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Innkalling til styremøte i Senter for likestilling 

Tid: Onsdag 18. mai 2011, kl. 12:00 

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 15/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
SL-sak 16/2011 
 

Godkjenning av referat fra styremøte 29. mars 2011 

SL-sak 17/2011 
 

Statusrapport 

SL-sak 18/2011 
 

Regnskapsrapport 

SL-sak 19/2011 
 

Senter for likestilling – fremtidig tilhørighet 

SL-sak 20/2011 Datoplan for styremøter, høsten 2011 
 
 
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 

mailto:espen.fosse@uia.no
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 
Saksnr.: SL-sak 16/2011 

Saksnavn: Godkjenning av referat fra styremøte 29. mars 2011 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg: - Referat fra styremøte 29. mars 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 29. mars 2011 godkjennes. 
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Referat fra styremøte i Senter for likestilling 

Tid: Tirsdag 29. mars 2011 

Sted: Møterom E2 009, Universitetet i Agder 

Tilstede: Dag G. Aasland (styreleder), Elisabeth Haaversen, Toril Runden, Carl Erik Moe (kom til sak 
10/2011), Terje Tellefsen, May-Linda Magnussen 

Fra adm.: Ulla-Britt Lilleaas, Espen Fosse 

Andre:  

Forfall:  

Referent: Espen Fosse 
 
 
 
Styreleder Dag G. Aasland ledet styremøtet. 
 
 
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 
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SL-sak 08/2011: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 
SL-sak 09/2011: Godkjenning av referat fra styremøte 19. januar 2011 
Ingen merknader til referatet. 
 
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 19. januar 2011 godkjennes. 
 
 
SL-sak 10/2011: Statusrapport 
Ulla-Britt Lilleaas la fram statusrapport for senterets arbeid etter styremøtet i januar. 
 
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.  
 
 
SL-sak 11/2011: Årsrapport for 2010 
Forslag til årsrapport var sendt ut sammen med innkallingen. Styret hadde flere innspill både til formulering og 
korrektur. 
 
VEDTAK: Årsrapport for 2010 godkjennes med de merknader som fremkom i styremøtet. 
 
 
SL-sak 12/2011: Regnskap for 2010 
Styret hadde innspill til mindre endringer i tekstene i regnskapet. 
 
VEDTAK: Regnskapet for 2010 godkjennes med de merknader som fremkom i styremøtet. 
 
 
SL-sak 13/2011: Budsjett og handlingsplan for 2011 
Styret diskuterte budsjettpremisser for 2011. I budsjettoppsettet var det mindre feil i tekstene som må rettes 
opp. 
 
VEDTAK: Budsjett og handlingsplan for 2011 vedtas jf. vedlegg til saksnotat og med de merknader som 
fremkom i styremøtet. 
 
 
SL-sak 14/2011: Eventuelt 
Elisabeth Haaversen orienterte om Stiftelsen Arkivet og deres planer om et utvidet fokus på blant annet 
etnisitet/innvandring. Et samarbeid mellom SL og Arkivet om dette, mente Haaversen kunne være en god 
mulighet for utvidelse av senterets likestillingsbegrep.  
 
 
 
 
Alle vedtak var enstemmig. 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 
Saksnr.: SL-sak 17/2011 

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. 11.05.2011 
 
Ny medarbeider 
Det er nå klart at Monica Strand Korgerud overtar for Espen Fosse 15. august. Korgerud kommer fra stilling som 
konsulent på Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. 
 
 
Regional likestillingsmonitor for Agder 
Torsdag 5. mai presenterte senteret sammen med Agderforskning den nye likestillingsmonitoren for Agder. 
Presentasjonen var en 2-timers økt på UiA Campus Grimstad. Omtrent 30 personer fra fylkeskommuner, 
fylkesmenn og kommuner møtte opp, i tillegg til noen få andre interesserte. Tilbakemeldingene under 
presentasjonen var svært positive. Likestillingsmonitoren er laget i trykket utgave, men her var det noe feil som 
må rettes opp. Monitoren finnes også som egen nettside, lenket fra senterets nettside. 
 
 
Fedreseminar 
28. april ble det gjennomført Fedreseminar på UiA Campus Kristiansand. Seminaret var veldig bra, men 
omtrent 35 deltagere var noe skuffende. 
 
 
Kurs for likestillingsrådgivere 
Åsta Einstabland og Monica Strand Korgerud deltok på kurs hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i 
Oslo 10.-11. mai. Tema for kurset var systematisk likestillingsarbeid med utgangspunkt i 
diskrimineringslovverket, særlig med vekt på arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP). 
 
 
Kommende konferanser 
Som styret ble orientert om på forrige styremøte, arbeides det med flere større konferanser til høsten. 
 
 
Forum 
Det er gjennomført ett likestillingsforum etter sist styremøte. 14. april var Lovelenn Rihel Brenna innleder om 
Kvinnepanelets brede tilnærming til vold, inkludert tvangsekteskap. Omtrent 20 personer var til stede. 
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Forskning 
Ulla-Britt Lilleaas og Åsta L. Einstabland var i Stavanger 28.-29. april for å se på mulighetene for å styrke 
forskning på kjønn og likestilling gjennom et regionalt forskningssamarbeid mellom UiA, UiS og HSH. Åsta 
informerte om likestillingsstudiet ved UiA og om muligheten til å få til et nettstudium i likestilling. Det ble 
diskutert samarbeidsmuligheter her. Det var enighet om å søke om såkalte SAK-midler fra 
Kunnskapsdepartementet til utvikling av samarbeid/nettverk til arbeidsmøter, reiser m.m. Et 
samarbeidsprosjekt vil kunne gjøre sammenliknende forskning og skape rammen rundt en regional 
forskningsgruppe og et attraktivt forskningsmiljø. Ulla-Britt holdt en åpen forelesning for helseforskere på UiS. 
 
Det vil bli redegjort for behandlingen av søknaden til Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om et 
forskningsprosjekt som retter seg mot heltid/deltid utfordringene i Agder, under SAK 19/2011. 
 
Det søkes forskningsstiftelsen Helse og rehabilitering om en stipendiatstilling på tenåringsjenters helse og 
livskvalitet.  
 
 
Mediaoppslag etter sist styremøte 
05.05 FVN  Barnehageutbygging styrker likestilling 
05.05 Agderposten Best på likestilling 
06.05 FVN  Fortsatt lang vei for likestilling 
06.05 Agderposten Er bedre på likestilling 
06.05 Farsunds Avis Beste barnehagekommune 
 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar statusrapporten til orientering. 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 
Saksnr.: SL-sak 11/2011 

Saksnavn: Regnskapsrapport 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg: - Budsjett, regnskap pr. 2.5. og prognose 
 
 
Bakgrunn 
Styret får jevnlige rapporter om den økonomiske tilstanden i senteret. 
 
Vurdering 
Vedlegget er et samlet oppsett som viser både vedtatt budsjett, regnskap pr. 2.5. og en prognose. Som en kan 
se av prognosen, forventes det store endringer sammenlignet med vedtatt budsjett. Styret vil få forslag til 
revidert budsjett som egen sak på neste styremøte. 
 
Regnskapet viser at de gjennomførte aktivitetene så langt i år har resultat omtrent som budsjettert. De 
nøyaktige tallene er ikke helt klare, men her vil det ikke være store avvik. Dette gjelder aktivitetene mediekurs, 
trafikk & kjønn, fedreseminar, likestillingsmonitor, forskerforum og likestillingsforum. Blant de øvrige utgiftene 
er det bare reiseutgifter uten aktivitet som er noe usikker, på grunn av gjennomførte reiser som enda ikke er 
utbetalt. 
 
Med de opplysninger vi har pr. i dag er det satt opp en prognose. Prognosen viser at det vil være nødvendig 
med store endringer sammenlignet med vedtatt budsjett, og kan derfor sees på som et første forslag til 
revidert budsjett. Den største endringen er at vi ikke lenger budsjetterer med inntekter fra fylkeskommunene 
ut over driftstøtte på til sammen kr. 400 000,-. Dette skyldes at vi nå er kommet så langt ut i året uten at vi har 
fått noe tilbakemelding på tilleggssøknaden vi sendte i februar, og at det derfor blir uansvarlig å fortsette og 
drifte senteret med disse midlene i budsjettet. Dette medfører nødvendigvis store endringer på utgiftssiden 
også. Følgende endringer for høstens aktivitet er lagt til grunn for prognosen: 

- Seminar om aktivitets- og rapporteringspliktene i hver av de 5 regionene på Agder vil ikke bli 
gjennomført. 

- Frokost og/eller lunsjmøter med ledere i privat næringsliv vil ikke bli gjennomført. 
- Kjønnsperspektiv i kultursektoren vil ikke bli gjennomført. 
- Det blir ikke avsatt egne midler til Dialogmøter, dagseminarer e.l. med andre instanser, organisasjoner 

osv. tilknyttet andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn. 
 
Det vurderes også om antall forum til høsten skal reduseres med ett forskerforum og ett likestillingsforum. 
 
Den største endringen ut over dette er i eksterne konsulenttjenester. Dette er først og fremst utgifter for bruk 
av Agderforsknings May-Linda Magnussen. Det skal presiseres at dette ikke gjelder konkrete aktiviteter og 
prosjekter slik som likestillingsforum og likestillingsmonitor, men er knyttet til deltagelse i driftsmøter og andre 
mindre uspesifiserte oppgaver (jf. samarbeidsavtale). Midlene avsatt til deltagelse på eksterne konferanser, 
seminarer m.m. (kompetanseheving) og reiseutgifter uten aktivitet er også redusert. 
 
Totalt er det kuttet kr. 358 000,- i utgifter i prognosen. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar regnskapsrapporten til orientering. 



Budsjett, regnskap og prognose
Senter for likestilling

Inntekter Budsjett 2011 Regnskap pr. 2.5. Prognose 2011
Overført fra 2010 -150 000 -150 000 -150 000
Barne- og likestillingsdepartementet 700 000 700 000
Universitetet i Agder 1 050 000 1 050 000
Agderrådet 200 000 200 000
Aust-Agder Fylkeskommune (2010 + 2011) 350 000 350 000
Vest Agder Fylkeskommune 200 000 200 000
Tilleggsstøtte fra fylkeskommunene 470 000 0
Kristiansand Kommune 30 000 30 000 30 000
Arendal kommune 20 000 20 000
Interne overføringer 200 000 200 000
Aktiviteter iht. handlingsplan 410 000 3 360 305 000
Diverse annet 100 000 100 000 100 000
Sum, inntekter 3 580 000 -16 640 3 005 000

Utgifter, lønn m.m.

Senterleder 100 % stilling * 990 000 307 502 990 000
Seniorrådgiver 100 % stilling * 820 000 226 042 820 000
Førstekonsulent 100% stilling * 635 000 177 190 635 000
Eksterne konsulenttjenester 100 000 32 000 50 000
Sum, lønn m.m. 2 545 000 742 735 2 495 000

* Alle stillinger er inkludert sosiale og interne indirekte kostnader

Utgifter annet

Reiseutgifter uten aktivitet 95 000 21 737 70 000
Aktivteter iht. handlingsplan, faktiske utg. 695 000 44 567 455 000
Eksterne konferanser, seminarer m.m. 
(kompetanseheving) 30 000 1 700 10 000
Bevertning 15 000 1 383 5 000
IT og telefon 15 000 15 000
Markedsføring, internettside, trykking 30 000 6 500 20 000
Litteratur 5 000 648 2 000
Sum, utgifter 885 000 76 535 577 000

Balanse, Inntekter og kostnader 150 000 -835 909 -67 000
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 
Saksnr.: SL-sak 19/2011 

Saksnavn: Senter for likestilling – fremtidig tilhørighet 

Forfatter: Dag G. Aasland 

Vedlegg: - Styresak UiA 8/08 
 
 
Bakgrunn 
Senter for likestilling ble opprettet som et fireårig prosjekt etter et vedtak i universitetsstyret 13. februar 2008 
(sak 8/08, vedlagt). Bakgrunnen for vedtaket var “en oppfordring fra Agderrådets likestillingsråd om å opprette 
et kompetanseforum for likestilling i samarbeid med Agderforskning. Forumet var tenkt som en arena for møte 
mellom forskere på kjønn og likestilling og praktikere ”ute i felten”, med formål å bidra til at regionalt 
likestillingsarbeid bygger på forskningsbasert kunnskap og til økt samordning mellom ulike typer 
likestillingsprosjekter” (sitert fra rapport fra forprosjektet for Senter for likestilling).  
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har i en prøveperiode fra 2008 til 2010 gitt 
prosjektmidler til tre sentere:  

• KUN - senter for kunnskap og likestilling, som driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord,  
• Likestillingssenteret, som driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Hamar/Løten, og  
• Senter for likestilling ved Universitet i Agder 

til en utvidet funksjon som regionale sentre for likestilling og mangfold. Prosjektmidlene er forlenget til 2011 i 
påvente av at departementet skal utarbeide en handlingsplan for likestilling høsten 2011. 
 
Det går fram av årsmeldingene fra Senter for likestilling at senteret har hatt et høyt aktivitetsnivå siden det ble 
opprettet. Aktivitetene er todelt: Forskning og regionalt likestillingsarbeid. Det regionale likestillingsarbeidet er 
finansiert av midler fra Agderrådet, de to fylkeskommunene og BLD. Utviklingen i disse årene har aktualisert 
problemene med en for tett kopling mellom forskning og politikk. Forskningens behov for uavhengighet krever 
en viss distanse til utforming og utøvelse av politikk.  
 
Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har vedtatt en felles regionplan for Agder fram mot 2020 
(http://www.regionplanagder.no). Her settes det ambisiøse mål for likestillingen i regionen i årene framover, 
hvor Senter for likestilling er utpekt som ett av to hovedtiltak. 
 
 
Vurdering 
Universitetets primære oppgaver er å bidra med forskning, formidling av forskning og forskningsbasert 
undervisning som skal kunne skaffe og formidle kunnskap for blant annet en bedre politikk. Dette vil også 
kunne innebære en kritikk av den gjeldende politikken. 
 
Skillet mellom forskning og politikk kan være enkelt i teorien, men er ikke alltid like enkelt i det praktiske liv. 
Likevel er det viktig å opprettholde klare rollefordelinger. I rommet mellom forskning og politikk finner vi ofte 
det som kalles utviklingsarbeid. Det viktigste er ofte det som skjer i grenseflatene mellom disse tre aktivitetene, 
det vil si i grenseflaten mellom forskning og utviklingsarbeid på den ene siden og i grenseflaten mellom 
utviklingsarbeid og politikk på den andre. Universitetet har god erfaring og kompetanse i å håndtere forholdet 
mellom forskning og utviklingsarbeid. Når det gjelder forholdet mellom utviklingsarbeid og politikk, derimot, er 
universitetet sannsynligvis ikke den mest egnete aktøren. Her vil en institusjon som Agderforskning være bedre 
egnet, med sin erfaring og kompetanse i samspillet mellom forskning og utviklingsarbeid på den ene siden og 
politikkutforming og politikkutøvelse på den andre. Som medeier i Agderforskning har Universitetet i Agder 
både en interesse og en samfunnsoppgave i å videreutvikle denne kompetansen.  

http://www.regionplanagder.no/
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Med den rollen Senter for likestilling er tiltenkt i Regionplan Agder 2020, og for å kunne være klar til å utøve en 
viktig rolle i Regjeringens nye handlingsplan for likestilling, vil det være hensiktsmessig at senteret overføres fra 
universitetet til Agderforskning. Forskning på kjønn, likestilling og mangfold vil da lettere kunne inngå som en 
del av det samarbeidet som allerede foregår mellom forskere ved Universitetet i Agder og Agderforskning, 
mens utviklingsarbeid på likestillingsområdet i Agder vil kunne inngå i det samarbeidet som allerede foregår 
mellom Agderforskning og regionale og nasjonale myndigheter. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret ber universitetets ledelse inngå samtaler med Agderforskning med sikte på en overtakelse av Senter for 
likestilling fra 1.1.2012 
 



UNIVERSITETET l AGDER 

S-SAK 8/08 
Møtedato: 13. februar 2008 
Saksbehandler: Likestillingsrådgiver Ragnhild Lager/universitetsdirektør Tor A Aagedal 
Arkivreferanse: 2007/1166-1 

ETABLERING AV KOMPETANSESENTER FOR LIKESTlLLING 

Styret vedtolc i S-,sak 175/07 å sende rapporten fra forprosjekt Senter for likestilling ved Universitetet 
i Agder ut på høring før endelig styrebehandling. Rapporten ble sendt ut på intern høring primo 
januar med høringsfrist L februar. Ved fristens utløp var det kommet im16 høringsuttalelser, fire fra 
fakulteter, en fra STA og en fra Økonomiavdelingen . 

., Samtlige uttaler seg positivt til opprettelsen av Senter for likestilling. 

Rapp()rten har ikke vært sendt på ekstern høring med unntak for Agderforskning. Dette ville krevd 
lengre høringsfrist med dertil følge at styrebehandling måtte skje på et seinere tidspunkt. Dette ville 
væte uheldig i forhold til framdriften i en etablering, og særlig i forhold til tilsagnet om støtte fra 
Barne oglikestillingsdepartementet (BLD), jevnførbrev av 13.12.2007 .Dette forhindrer ikke at 
eksterne samarbeidspartenere bør få anledning til å medvirke i kompetansesenteret, både 
innholdsmessig og finansielt. Snarere tvert imot. Med basis av et formelt etableringsvedtak i 
univetsitetsstyret kan dyt settes "$tørre trøkk" på dialogen med aktuelle eksterne samarbeidspartnere 
med mål om at det etableres samarbeidsavtaler med gjensidige forpliktelser av faglig og/eller 
økonomisk karakter. 

Interne høringsuttaleser 

Opprettelse av kompetansesenter -varighet 
Samtlige uttaler seg positivt til opprettelsen av Senter for likestilling. Ingen har merknader til 
varighet, dvs en prosjektperiode på 5 år. 

Innhold, herunder utvidelse til mangfoldsperspektivet 
Tre av fakultetene {Fakultet for humaniora ogpedagogikk, Fakultet for helse og idrett, og Fakultet 
for kunstfag) uttrykker skepsis til at senteret skal inkludere mangfoldsperspektivet og mener senteret 
i første omgang bør konsentrere seg om kjønnslikestilling. ST A mener at senteret på sikt bør 
inklu.dere et bredere område av likestillingsproblematikken: etnisitet, seksualitet, alder, 
funksjonsevne osv. Økonomiavdelingen og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap sier 
ingenting om dette 

Organisering 
Nårdet gjelder organisering tilrår fire av uttalelsene (Fak for hum-ped, Fak for helse- og idrett, Fak 
for kunstfag og STA) mener Senteretbør etableres på universitetsnivå direkte under styret, og ikke 
som en del av et fakultet. Dette begrimnes med at en slik plassering vil gjøre senteret mer synlig 
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båd~ innad og utenfor universitetsmiljøet(STA). Det angis også at dette gir mulighet for god 
tilhørigheten til alle fagmiljø og ~ikre legitimiteten i forhold til alle fakultetene (Fak for humaniora 
ogpedagqgikk). Dette vil også sikre at senteret jobber på tvers av fag og fakultetsgrenser (Fak for 
kunstfag). 

To av uttalelsene (Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Økonomiavdelingen) mener 
senteret bør knyttes til et av UiAs fakulteter, fortrinnsvis Fakultet for økonomi og 
saO'lfuriilsviten:skap. Det vises til erfaringer med andre sentre som det hevdes er ''blitt hengende noe 
løst i universitetsorganisasjonen." Økotiotniavdeiingenpeker på at en organiseting direkte under 
styret, vil sette større krav til administrativ og økonomisk kompetanse og ressurser i senteret, mens 
slik kompetanse allerede finnes i fakultetene. 

Omfang/bemanning 
AUe fakultetene mener det er avgjørende at senteret ledes av en velrennomert forsker med 
professorkom.petamie og interesse for feltet, ~ som evner å bygge et fagmiljø, kommer inn i et faglig 
nettverk, og som klarer å skaffe eksteme prosjekter og tilhørende finansiering. Det pekes også på at 
senteret bør få en bemanning som er stor nok til at det har mulighetfor å lykkes. Fakultet for 
kunstfag mener det er viktig med fysisk samlokalisering. Fakultet for helse~ og idrett peker på 
seritersekretæren som en viktig koordinator, og synes det er lite med en 30 % stilling til arbeidet. 

Universitetsdirektørens vurderinger 

OJ>prettelse av kompetan~esenter 
Universitetsdirektøren tilrå at styret vedtar opprettelse av et kompetansesenter for likestilling. 
Universitetsdirektøren vil imidlertid tilrå at prosjektperioden settes til4 år og ikke 5 år som foreslått. 
Dette har en en todelt begrunnelse: 

Universitets~ og høgskoleloven fastsetter at en åremålsperioden for en faglig lederstilling skal 
være 4 år med mulighet for en nyperiode. Unntak må eventuelt begrunnes særskilt og 
godkjennes av departementet. 
En vil også anta at det vil være erikelere å få etablert eksterne forpliktende samarbeidsavtaler 
og/eller tilsagn om støtte for en4 åts periode enn 5 års avtale, eksempelvis i forhold til 
kompetansefond 

Innhold, herunder utvidelse til W-angfol(}$perspeldivet 
Universitetsdirektøren legger til grunn at detfaglige innholdet i senteret bør knyttes til hele 
universitets formål knyttet til utdann#1g, forskning, formidling og samfunnskontakt. Dette innebærer 
at senterefbl.a børlmnne påta seg faglig :111svar knyttet til ordninære studier og/eller EVU tilbud. · 
Det vil være naturlig at en stor del av senterets virksomhet vil være prosjektorganisering og den 
løpende "portefølje' av oppdrag vil påvirke senterets fagprofiL 

Universitetsdirektøren vil tilrå at mangfoldsperspektivet tas inn i senterets formåL Dette dels fordi 
dennepremissenermeget klartuttalffra. BI.J),menogså fordi dette perspektivet(kanskje særlig med 
vektpåintegrering) vil være viktig for sam.ftfunsu.tviklingen framover både nasjonalt og regionalt. En 
slikutvidelse vil således kunne bidra til at kOil1petansesenteret får et større vekst~ og 
utviklipgspotensiale enn ved kun å fokust;ite på likestilling hvor en nasjonalt må "konkurrere" med 
besiekte(;le sentre både ved universiteter/høgskoler og sentre utenfor uh-sektoren. I tillegg vil en 
fortløpende i sentrefkunne styre omfangetav en slik utvidelse og eventuelt begrense dette i en 
oppsiartsfase,jevnfør bekymring i høringsuttalelser. 
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Org3nisering 
Universitetsdirektøren vil tilrå senteret organisatoriskknyttes til et fakultet. Begrunnelsen for dette er 
til dels orga:ttisatorisk/prinsippiell, men også praktisk/strategisk. Stikkordsmessig er begrunnelsen 
somfølger: · 

l. Universitetet er organisert etter fakultetsmodellen som har som grunnelement at den faglige 
primærvirksomheten har en fakultetstilknytning. Den faglige virksomheten i et fakultet kan 
ha uli}<e undetorganisering{itlstitutte:r; sentre .eller andre typer gnnmenheter) men felles er.at 
fakultetsstyrethar det overordnede faglige ansvar med dekan som faglig tils)'l1sansvarlig. De 
administrative støttefuflksjoner og den interne kvalitetssikring er tilpasses de1Ule organisering. 
Hvis faglig virksmnhet skal "ligge utenfor" fakultetene får en utfordringer i forhold til ikke 
bare personal· ogøkonorniforvaltlli1lg, men også faglig kvalitetssikring( eksempel 
forskningsdokumentasjon, forskniirgsetikk, personvern, studieutvikling, klagebehandling 
mv). Hvem skal eksempelvis i mangel av en profesjonell fakultetsad1ninistrasj on påse at 
vedtak i forsknings,studieutvalg blir fulgt opp i et slilct institusjonss~nter. Hvem skal 
senterleder faglig forholde segtil? Det kan vanskelig opprettes en direkte dialog med 
universitetsstyret verken fra ledet eller eventu~It senterstyre. 

2. Ved å legge faglig virksofi1het utehfor fakultetene er det en ikke ubetydelig risiko for at en 
kan få en situasjon hvor fa,gmiljøer i fakultetene definerer avstand til "konkurrende" fagmiljø 
utenfor fakultetet. 

3. Ved å legge ansvar for "institusjonssentre"' til fakultetsnivå vil kunne bidra til at fakultetene 
tar et større helhetsansvar foryirkson:Uwt som krever samarbeid på tvers av tradisjonelle 
faggrenser. Efter universitetsdirektørens vurdering fremmer en ikke slik helhetsten:king på 
sikt ved å løfte denne utfordringen vekk fra fakultetene. 

4. Rekr~ttering aven senterlederpåprofessornivåpååremål vil kunne bli lettere ved at 
stillingen får forankring til et1støtre fagmiljø, med eventuelt større mulighet til å tilby fast 
tilsetting 

Tilde argumenter for en sentral organisering som er angitt har universitetesdirektøren følgende 
ko111J'l1entarer: 

1. Sammenligning me<i organiseringav q,ndre sentre 
Flertallet av de sentre som er opprettet ved universitetet har en fakultetstilknytning Av de 
k()nkrete sentre som er profilert på web, se 
http :l !www. ula. nolnolportaletf orn ~ufl,iv(!rsitetetlorgq,nisasjonenlsentre er det b~re. Senter for 
entreprenørskap som har eni11stitusjonsorg~nisering. Naturlig nok er dette trukket fratn i 
høringsuttalesene. Bakgrunnen fpr deJJ11e organiserinJ;en var at dette senteret ble opprettet 
sorn etsarnarbeicisprosje1ctmedA.gdetforskning lokalisert i Kunnskapsparken, og med mange 
sentrale eksteine.samarbeidspartnere. UiAhar ikke formelt lagt faglig virksomhet (studier og 
fotskri.ittg) inn i senteret, seritededeten har beholdt sin hovedstilling ved UiA og forholder seg 
i sin forskning til fakultet for økonomi og samfunnsfag, Fakultetene har også det faglige 
ansvat og oppfølging av de st\Jdieppeng;givende entreprenørsstl1dier/enmer som er opprettet. 
Etter Ul1iVersitetsdirektøreJ1s vurdering bør en som del av evalueringen av dette senteret være 
åpen for en endring i organisatorisk tilk.nytni1~g hvor alteruativeue med en direkte 
fakultetstilknytning eller en ekstern ransonetilknytning bør vurderes. 

2. Bedresynlighet 
Profilering og synlighet bør b~defol1llelt og reelt vurderes uavhengig av 
organisasjonstilknytning. Synlighetvili storgrad være avhengigavdet faglige omfanget og 
inriholdet ogikke minst tilformidli11g av dette. Senterlederens formidlingsevne og synlighet 
vil i denne sammenheng sannsynligvis være den viktigste enkeltfaktoren. 

Side 3 av 5 



Hvisstyret y~dtar en organisering av septyretpå fakultetsnivå, vil universitetsdirektøren tilrå at en 
beslutning om hvilket fakultet senteret tilkfiyttes og hvordan de øvrige fakl.tlteter trekkes inn i et 
forpliktende s~marbeid ikke fattes somdelav de11ne sitken. I. stedet bør interess~rte fakulteter 
utf()tdreslwordan. de vil .forvalte og utvikle en et slikt kompetansesenter~ ·Hvilke relevante 

.. fagoll)råd~r/prosjelcter kan de bidratila utvilde; knytning mot andre utviklingsplaner, kobling mot 
· fagmiljøer ved andre ·fakulteter, e]tsteme pattnere mv~. Universitetsdirektøren vil anta at et 
. samarbeidsorgan/senterstyre bør etableres som foreslått i prosjektskissen . 

. Ofilfåf1g/benuuming 
lprosjek:tplanener det foreslått en samlet bemanning på .1.9 .årsverkog et årsbudsjett på 1. 78 mill kr 
hvoray etårsyerkfinan~ieres avlJiA. .l pr~sjøktskis$en er også foreslått en konkret bemanningsplan 
• og organisasjø!lsplan.l]niversitetsdirektøren finner ikke naturlig at en· komplett bemannings~ og 
o.r.g. anJsasjo11splan vedtas av styret I vedtatt blidsjettfor 2008 har styret avsatt 0.4 mill kr til senteret. 
1 dert gtacl sentretsans~#e dekkerllrtclei'Vispingpa etablerte studier .vil ressurser til undervisning 
kunne koinme i tillegg. I tillegg kommertilclelingen fra BLD. tlrtiversitetsdirektøren vil tilrå at styret 
i deptre omgang vedtar oppretting ogutlysi11gav stillingen som senterstiUing. Stillingen u.tlyses som 
· åremålstillingforA år med kompetansekrav forprofessor. Universitetsdirel<;tøren vil tilrå at det 
s~hsidi<ertiåpnes. for at stillingen kan besettes •med en person utenprofessorskompetanse, såfremt 
vedkommende har doktorgrad og er Let kvalifiseringsløp mot professorkompetanse. 

Parallelt medutlysing/tilsetting bør det arbeides med å skaffe ekstem. finansiering til senteret. Her 
girtildelingertfra BLD et godtutgangspUl)kt, men også de regionale aktører som er nevnt i 
prosjektskiss.~n må utfordres. Prim~r vil detyæte Øttskelig med en 4 års forpliktende 
sa111atbddsavtale, men ogsåmidlertil konkrete prisjekter vil være viktig. Måletbør være at 
virk-somheten i løpet av prosjektperioden vokser utover det som er skissert i prosjektskissen 

Forslag til vedtak: 

l. Detetableres et Senter .for likestillingved Universitetet i Agder som et fireårig prosjekt. 
Senteret skal også i sitt arbeid ta inn mangfoldsperspektivet. 

2. Senter .for likestilling skal sa711le pgstyrke .forskning og kompetanse på kjønn og likestilling 
på Agder, styrke utdanning ogformidlingpå dette .feltet og være en· drivkraft .for økt 
likestilling i regionen. 

3. Styret vedtar å.utlyseen åremålsstilling.for 4årsomsenterleder. Stillingen ønskes besatt 
mf!.d person med professorkompetanse· med dokumentert interesse .for/eltet; Subsidiært kan 
stillingen besettes med enpersonutenprofe~sorskompetanse, såfremt vedkommende har 
doktorgrad og er i et kvalifisering$løpmot professorkompetanse og kan dokumentere 
interesse forfeltet. 

4. Styretber universitetsdirektøren i samråd med rektor arbeide videre medekstern 
medfinansiering av senterdriften oggis i d~?nn(!. sammenheng .fullmakt til å opprette og utlyse 
ytterligerestillingertilknyttetsenteretnårfilJW1sieringen er avklart. Styret legger i denne 
sammenheng til grunn at sgntraleaktørerAgderregionen aktivt slutter opp om senteret og 
bidra til den videre utvikling både imiholdsmessig og økonomisk 

5. Senter .for.likestilling organiseres.fonneltunder et fakultet, .men profileres ogsynliggjøres 
som et institus}onssenter. Styret beruniversitetsdirektøren komme tilbakemed.forslag til 
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fakultetstillatytning og øvrig organisasjonsmodell seinest når tilsetting av senterleder er 
avklart. 

Vedlegg: 
Prosjeict~kisse 

.·•· fiøririgsuttalelser 
Brev fra. BFD 
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Tor A. Aagedal 
Universitetsdirektør 
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Saksnotat – Senter for likestilling 
 
Saksnr.: SL-sak 20/2011 

Saksnavn: Datoplan for styremøter, høsten 2011 

Forfatter: Espen Fosse 

Vedlegg:  
 
 
Bakgrunn 
Styret vedtar ny halvårlig datoplan for styremøter på siste styremøtet i semesteret. 
 
 
Vurdering 
Styret diskuterer saken i møtet. På bakgrunn av diskusjonen legger styreleder frem forslag til vedtak. 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
[Ingen forslag til vedtak] 
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