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Rapport om likestillingsmidler brukt av Likestillingsutvalget ved Det juridiske 

fakultet i 2012 

 

Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet kan rapportere om følgende arbeidet i 2012:  

 

Likestillingsutvalget arbeider for å fremme likestilling ved Det juridiske fakultet. Utvalgets mandat 

omfatter kvinners- og menns situasjon generelt, og har dessuten et eget punkt om minoriteter. LSU 

har en funksjon som vakthund når det gjelder diskriminering ved fakultetet. Vår myndighet 

begrenser seg til å uttale oss om forhold som faller innenfor disse områdene. Utvalget er ledet av 

Kirsten Strøm Bull, med en representant fra de vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt 

ansatte, studenten og stipendiatene. Utvalgets sekretær er Aina Vibeke Larsen. 

 

Hovedintensjonen med bevilgningene fra OPA er å støtte opp om nye aktiviteter og tiltak i 

fagmiljøene, slik at universitetets samlede engasjement for likestilling styrkes. Hovedfokus er 

initiering av og tilrettelegging av tiltak, mens løpende drift av ulike tiltak ikke kan påregnes støtte. 

 

Utvalget fikk i 2012 midler tildelt midler fra sentralt til: 

 

A. Forskningsassistenter (kr 111.215) 

B. Mentorordningen (kr 10.000) 

C. Kvalifiseringsstipend/ frikjøp (kr 50.000) 

 

OPA forutsetter at fakultetet stiller med det tilsvarende beløp. Post A og B ble gjennomført. Under 

post C ønsket ikke vedkommende som var tiltenkt midlene å benytte seg av dem. Post A er svært 

populært, selv om vi i 2012 kun brukte 127.165,- av avsatte midler (derav 32.948,- av disse er 

utbetalt med 2013 midler grunnet sent innsendt billag). 

Vi har hatt utfordringer med at de kvinnelige stipendiatene som får midler til forskningsassistenter 

ikke bruker midlene pga ulike årsaker som sykdom, fravær ect. Og ikke melder i fra at de ikke vil 

benytte seg av tildelte midler. Dette har vi tatt høyde for i 2013, hvor vi i vedtaksbrevene til de 

stipendiatene som har fått midler til forskningsassistent, oppgir at midlene må brukes innen 15. 

desember og ikke lar seg overføre til 2014. Samtidig som vi ber stipendiatene som har fått innvilget 

midler til forskningsassistent om å ta kontakt med sekretær i Likestillingsutvalget, hvis de ser at 

midlene ikke vil bli brukt. På den måte kan vi fordele dem til andre stipendiater. 
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Til tross for at dette er et tilbud som blir tatt svært godt i av våre stipendiater, vil ikke 

Likestillingsutvalget søke om midler til dette i 2014. Begrunnelsen ligger i at vi i vedtaksbrev fra 

OPA i 2011 og 2012 har fått klare signaler om at dette nå er på tide å innarbeide i fakultetets faste 

budsjett. I vedtaksbrev av 8. november 2012 (saknr: 2012/5198) vises det til at søknaden om 

forskningsassistenter er i samsvar med vedtatte kriterier for tildeling av likestillingsmidler. Men at 

det forutsettes at tiltaket for fremtiden innarbeides i fakultetets vanlige budsjett. 

Poster som det ikke er søkt midler for 2012, men som skulle vært arrangert tidligere år er 

mediehåndteringskurs. Dette arrangerte vi 1.februar 2013 med midler fra 2012 (og da kun fra den 

lokale delen av potten). Her brukte vi kr 2608,- Vi fikk svært gode tilbakemeldinger etter 

arrangementet, men ser at dette er et arrangement som passer seg å arrangere annet hvert år. 

Det ble også arrangert Selskapsrettsseminar for kvinner i regi av Institutt for Privatrett. Dette er 

noe som det ble søkt midler i 2010, men ikke brukt før i 2012. Og da også kun av lokale midler som 

ble overført fra 2010 til 2012.  
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