddet fra Aust-Agder fylkeskommune kommer så sent at det ikke regnskapsmessig lar seg føre på 

2010. Tilskuddet på kr. 150 000,- for 2010 er derfor lagt til i budsjettet for 2011. 
 
Spesielt på grunn av den nevnte konferansen på oppdrag for BLD, blir budsjettpostene for inntekter og utgifter 
“iht. handlingsplan” mye større en tidligere. Dette gir en økt omsetning, men endrer ikke balansen. 
 
Ut over punktene over er det kun mindre justeringer som er gjort i forhold til balansen. 
 
Budsjettet slik det foreligger nå viser et positivt resultat på kr. 150 000,-. I oversikten over aktiviteter er det 
budsjettert med omtrent det samme under “Bidrag fra andre”, eksklusiv BLD-konferansen. Dersom et slikt 
overskudd blir tilfelle, vil vi kunne nedjustere behovet for eksterne bidrag på de enkelte aktivitetene slik at 
budsjettet kommer i balanse. Dette vil i så fall frigjøre tid som ellers ville blitt benyttet til å søke om eksterne 
tilskudd til den enkelte aktivitet. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Budsjett og handlingsplan for 2011 vedtas jf. vedlegg til saksnotat. 



Forslag til budsjett for Senter for likestilling 2011

Inntekter

Overført fra 2010 -150 000

Barne- og likestillingsdepartementet 700 000

Universitetet i Agder 1 050 000

Agderrådet 200 000

Vest Agder Fylkeskommune (2010 + 2011) 350 000

Aust Agder Fylkeskommune 200 000

Tilleggsstøtte fra fylkeskommunene 470 000

Kristiansand Kommune 30 000

Arendal kommune 20 000

Interne overføringer 200 000

Aktiviteter iht. handlingsplan 380 000

Diverse annet 100 000

3 550 000

Webutvikling

Senterleder 100 % stilling 990 000

Seniorrådgiver 100 % stilling 820 000

Førstekonsulent 100% stilling 635 000

Eksterne konsulenttjenester 100 000

Reiseutgifter 95 000

Aktivteter iht. handlingsplan, faktiske utg. 665 000
Eksterne konferanser, seminarer m.m. 

(kompetanseheving) 30 000

Bevertning 15 000

IT og telefon 15 000

Markedsføring, internettside, trykking 30 000

Litteratur 5 000

Sum 3 400 000

Balanse, Inntekter og kostnader 150 000



Forslag til handlingsplan/aktiviteter for Senter for likestilling 2011

Aktivtet (samarbeidspartnere) Faktiske utgifter Bidrag fra andre Faktiske utgifter for SL

Seminar om aktivitets- og rapporteringspliktene i hver av de 5 regionene 

på Agder (LDO) 115 000 40 000 -75 000

Mediekurs (UiA, PULS) 45 000 20 000 -25 000

Regional likestillingsmonitor for Agder 60 000 10 000 -50 000

8. mars (flere) 5 000 -5 000

Fedreseminar 50 000 30 000 -20 000

Framtidsdrømmer - Erfaringskonferanse om utradisjonelle utd. valg 30 000 30 000 0

Kjønnsperspektiv i trafikken (Nullvisjonsprosjektet, VAF) 0

Kjønnsperspektiv i kultursektoren (LDO) 0

Kurs: Frokost og/eller lunsjmøter med ledere i privat næringsliv 40000 -40 000

Konferanse på oppdrag fra BLD 200 000 250 000 50 000

Dialogmøter, dagseminarer e.l. med andre instanser, organisasjoner osv. 

tilknyttet andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn 10 000 -10 000

Forskerforum 30 000 -30 000

Likestillingsforum 80 000 -80 000

Webutvikling

Sum 665 000 380 000 -285 000
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