Det juridiske fakultet
Til
Fra

Notat

Fakultetsstyret
Administrasjonsseksjonen

Sakstype og evt. møtesaksnr:

V-SAK 5

Møtedato:

11. juni 2018

Notatdato:

04. juni 2018

Arkivsaksnummer:

2013/7024

Saksbehandler:

Jenny Graver

Ny tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske
fakultet for perioden 2018-2020
Bakgrunn
Både UiO og fakultetets handlingsplaner for likestilling løp ut 2017. UiOs nye handlingsplan for
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ble utarbeidet i løpet av høsten 2017 og vedtatt i
Universitetsstyret 6. februar 2018. Arbeidet med fakultetets tiltaksplan startet for alvor opp i
januar 2018, og resultatet legges nå frem for fakultetsstyret.
Fakultetets tiltaksplan har vært behandlet i flere omganger i LiMU, dekanatet og på
instituttledermøtene. I tillegg har planen vært på bred høring på instituttene, PFF, PMR og JSU.
Høringssvarene ligger vedlagt.
Det er viktig med en løpende og engasjert diskusjon om hva som skal være fakultetets målsettinger
med likestillings- og mangfoldsarbeidet. Det kom inn mange forslag til nye tiltak og til revisjon av
tiltakene i utkastet, og disse ble gått grundig gjennom og behandlet i LiMU. Ikke alle forslagene
kunne inkluderes i planen, men de er likevel reflektert i tiltaksplanens innretninger og
prioriteringer. LiMU fant at det var et stort samsvar mellom innspillene, ikke minst i hvordan de
foreslo mer konkrete tiltak og tydeligere forankring av ansvar og prinsipper.
Tiltaksplanen tar utgangspunkt i de fire hovedmålene i UiOs handlingsplan:
-

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Videre fremdrift
Det er utarbeidet en oversikt over tiltakene med ansvarlige instanser som vil bli sendt ut etter at
tiltaksplanen er vedtatt. Det rapporteres årlig på likestillings- og mangfoldsarbeidet til UiO
sentralt.
Forslag til vedtak:
Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020 vedtas med de endringer
som fremkom i møtet.
____________________________________________________________________
Vedlegg
-

Tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020
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-

Jamfør O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling
Høringsinnspillene
UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av
kjønn, bakgrunn og funksjonsevne. For at forskning og undervisning skal være relevant for
samfunnet og samfunnsutviklingen, er det viktig at fakultetet speiler samfunnet ved å
rekruttere et bredt spekter av personer. Siden jusstudiet er en profesjonsutdanning, er det
viktig at studiet reflekterer mangfoldet i samfunnet rundt oss. Det er et mål for fakultetet at
studentene våre skal være representative for befolkningen og ha innsikt i samspillet mellom
juss og ulike grupper i samfunnet.
Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 6. februar 2018 UiOs Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020. Handlingsplanen har fire hovedmål:
-

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Denne tiltaksplanen er et ledd i å realisere UiOs handlingsplan ved å ta tak i lokale utfordringer
ved fakultetet.
Et overordnet tiltak som vil være viktig for alle hovedmålene, er å spille inn til revisjonen av
fakultetets Styrings- og administrasjonsreglement, for å sikre en bedre forankring av
likestillings- og mangfoldsarbeidet i hele organisasjonen. Denne prosessen går parallelt med
arbeidet med handlingsplanen.
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Spille inn til revisjonen av Styrings- og
administrasjonsreglementet på blant annet følgende områder:
- Ta inn et krav om at begge kjønn skal være representert i
dekanatet. Dekan og prodekaner velges under ett. Et krav
om kjønnsbalanse i dekanatet vil dermed føre til at
valgkomite og andre forslagsstillere må fremme forslag til
dekanat som inkluderer minst én av hvert kjønn.
- Utvide programrådenes likestillings- og mangfoldsansvar til
å også inkludere et ansvar for kjønnsperspektiver i
undervisningen.
- Stadfeste ansvaret for å ivareta likestillingshensyn i
tilsettingsprosessen der hvor IVA ikke er innstillingsorgan.

LiMU

Våren
2018
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell
trakassering
Trakassering av fakultetets ansatte og studenter, uavhengig av kjønn, er uakseptabelt. Det er
en viktig oppgave for UiO og fakultetet som arbeidsgiver å forebygge trakassering, inkludert
seksuell trakassering, samt å legge til rette for sikre, effektive og formålstjenlige
varslingsrutiner. Nylig har det blitt innført obligatoriske kurs for ledere ved UiO i seksuell
trakassering, og det er viktig at fakultetets ledere prioriterer dette og styrker sin kunnskap om
og beredskap i møte med fenomenet. I planperioden vil det foregå flere kartleggings- og
koordineringstiltak som vil kaste lys over omfanget og innholdet i seksuell trakassering ved
Universitetet i Oslo. Det er viktig at fakultetet generelt, men LiMU spesielt, er i stand til å
utvikle egnede tiltak i lys av kunnskap som fremkommer i disse prosessene.
Universitetsmiljøer innebærer ofte maktulikhet, mellom stillingskategorier, disipliner,
fagretninger og mellom juniorer og seniorer. Dette kan misbrukes og/eller påvirke
arbeidsmiljøet negativt, og det kan ramme ulike grupper ulikt. Gode faglige diskusjoner har
stor betydning for en akademisk institusjon og en forutsetning for dette er inkludering, faglig
generøsitet og saklig håndtering av faglig uenighet. Et mangfold av faglige perspektiver og
metoder må ønskes velkommen.
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Forebygging av uønsket seksuell oppmerksomhet
innføres som obligatorisk tema i medarbeidersamtaler,
inkludert informasjon om UiOs retningslinjer og
varslingsrutiner.

Administrasjonsseksjonen

Høsten
2018

Fakultetets ledere deltar på obligatoriske lederkurs i regi
av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ass. fakultetsdirektør, LOS

Pilot vår
2018

Aktuelle tiltak ved fakultetet skal utarbeides i lys av
resultatene som kommer fra UiOs ressursgruppe for
arbeidet med å forebygge seksuell trakassering.

LiMU og relevante
organer og ledere
ved fakultetet

Løpende

Studenter som deltar på eksterne arrangementer hvor
Det juridiske fakultet er delansvarlig, skal beskyttes mot
trakassering. Det skal lages retningslinjer og informeres
jevnlig om disse i kontakt med aktørene.

Dekanen

Løpende

Gjennomføre tiltak for å fremme et bedre akademisk
debattklima, blant annet:
- det faglige arbeidsmiljøet tematiseres evnlig på
institutt- og fakultetsseminarer og –møter, og i
medarbeider- og oppstartssamtaler.
- Fakultetet bør som arbeidsgiver ha en beredskap for
hets og kritikk av ansatte i sosiale medier
- Ansatte bør bevisstgjøres på at de er rollemodeller og
at dette reflekteres i hvordan faglig uenighet
framstilles i undervisningen.
- Faglig debattkultur og netthets bør tematiseres for
studentene i fadderuka.

Instituttledere,
LiMU

Høsten
2018;
løpende
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal
øke
I 2017 har fakultetet som helhet 34 % kvinner i professor- og førsteamanuensisstillinger, men
det er store forskjeller fra institutt til institutt. I tråd med måltallene i UiOs handlingsplan er
det et mål at kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke til 40 % i løpet av
planperioden på hvert av instituttene. Samtidig har fakultetet i 2017 60 % kvinner blant
stipendiatene. Hovedutfordringen for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger,
er å få kvinner til å søke på og være best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger.
For at kvinner skal ønske å søke seg til fakultetet, må vi tilby en arbeidsplass og et studiested
med et godt arbeidsmiljø og der faglige diskusjoner og uenighet behandles med interesse og
respekt. Alle ansatte må bidra til dette. Det er viktig at ansatte ser at det er utviklingsmuligheter
ved fakultetet, og at kjønnsperspektivet er en del av fakultetets lønnspolitikk.
Mange av de konkrete tiltakene retter seg mot stipendiatgruppen som en viktig
rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger. Andre tiltak skal sikre at målet om
kjønnsbalanse er en del av rekrutteringsprosessen til faste vitenskapelige stillinger, fra
stillingsplanarbeidet – inkludert å planlegge antall ansettelser, fordeling mellom stillingstyper
og prioritering av enheter og fagområder – til bedømmelsen foreligger og tilsetting vedtas.
Det er viktig å rekruttere kvinner til lederstillinger og ulike verv ved fakultetet, både for at
fakultetet skal reflektere samfunnet, for at kvinner og menn skal ha like store muligheter til å
delta i fakultetets ledelse, for å bidra til å rekruttere kvinner til nye stillinger, og for å være
rollemodeller for kvinnelige studenter.
Et annet viktig arbeidsområde i planperioden vil være kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i
jussutdanningen. Dette arbeidet er tatt med her fordi det anses som viktig for å rekruttere
kvinner til vitenskapelige stillinger, at kvinnelige studenter møter både kvinnelige og mannlige
undervisere som rollemodeller og at pensum inneholder kjønnsperspektiver. Betydningen av
kjønnsperspektiver går også utover fakultetets rekrutteringsbehov; fakultetet anser det som
vesentlig for samfunnet at juristene vi utdanner, får innsikt om hvordan juridiske
problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter påvirker forskjellig grupper i samfunnet.
Dette innebærer og trening i å forstå, formulere og anvende kjønnsrelaterte problemstillinger
gjennom pensum, undervisning og kildebruk.
Flere kvinner inn i faste vitenskapelige stillinger
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Kjønnsperspektiver skal være en del av
stillingsplanarbeidet. Dette innebærer blant annet at
instituttledermøtet skal fungere som letekomite for å
sikre kjønnsbalanse og mangfold i søkergrunnlaget

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Faste vitenskapelige stillinger skal som hovedregel lyses
ut som førsteamanuensis. Utlysninger av
professorstillinger og utlysninger med
førsteamanuensis/professor må begrunnes særskilt

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Rekrutteringstiltak
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det skal utvikles bedre opplæring og veiledning for
bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre medlemmene
om implisitte fordommer om kjønn og mangfold

LOS, LiMU,
administrasjonsseksjonen

Kommer

Muligheten for å ta i bruk moderat kjønnskvotering når
to kandidater er likt eller tilnærmet likt kvalifisert skal
benyttes i større grad.

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Prodekan for
forskning,
prodekan for
studier,
instituttlederne

Løpende

Karrieretiltak
Kvinnelige og mannlige ansatte bør inkluderes i så mange
sammenhenger som mulig. Veilederoppdrag og andre
oppdrag, verv og utmerkelser er meritterende for
personer i fast vitenskapelig stilling. Oppdrag skal derfor
fordeles bredt mellom fakultetets ansatte så lenge de
faglige behovene er ivaretatt.

Fortsette med likestillingstiltak rettet mot stipendiatgruppa:
- Gi vit.ass.-hjelp for kvinnelige stipendiater i
sluttfasen. Kr 50 000 fordeles flatt til instituttene
hvert år for å dekke dette.

Kontorsjefene

Løpende
ved
behov

- Arrangere samling for kvinnelige stipendiater og støtte LiMU
faglige og sosiale tiltak for stipendiatgruppa som kan
bidra til å skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø
blant stipendiatene.
- Gi økonomisk og faglig støtte til å synliggjøre
likestillings- og mangfoldsutfordringer i et eventuelt
felles mentorprogram for stipendiatene ved fakultetet.

LiMU

- Arrangere medietreningskurs for kvinnelige
vitenskapelig tilsatte.

Kommunikasjonsseksjonen, LiMU

- Oppfordre til og tilrettelegge for å delta i UiOs sentrale
ordninger for kvinnelige førsteamanuenser og
postdoktorer.

LiMUs sekretær;
instituttene

Støtte tiltak for kvinner på fagområder med særlige
utfordringer med kjønnsbalanse

LiMU

Løpende

Likestilling og mangfold i forskning
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Likestilling skal være tema minst en gang i semesteret på
instituttledermøtet og i dekanatet, og årlig i Forum for
forskerledere.

Administrasjons
seksjonen, ass.
fakultetsdirektør.

Løpende

Likestillings- og mangfoldsperspektiver må integreres i
fakultetets forskningsstrategi. Forskningsstrategien bør:
- bidra til å utvikle sensitivitet og strategier for å
motvirke skjevheter som kan ramme kvinner og andre
grupper i ulike former for faglige evalueringer.

Forum for
forskerledere,
administrasjonseksjonen

2018
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
- anerkjenne hva forskermobilitet koster, finansielt og
personlig.
- stadfeste at det er viktig å være fleksibel hva angår
arbeidstid og arbeidssted for småbarnsforeldre.
- bidra til å skape bevissthet rundt hvordan
forskningsfinansierende institusjoners krav til
kjønnsbalanse ikke må føre til at kvinner inkluderes
kun overflatisk og av hensyn til kjønnsbalansen, og ikke
fullt ut og på bakgrunn av egen kompetanse (tokenism).
- styrke Forum for forskerlederes rolle også når det
kommer til å sikre likestilling, ikke-diskriminering og
mangfold i forskning, blant annet i planleggingen av og
underveis i forskningsprosjekter.
Flere kvinner i vitenskapelige lederstillinger
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Kvinner oppfordres til å melde seg på UiOs
ledertreningskurs og det skal tilrettelegges for at de kan
delta

Adm.seksjonen;
instituttledere

Løpende

Kjønnsbalanse må være en del av valgkomiteenes mandat

Administrasjons
seksjonen

Løpende

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i undervisningen
Tiltak

Ansvarlig

Periode

Videreutvikle fakultetets nettside for
kjønnsperspektiver i jusstudiet

Prodekan for studier

Løpende

Følge opp de nye punktene om kjønnsbalanse og
kjønnsperspektiver i undervisningen i instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer vedtatt i 2017

Prodekan for studier

Løpende

Fortsette arbeidet med å integrere kjønnsperspektivet
i de obligatoriske fagene.

Prodekan for studier

Løpende

Utarbeide en oversikt som synliggjør hvordan kvinne-,
kjønns- og likestillingsperspektivet er integrert i
jusstudiet. Oversikten skal publiseres på nettsiden for
kjønnsperspektiver

Prodekan for studier
og arbeidsgruppen
for integrering av
kjønnsperspektiv i
rettsstudiet

2018

Arbeidsgruppen for integrering av kjønnsperspektiv i
rettsstudiet skal utpeke et redaksjonsutvalg med
formål å utgi en Open Access-antologi bestående av
artikler som tar for seg forholdet mellom kjønn og rett
i utvalgte obligatoriske fag

Redaksjonsutvalget

2019
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Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
Som Norge og Nordens største juridiske fakultet har fakultetet et særlig ansvar for å ivareta det
samfunnsoppdraget med å tilby en god og bred juristutdannelse og rettsvitenskapelig
forskning på et høyt nivå er. Arbeidet med mangfold bygger ikke bare på en rettighetstenkning,
men også på at mangfold er en viktig forutsetning for å oppfylle fakultetets samfunnsbidrag og
for å skape gode arbeidsplasser og relevante studier. Jurister uteksaminert fra UiO skal bidra
til å løse viktige utfordringer for personer, institusjoner, organisasjoner og samfunnet, og dette
sikres best om de har med seg ulik erfaringsbakgrunn.
Som IA-bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å
sikre ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse.
UiO tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen
seniorpolitikk.
Tiltak
Samarbeidet med Mino.Jur styrkes.
Utrede behovet for skrivekurs for studenter med
flerspråklig bakgrunn.
UiOs standardformulering for vitenskapelige
stillinger om personer med innvandrerbakgrunn
skal tas inn også i vit.ass.-utlysninger i følgende
versjon: «UiO ønsker flere personer med
innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige
stillinger. Disse oppfordres til å søke.»
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys av
kunnskapsgrunnlaget om ansatte og studenter med
minoritetsbakgrunn som skal utvikles av UiO
sentralt.
Legge til rette for erfaringsutveksling mellom
studenter og jurister med minoritets- og
innvandrerbakgrunn på ulike typer arbeidsplasser,
for eksempel ved hjelp av seminarer, foredrag med
mer.
Utrede tiltak for å ivareta og bistå tilsatte med
utenlandsk bakgrunn.
Utrede behovene til studenter med
funksjonsnedsettelser.
Sikre god universell utforming og praktisk og sosial
tilrettelegging i Domus Juridica for studenter og
ansatte med funksjonsnedsettelser.
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Ansvarlig
LiMU, studieseksjonen,
dekanatet
LiMU, studieseksjonen

Periode
Løpende

Kontorsjefer

Løpende

LiMU og relevante
organer og ledere ved
fakultetet.

Kommer

LiMU og
studieseksjonen i
samarbeid med JSU

2019

LiMU, PFF,
instituttlederne.
LiMU og
studieseksjonen i
samarbeid med JSU
Hovedbrukergruppa i
samarbeid med LiMU

Høsten
2018
Våren
2020
Løpende

Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
UiOs handlingsplan 2018-2020 understreker at sammensatte miljøer med ulike type
mennesker og erfaringstilfang kan bidra til å sikre at man undersøker og utforsker de beste og
mest relevante løsningene, og til at studentene gis en kompetanse med størst mulig relevans
for arbeidslivet. UiO setter derfor opp et langsiktig mål om en 40/60-fordeling ved alle
studieprogrammer ved UiO.
I 2017 var det omlag 65 % kvinner på masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet skal i
planperioden vurdere om dette forholdet mellom kjønnene blant studentene utgjør eller kan
bli et problem, og om det i så fall er nødvendig å iverksette tiltak.
Tiltak
Diskutere spørsmålet om kjønnsbalanse blant
studenter i rettsvitenskap og vurdere om det er
nødvendig med tiltak knyttet til kjønnsbalansen på
Master i rettsvitenskap på nasjonalt dekanmøte.
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys av
informasjon om søkergrunnlaget som skal utvikles av
UiO sentralt.
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Ansvarlig
LiMU, prodekan
for studier

Periode
Høsten
2019

LiMU og relevante
organer og ledere
ved fakultetet.

Kommer

Høringsinstans
IKRS
IOR
IfP
NIFS
SMR
PMR
PFF
Kontorsjef‐ og
seksjonsledermøtet
JSU

Status
Ingen kommentarer.
Mottatt. Utformet av ledelsen samt på bakgrunn av eposthøring
blant de ansatte.
Ingen kommentarer.
Mottatt. Vært på høring blant de ansatte; ett innspill.
Ingen kommentarer.
Protokoll fra 19.04.18.
Protokoll fra 18.04.18.
Ikke behandlet.
Ingen kommentarer.

Etter initiativ fra Cecilia Bailliet med støtte fra andre kvinnelige vitenskapelig ansatte: Forslag til
retningslinjer for likestilling, ikke-diskriminering og mangfold innen forskning.

Inger‐Johanne Sand
Instituttleder, institutt for offentlig rett
Det juridiske fakultet, UiO
23.04.2018

Til
Det juridiske fakultet

Høringsuttalelse om Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Vedlagt er fakultetets utkast til tiltaksplan med IORs forslag til endringer og suppleringer ført inn
som track changes i dokumentet.
Instituttet har lagt vekt på å få fram fakultetets og juss‐studiets samfunnsoppdrag som en sentral
begrunnelse for likestilling og inkludering av kjønnsperspektiver i pensum og en generell og
omfattende innsats for et bedre arbeidsmiljø som tiltak for å fremme likestilling og forebygge
trakassering.
Denne høringsfristen kommer samtidig med et pågående arbeid, initiert av Cecilia Bailliet, for å
ferdigstille et forslag til "Retningslinjer for likestilling, ikke‐diskriminering og mangfold innen
forskning".
Instituttet mener at dette forslaget til retningslinjer bør behandles samtidig med tiltaksplanen i den
videre prosessen. Forslaget til retningslinjer for likestilling har en bredere behandling av noen
hindringer for likestilling som oppleves mens man er ansatt. Dette gjelder særlig rollen som forsker,
slik dokumentets tittel sier. Noen av forslagene til tiltak i utkastet til retningslinjer kan tas med i
tiltaksplanen.
Instituttet har i sitt forslag til endringer og suppleringer av tiltaksplanen tatt med flere tiltak og
argumenter for å styrke det generelle arbeidsmiljøet for både forskning og undervisning.
I forslaget fra Bailliet til retningslinjer bør det også tas med et avsnitt om «et bedre arbeidsmiljø» der
det understrekes at de viktigste tiltak for likestilling, ikke‐diskriminering og mangfold innen forskning
er å arbeide for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø der et godt akademisk debattklima
fremmes, og der faglig uenighet behandles med interesse og respekt. Det er faglig uenighet som
bringer den faglige og forskningsbaserte debatt framover. Bredt sammensatte forskningsmiljøer er
en viktig forutsetning faglig utvikling og nye innsikter. Kvinnelige forskere har bidratt til faglig
nyutvikling på svært mange rettsvitenskapelige felt, både i mer tradisjonelle og nye disipliner. Bredt
sammensatte fagmiljøer er også et viktig virkemiddel mot diskriminering og trakassering.

Med vennlig hilsen

På vegne av institutt for offentlig rett
Inger‐Johanne Sand
instituttleder

26.03.2018. Versjon 3 – høringsutkast.

Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved
Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn,
bakgrunn og funksjonsevne. Siden jusstudiet er en profesjonsutdanning, er det videre et mål for
fakultetet at studentene våre skal være representative for befolkningen og ha innsikt i samspillet
mellom juss og samfunnets ulike grupper. JuJusstudiet bør reflektere mangfoldet i det samfunnet
universitetet er en del av.
Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 6. februar 2018 UiOs Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold 2018‐2020. Handlingsplanen har fire hovedmål:
‐
‐
‐
‐

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Denne tiltaksplanen er et ledd i å realisere UiOs handlingsplan ved å ta tak i de lokale utfordringene
ved fakultetet.
Et overordnet tiltak som vil være viktig for alle hovedmålene, er å spille inn til revisjonen av
fakultetets Styrings‐ og administrasjonsreglement, for å sikre en bedre forankring av likestillings‐ og
mangfoldsarbeidet i hele organisasjonen. Denne prosessen går parallelt med arbeidet med
handlingsplanen.
Tiltak
Spille inn til revisjonen av Styrings‐ og administrasjonsreglementet
på blant annet følgende områder:
‐ Ta inn et krav om at begge kjønn skal være representert i
dekanatet. Dekan og prodekaner velges under ett. Et krav om
kjønnsbalanse i dekanatet vil dermed føre til at valgkomite og
andre forslagsstillere må fremme forslag til dekanat som
inkluderer minst én av hvert kjønn.
‐ Utvide programrådenes likestillings‐ og mangfoldsansvar til å
også inkludere et ansvar for kjønnsperspektiver i
undervisningen.
‐ Stadfeste ansvaret for å ivareta likestillingshensyn i
tilsettingsprosessen der hvor IVA ikke er innstillingsorgan.

1

Ansvarlig
LiMU

Tidsramme
Våren 2018
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Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering
Det er en viktig oppgave for arbeidsgivere å forebygge trakassering, inkludert seksuell trakassering,
samt å legge til rette for sikre, effektive og formålstjenlige varslingsrutiner. I planperioden bør det
derfor være en prioritering å sikre at ledere ved fakultetet har god kjennskap til sine forpliktelser til å
forebygge seksuell trakassering og tilrettelegge for varsling.
I planperioden vil det foregå flere kartleggings‐ og koordineringstiltak som vil kaste lys over omfanget
og innholdet i seksuell trakassering ved Universitetet i Oslo. Det er viktig at fakultetet generelt, men
LiMU spesielt, er i stand til å utvikle egnede tiltak i lys av kunnskap som fremkommer i disse
prosessene.
Universitetsmiljøer innebærer ofte maktulikhet, mellom stillingskategorier, disipliner, fagretninger og
mellom juniorer og seniorer. , og dDette kan misbrukes og/eller påvirke arbeidsmiljøet negativt, og
det kan ramme ulike grupper ulikt. I planperioden foreslås det å utrede og gjennomføre tiltak for å
fremme et bedre akademisk debattklima.
Tiltak
Ansvarlig
Forebygging av uønsket seksuell
Administrasjonsseksjonen
oppmerksomhet skal innføres som
obligatorisk tema i medarbeidersamtaler.
Dette skal inkludere informasjon om UiOs
retningslinjer og varslingsrutiner.
Delta på piloten og senere den faste
LOS, assisterende
ordningen med obligatoriske lederkurs i regi fakultetsdirektør
av Likestillings‐ og diskrimineringsombudet.
Følge med på resultatene som kommer fra
LiMU og relevante organer og
UiOs ressursgruppe for arbeidet med å
ledere ved fakultetet
forebygge seksuell trakassering, og
utarbeide aktuelle tiltak ved fakultetet i lys
av dette.
Fortsette å ha oppmerksomhet rettet mot
Dekanen
behovet for å ivareta studenter som deltar
på eksterne arrangementer hvor Det
juridiske fakultet er delansvarlig.
Her må det lages retningslinjer.
Gjennomføre tiltak for å fremme et bedre
LiMU, instituttlederne
akademisk debattklima.
Inn øverst i boksen sammen med «tiltak for bedre akademisk debattklima»:

Tidsramme
Høsten 2018

Pilot våren 2018

Løpende

Løpende

Høsten 2018

«Gode faglige diskusjoner har en avgjørende betydning for en akademisk institusjon. Faglige
diskusjoner på fakultetet må bygge på inklusjon av alle deltakere og ta høyde for faglig uenighet og ta
ansvar for at faglig uenighet behandles med respekt og interesse. Mangfoldet av rettsvitenskapelige
disipliner og metoder må ønskes velkommen. Faglig disrespekt og trakassering har ingen plass her.
Det faglige arbeidsmiljøet må jevnlig gjøres til tema på institutt‐ og fakultetsseminarer og –møter, og
i medarbeider‐ og intro‐samtaler.
Både kvinnelige og mannlige ansatte må inkluderes i så mange faglige og administrative
sammenhenger som mulig. «

2

Commented [IJS1]: Dette punktet og den teksten som er
skrevet inn nedenfor bør flyttes øverst i denne boksen.
Teksten nedenfor er et forslag til hvordan dette punktet kan
utvides og konkretiseres.
Slik det står nå blir det uklart hva slags tiltak man sikter til.
Punktet er generelt viktig for å forebygge alle former for
trakassering.
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Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
I 2017 har fakultetet som helhet 34 % kvinner i professor‐ og førsteamanuensisstillinger. I tråd med
måltallene i UiOs handlingsplan er det et mål at kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke
til 40 % i løpet av planperioden på hvert av instituttene. Samtidig har fakultetet i 2017 60 % kvinner
blant stipendiatene. Det er viktig å rekruttere blant et bredt spekter av personer med en bakgrunn
som speiler hele samfunnet for at så vel forskning som undervisning skal tematisere hele samfunnet.
Hovedutfordringen for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger, er med andre ord å få
kvinner til å søke på og være best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger. For at kvinner skal være
interesserte i å søke seg til fakultetet må vi tilby en arbeidsplass og et studiested med et godt
arbeidsmiljø og der faglige diskusjoner og uenighet behandles med interesse og respekt. Dette må
alle ansatte være med på å bidra til. Det er også viktig å kunne tilby lederstillinger og andre verv til
fast ansatte slik at de ser at det er utviklingsmuligheter her. Mange av de konkrete tiltakene retter
seg derfor mot stipendiatgruppen som en viktig rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger.
Andre tiltak skal sikre at kjønnsperspektiver og likestilling er en del av rekrutteringsprosessen til faste
vitenskapelige stillinger fra arbeidet med stillingsplan og til bedømmelsen foreligger og tilsetting
vedtas.
Et annet viktig arbeidsområde i planperioden vil være kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i
jussutdanningen. Dette arbeidet er med her primært fordi det er viktig at jussutdanningen og
pensum skal speile hele samfunnet inkludert kjønnsperspektiver, men også fordi blant annet fordi
det anses som viktig for å rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger, og for at kvinnelige studenter
skal møter både kvinnelige og mannlige undervisere som rollemodeller. og at pensum inneholder
kjønnsperspektiver. Betydningen av kjønnsperspektiver går imidlertid utover fakultetets
rekrutteringsbehov; fakultetet anser det som av vesentlig betydning for samfunnet at juristene vi
utdanner, fårhar innsikt i hvordan juridiske problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter
påvirker forskjellige grupper i samfunnet. Dette innebærer og trening i å forstå, formulere og
anvende kjønnsrelaterte problemstillinger gjennom pensum, undervisning og kildebruk. om hvordan
juridiske problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter påvirker forskjellig grupper i samfunnet.
Det er viktig å rekruttere kvinner til lederstillinger og ulike verv ved fakultetet. Det er viktig dels for at
fakultetet skal reflektere samfunnet, dels for at kvinner og menn skal ha like store muligheter til å
delta i fakultetets ledelse, dels for å bidra til å rekruttere kvinner til nye stillinger, og dels for å være
rollemodeller for kvinnelige studenter.
Flere kvinner inn i faste vitenskapelige stillinger
Tiltak
Rekrutteringstiltak
Kjønnsperspektiver skal fortsatt være en del av
stillingsplansarbeidet ved fakultetet, det vil si
arbeidet med å planlegge antall ansettelser,
fordeling mellom stillingstyper og prioritering av
enheter og fagområder. Dette innebærer blant
annet at instituttledermøtet skal fungere som
letekomite for å sikre kjønnsbalanse og
mangfold i søkergrunnlaget
Fortsette å ha som hovedregel at faste
vitenskapelige stillinger lyses ut som
førsteamanuensis. Utlysninger av professorater
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Ansvarlig

Tidsramme

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Administrasjonsseksjonen

Løpende
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og utlysninger med førsteamanuensis/professor
må begrunnes særskilt
Utvikle bedre opplæring og veiledning for
bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre
medlemmene om implisitte fordommer om
kjønn og mangfold
I større grad benytte muligheten for å ta i bruk
moderat kjønnskvotering når to kandidater er
likt eller tilnærmet likt kvalifisert
Karrieretiltak
Det har en avgjørende betydning for god
rekruttering at instituttene og fakultetet har et
godt og inkluderende arbeidsmiljø, og at alle er
med på å ta et ansvar for dette. Et godt
arbeidsmiljø er viktig for å kunne ha en bred og
sammensatt rekruttering.

LOS, LiMU,
administrasjonsseksjonen

Veilederoppdrag og andre oppdrag og verv er
meritterende for personer i fast vitenskapelig
stilling. Denne typen oppdrag skal derfor
fordeles bredt mellom fakultetets ansatte så
lenge de faglige behovene er ivaretatt
Det skal legges vekt å ha med både kvinnelige og
mannlige ansatte i så mange sammenhenger
som mulig.
Fortsette med likestillingstiltak rettet mot
stipendiatgruppa som har vist seg vellykket:
1. Vit.ass.‐hjelp for kvinnelige stipendiater i
sluttfasen

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Prodekan for forskning,
prodekan for studier,
instituttlederne

Løpende

Løpende ved
behov
1. Kontorsjefene

2. Samling for kvinnelige stipendiater

2. Stipendiatrådet i
samarbeid med LiMUs
sekretær
3. LiMU i samarbeid med
stipendiatrådet

3. Gi økonomisk og faglig støtte til å synliggjøre
likestillings‐ og mangfoldsutfordringer i et
eventuelt felles mentorprogram for
stipendiatene ved fakultetet
4. Medietreningskurs for kvinnelige
vitenskapelig tilsatte

4. Kommunikasjonsseksjonen
i samarbeid med LiMUs
sekretær

5. Oppfordre til og tilrettelegge for å delta i
UiOs sentrale ordninger for kvinnelige
førsteamanuenser og postdoktorer
5.6.
Støtte faglige og sosiale tiltak for
stipendiatgruppa som kan bidra til å skape et
inkluderende og godt arbeidsmiljø blant
stipendiatene.
Støtte tiltak for kvinner på fagområder med
særlige utfordringer med kjønnsbalanse

5. LiMUs sekretær;
instituttene

LiMU
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Flere kvinner i vitenskapelige lederstillinger
Tiltak
Oppfordre kvinner til å melde seg på UiOs
ledertreningskurs og tilrettelegge for at de kan
delta.
Rekruttering av kvinnelige ansatte må være en
del av valgkomiteenes mandat.

Ansvarlig
Tidsramme
Administrasjonsseksjonen; Løpende
instituttlederne

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i undervisningen
Tiltak
Videreutvikle fakultetets nettside for
kjønnsperspektiver i jusstudiet
Følge opp de nye punktene om kjønnsbalanse og
kjønnsperspektiver i undervisningen i instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer som ble
vedtatt i 2017
Utarbeide en oversikt som synliggjør hvordan
kvinne‐, kjønns‐ og likestillingsperspektivet er
integrert i jusstudiet, herunder de obligatoriske
juridiske fagene, de semi‐obligatoriske juridiske
fagene samt egne valgfag. Oversikten skal
publiseres på nettsiden for kjønnsperspektiver.

Ansvarlig
Prodekan for studier

Tidsramme
Løpende

Prodekan for studier

Løpende

Prodekan for studier og
arbeidsgruppen for
integrering av
kjønnsperspektiv i
rettsstudiet

2018

Redaksjonsutvalget

2019

Det er av særlig betydning at studentene
gjennom undervisning, kildebruk og pensum gis
trening i å formulere og anvende kjønnsrelaterte
juridiske problemstilinger og at dette nedfelles i
lærings‐ og eksamenskrav.
Arbeidsgruppen for integrering av
kjønnsperspektiv i rettsstudiet skal utpeke et
redaksjonsutvalg med formål å utgi en Open
Access‐antologi bestående av artikler som tar for
seg forholdet mellom kjønn og rett i utvalgte
obligatoriske fag.
Kvinner bør få støtte til kortere perioder av
frikjøp for å skrive lærebøker i obligatoriske fag.

Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
Som Norges og Nordens største juridiske fakultet har fakultetet et særlig ansvar for å ivareta det
samfunnsoppdraget som en god og bred juristutdannelse og rettsvitenskapelig forskning på et høyt
nivå er.
Som IA‐bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å sikre
ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. UiO
6
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tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen
seniorpolitikk.
Arbeidet med mangfold bygger ikke bare på en rettighetstenkning, men også på at mangfold er en
viktig forutsetning for å oppfylle fakultetets samfunnsbidrag, og for å skape gode arbeidsplasser,
relevante studier. og viktige samfunnsbidrag. Jurister uteksaminert fra UiO skal bidra til å løse
viktige utfordringer for personer, institusjoner, organisasjoner og samfunnet, og dette sikres best om
de har med seg ulik erfaringsbakgrunn.
I handlingsplanperioden prioriterer derfor fakultetet tiltak for å ivareta studenter med
minoritetsbakgrunn og ansatte med utenlandsk bakgrunn, samt å rekruttere flere med
minoritetsbakgrunn til rekrutteringsstillinger.
Tiltak
Styrke samarbeidet med Mino.Jur med
tanke på å formalisere en mentorordning
for studenter med minoritetsbakgrunn.
UiOs standardformulering for
vitenskapelige stillinger om personer med
innvandrerbakgrunn skal tas inn også i
vit.ass.‐utlysninger: «UiO ønsker flere
personer med innvandrer‐ og
minoritetsbakgrunn i faste og midlertidige,
vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres
til å søke.»
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av kunnskapsgrunnlaget om ansatte og
studenter med innvandrer‐ og
minoritetsbakgrunn som skal utvikles av
UiO sentralt.
Legge til rette for erfaringsutveksling
mellom studenter og jurister med
innvandrer‐ og minoritetsbakgrunn på ulike
typer arbeidsplasser, for eksempel ved
hjelp av seminarer, foredrag med mer.
Utrede tiltak for å ivareta og bistå tilsatte
med utenlandsk bakgrunn.
Utrede behovene til studenter med
funksjonsnedsettelser.
Sikre god universell utforming og praktisk
og sosial tilrettelegging i Domus Juridica for
studenter og ansatte med
funksjonsnedsettelser.

Ansvarlig
LiMU, studieseksjonen

Tidsramme
2019

Kontorsjefene

Løpende

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende

LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU

2019

LiMU, PFF, Stipendiatrådet,
instituttlederne.
LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU
Hovedbrukergruppa i
samarbeid med LiMU

Høsten 2018

7
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Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
I 2017 var det omlag 65 % kvinner på masterstudiet i rettsvitenskap. Årsakene til denne skjevheten
bunner blant annet i søkergrunnlag og opptakskrav. Dette er problemstillinger som fakultetet ikke
kan løse alene, og tiltakene i handlingsplanperioden bygger derfor på samarbeid med UiO sentralt og
med de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø.
Tiltak
Ta opp problemstillinger og mulige
løsninger knyttet til kjønnsbalansen på
Master i rettsvitenskap på Nasjonalt
fakultetsmøte.
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av informasjon om søkergrunnlaget som
skal utvikles av UiO sentralt.

Ansvarlig
LiMU i samarbeid med
studieseksjonen.

Tidsramme
Høsten 2019

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende

Commented [IJS2]: Er 65% så mye at denne ubalansen er
et problem som vi bør adressere nå?

Commented [IJS3]: Litt uklart hva dette betyr. Eventuwlt
kan vi gå inn for tiltak for å endre opptakskravene slik at de
blir mer sammensatte og derved rekrutterer bredere.
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Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved
Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn,
bakgrunn og funksjonsevne. Siden jusstudiet er en profesjonsutdanning, er det videre et mål for
fakultetet at studentene våre skal være representative for befolkningen og ha innsikt i samspillet
mellom juss og samfunnets ulike grupper.
Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 6. februar 2018 UiOs Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold 2018‐2020. Handlingsplanen har fire hovedmål:
‐
‐
‐
‐

Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og lederstillinger skal øke.
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO.
Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer.

Denne tiltaksplanen er et ledd i å realisere UiOs handlingsplan ved å ta tak i de lokale utfordringene
ved fakultetet.
Et overordnet tiltak som vil være viktig for alle hovedmålene, er å spille inn til revisjonen av
fakultetets Styrings‐ og administrasjonsreglement, for å sikre en bedre forankring av likestillings‐ og
mangfoldsarbeidet i hele organisasjonen. Denne prosessen går parallelt med arbeidet med
handlingsplanen.
Tiltak
Spille inn til revisjonen av Styrings‐ og administrasjonsreglementet
på blant annet følgende områder:
‐ Ta inn et krav om at begge kjønn skal være representert i
dekanatet. Dekan og prodekaner velges under ett. Et krav om
kjønnsbalanse i dekanatet vil dermed føre til at valgkomite og
andre forslagsstillere må fremme forslag til dekanat som
inkluderer minst én av hvert kjønn.
‐ Utvide programrådenes likestillings‐ og mangfoldsansvar til å
også inkludere et ansvar for kjønnsperspektiver i
undervisningen.
‐ Stadfeste ansvaret for å ivareta likestillingshensyn i
tilsettingsprosessen der hvor IVA ikke er innstillingsorgan.

1

Ansvarlig
LiMU

Tidsramme
Våren 2018
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Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering
Det er en viktig oppgave for arbeidsgivere å forebygge trakassering, inkludert seksuell trakassering,
samt å legge til rette for sikre, effektive og formålstjenlige varslingsrutiner. I planperioden bør det
derfor være en prioritering å sikre at ledere ved fakultetet har god kjennskap til sine forpliktelser til å
forebygge seksuell trakassering og tilrettelegge for varsling.
I planperioden vil det foregå flere kartleggings‐ og koordineringstiltak som vil kaste lys over omfanget
og innholdet i seksuell trakassering ved Universitetet i Oslo. Det er viktig at fakultetet generelt, men
LiMU spesielt, er i stand til å utvikle egnede tiltak i lys av kunnskap som fremkommer i disse
prosessene.
Universitetsmiljøer innebærer ofte maktulikhet, mellom stillingskategorier, disipliner, fagretninger og
mellom juniorer og seniorer, og dette kan misbrukes og/eller påvirke arbeidsmiljøet negativt, og det
kan ramme ulike grupper ulikt. I planperioden foreslås det å utrede og gjennomføre tiltak for å
fremme et bedre akademisk debattklima.
Tiltak
Forebygging av uønsket seksuell
oppmerksomhet skal innføres som
obligatorisk tema i medarbeidersamtaler.
Dette skal inkludere informasjon om UiOs
retningslinjer og varslingsrutiner.
Delta på piloten og senere den faste
ordningen med obligatoriske lederkurs i regi
av Likestillings‐ og diskrimineringsombudet.
Følge med på resultatene som kommer fra
UiOs ressursgruppe for arbeidet med å
forebygge seksuell trakassering, og
utarbeide aktuelle tiltak ved fakultetet i lys
av dette.
Fortsette å ha oppmerksomhet rettet mot
behovet for å ivareta studenter som deltar
på eksterne arrangementer hvor Det
juridiske fakultet er delansvarlig.
Gjennomføre tiltak for å fremme et bedre
akademisk debattklima.

Ansvarlig
Administrasjonsseksjonen

Tidsramme
Høsten 2018

LOS, assisterende
fakultetsdirektør

Pilot våren 2018

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet

Løpende

Dekanen

Løpende

LiMU, instituttlederne

Høsten 2018

2

26.03.2018. Versjon 3 – høringsutkast.

Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
I 2017 har fakultetet som helhet 34 % kvinner i professor‐ og førsteamanuensisstillinger. I tråd med
måltallene i UiOs handlingsplan er det et mål at kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke
til 40 % i løpet av planperioden. Samtidig har fakultetet i 2017 60 % kvinner blant stipendiatene.
Hovedutfordringen for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger, er med andre ord å få
kvinner til å søke på og være best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger. Mange av tiltakene retter
seg derfor mot stipendiatgruppen som en viktig rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger.
Andre tiltak skal sikre at kjønnsperspektiver er en del av rekrutteringsprosessen til faste
vitenskapelige stillinger fra arbeidet med stillingsplan og til bedømmelsen foreligger og tilsetting
vedtas.
Et annet viktig arbeidsområde i planperioden vil være kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i
jussutdanningen. Dette arbeidet er med her blant annet fordi det anses som viktig for å rekruttere
kvinner til vitenskapelige stillinger, at kvinnelige studenter møter både kvinnelige og mannlige
undervisere som rollemodeller og at pensum inneholder kjønnsperspektiver. Betydningen av
kjønnsperspektiver går imidlertid utover fakultetets rekrutteringsbehov; fakultetet anser det som av
vesentlig betydning for samfunnet at juristene vi utdanner, har innsikt om hvordan juridiske
problemstillinger i forskjellig grad og på ulike måter påvirker forskjellig grupper i samfunnet.
Flere kvinner inn i faste vitenskapelige stillinger
Tiltak
Rekrutteringstiltak
Kjønnsperspektiver skal fortsatt være en del av
stillingsplansarbeidet ved fakultetet, det vil si
arbeidet med å planlegge antall ansettelser,
fordeling mellom stillingstyper og prioritering av
enheter og fagområder. Dette innebærer blant
annet at instituttledermøtet skal fungere som
letekomite for å sikre kjønnsbalanse og
mangfold i søkergrunnlaget
Fortsette å ha som hovedregel at faste
vitenskapelige stillinger lyses ut som
førsteamanuensis. Utlysninger av professorater
og utlysninger med førsteamanuensis/professor
må begrunnes særskilt
Utvikle bedre opplæring og veiledning for
bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre
medlemmene om implisitte fordommer om
kjønn og mangfold
I større grad benytte muligheten for å ta i bruk
moderat kjønnskvotering når to kandidater er
likt eller tilnærmet likt kvalifisert
Karrieretiltak
Veilederoppdrag og andre oppdrag og verv er
meritterende for personer i fast vitenskapelig
stilling. Denne typen oppdrag skal derfor
fordeles bredt mellom fakultetets ansatte så
lenge de faglige behovene er ivaretatt
Fortsette med likestillingstiltak rettet mot
stipendiatgruppa som har vist seg vellykket:

Ansvarlig

Tidsramme

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Administrasjonsseksjonen

Løpende

LOS, LiMU,
administrasjonsseksjonen

Administrasjonsseksjonen

Løpende

Prodekan for forskning,
prodekan for studier,
instituttlederne

Løpende

Løpende ved
behov
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Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
I 2017 var det omlag 65 % kvinner på masterstudiet i rettsvitenskap. Årsakene til denne skjevheten
bunner blant annet i søkergrunnlag og opptakskrav. Dette er problemstillinger som fakultetet ikke
kan løse alene, og tiltakene i handlingsplanperioden bygger derfor på samarbeid med UiO sentralt og
med de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø.
Tiltak
Ta opp problemstillinger og mulige
løsninger knyttet til kjønnsbalansen på
Master i rettsvitenskap på Nasjonalt
fakultetsmøte.
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av informasjon om søkergrunnlaget som
skal utvikles av UiO sentralt.

Ansvarlig
LiMU i samarbeid med
studieseksjonen.

Tidsramme
Høsten 2019

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende
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1. Vit.ass.‐hjelp for kvinnelige stipendiater i
sluttfasen

1. Kontorsjefene

2. Samling for kvinnelige stipendiater

2. Stipendiatrådet i
samarbeid med LiMUs
sekretær
3. LiMU i samarbeid med
stipendiatrådet

3. Gi økonomisk og faglig støtte til å synliggjøre
likestillings‐ og mangfoldsutfordringer i et
eventuelt felles mentorprogram for
stipendiatene ved fakultetet
4. Medietreningskurs for kvinnelige
vitenskapelig tilsatte

4. Kommunikasjonsseksjonen
i samarbeid med LiMUs
sekretær

5. Oppfordre til og tilrettelegge for å delta i
UiOs sentrale ordninger for kvinnelige
førsteamanuenser og postdoktorer
Støtte tiltak for kvinner på fagområder med
særlige utfordringer med kjønnsbalanse

5. LiMUs sekretær;
instituttene
LiMU

Løpende

Flere kvinner i vitenskapelige lederstillinger
Tiltak
Oppfordre kvinner til å melde seg på UiOs
ledertreningskurs og tilrettelegge for at de kan
delta

Ansvarlig
Tidsramme
Administrasjonsseksjonen; Løpende
instituttlederne

Likestilling og mangfold innen forskning
Tiltak
Utvikle og implementere tiltak rettet mot
likestilling i forskningen og forskningsprosjekter
Vedta retningslinjer for likestilling, ikke‐
diskriminering og mangfold innen forskning

Ansvarlig
Administrasjonsseksjonen;
instituttlederne; flere??
LiMU?

Tidsramme
Løpende (helst
snarest mulig)
Løpende

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i undervisningen
Tiltak
Videreutvikle fakultetets nettside for
kjønnsperspektiver i jusstudiet
Følge opp de nye punktene om kjønnsbalanse og
kjønnsperspektiver i undervisningen i instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer som ble
vedtatt i 2017
Utarbeide en oversikt som synliggjør hvordan
kvinne‐, kjønns‐ og likestillingsperspektivet er
integrert i jusstudiet, herunder de obligatoriske
juridiske fagene, de semi‐obligatoriske juridiske
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Ansvarlig
Prodekan for studier

Tidsramme
Løpende

Prodekan for studier

Løpende

Prodekan for studier og
arbeidsgruppen for
integrering av
kjønnsperspektiv i
rettsstudiet

2018

Commented [AP1]: dette området er ikke godt nok dekket
i utkastet til tiltaksplanen. Kjønnsbalansen i undervisningen
og økt ansettelse i faste vit stillinger omfatter ikke andre
problemer med likestilling og arbeidsmiljl innen forskningen.
Det er flere ved fakultetet som støtter egne retningslinjer

26.03.2018. Versjon 3 – høringsutkast.
fagene samt egne valgfag. Oversikten skal
publiseres på nettsiden for kjønnsperspektiver
Arbeidsgruppen for integrering av
kjønnsperspektiv i rettsstudiet skal utpeke et
redaksjonsutvalg med formål å utgi en Open
Access‐antologi bestående av artikler som tar for
seg forholdet mellom kjønn og rett i utvalgte
obligatoriske fag

Redaksjonsutvalget

2019

Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
Som IA‐bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å sikre
ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. UiO
tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen
seniorpolitikk.
Arbeidet med mangfold bygger ikke bare på en rettighetstenkning, men også på at mangfold er en
viktig forutsetning for å skape gode arbeidsplasser, relevante studier og viktige samfunnsbidrag.
Jurister uteksaminert fra UiO skal bidra til å løse viktige utfordringer for personer, institusjoner,
organisasjoner og samfunnet, og dette sikres best om de har med seg ulik erfaringsbakgrunn.
I handlingsplanperioden prioriterer derfor fakultetet tiltak for å ivareta studenter med
minoritetsbakgrunn og ansatte med utenlandsk bakgrunn, samt å rekruttere flere med
minoritetsbakgrunn til rekrutteringsstillinger.
Tiltak
Styrke samarbeidet med Mino.Jur med
tanke på å formalisere en mentorordning
for studenter med minoritetsbakgrunn.
UiOs standardformulering for
vitenskapelige stillinger om personer med
innvandrerbakgrunn skal tas inn også i
vit.ass.‐utlysninger: «UiO ønsker flere
personer med innvandrerbakgrunn i faste,
vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres
til å søke.»
Identifisere og iverksette lokale tiltak i lys
av kunnskapsgrunnlaget om ansatte og
studenter med minoritetsbakgrunn som
skal utvikles av UiO sentralt.
Legge til rette for erfaringsutveksling
mellom studenter og jurister med
minoritetsbakgrunn på ulike typer
arbeidsplasser, for eksempel ved hjelp av
seminarer, foredrag med mer.
Utrede tiltak for å ivareta og bistå tilsatte
med utenlandsk bakgrunn.
Utrede behovene til studenter med
funksjonsnedsettelser.
Sikre god universell utforming og praktisk
og sosial tilrettelegging i Domus Juridica for
studenter og ansatte med
funksjonsnedsettelser.

Ansvarlig
LiMU, studieseksjonen

Tidsramme
2019

Kontorsjefene

Løpende

LiMU og relevante organer og
ledere ved fakultetet.

Løpende

LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU

2019

LiMU, PFF, Stipendiatrådet,
instituttlederne.
LiMU og studieseksjonen i
samarbeid med JSU
Hovedbrukergruppa i
samarbeid med LiMU

Høsten 2018
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Høringssvar fra PFF til Høring om tiltaksplan for likestilling og
mangfold ved Det juridiske fakultet, 2018‐2020
Økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering
‐
‐
‐

Understreke at seksuell trakassering er uakseptabelt,
Presisere at andre typer trakassering også rammer menn.
Tiltak mot netthets og for en bedre debattkultur som gjør arbeidsmiljøet produktivt for alle.
For studentene: Inn i fadderuka? Bevissthetsopplæring for både studenter og ansatte.

Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
‐
‐
‐
‐

Det bør gis tall for kjønnsbalansen på de enkelte institutter heller enn kun på fakultetsnivå,
slik at det gis et mer realistisk bilde av situasjonen på fakultetet.
Presisere at det aldri har vært en kvinnelig dekan og bare tre (?) kvinnelige prodekaner.
Ta inn et tiltak om å utrede om det er kjønnsforskjeller i lønn som går utover det som følger
naturlig av fagforskjeller, alder/ansenitet, mm.
Ta inn at effekten av tiltakene skal utredes/evalueres mot slutten av planperioden.

Styrke arbeidet med mangfold ved fakultetet
‐
‐

Utrede systematisk hvordan vi kan engasjere minoritetene.
Vurdere om «innvandrerbakgrunn» kan byttes ut med «minoritetsbakgrunn» i UiOs
standardformulering for vitenskapelig stillinger.

Bedre kjønnsbalanse i fakultetets studieprogrammer
‐

Si eksplisitt at det kan være et problem om det blir for få menn på studiet, slik at vi får åpnet
en diskusjon om og eventuelt hvorfor dette er en uønsket utvikling og hva vi eventuelt kan
gjøre med det.

SAK

Diskusjonssak: Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det
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juridiske fakultet, 2018-2020
Sekretær for LiMU, Jenny Graver, orienterte kort om arbeidet med
tiltaksplanen og deltok i møtet for å svare på eventuelle spørsmål.
Studiedekanen kommenterte at det er tidligere diskutert om fakultetet
kunne opprette en incentivordning som kunne oppmuntre flere
kvinnelige til å skrive læremidler, men det er porblematisk å vedta slike
ordninger for egne ansatte.
Studieårsansvarlig for 5. studieår stilte spørsmål om det er nødvendig
med tiltak for å øke andelen menn blant studentmassen. Fordelingen i
dag er relativt nær 40/60 fordeling som tilsier relativ kjønnsbalanse.
Baardseth kommenterte at studiet har høye opptakskrav og de med de
beste karakterene bør få opptak, videre er skjevheten ikke så stor at
det bør være nødvendig med tiltak. Det ble kommentert at det i
studieprogram som leder til jobber som behandler (f.eks. psykolog) nok
er viktigere med kjønnsbalanse blant studentene, da det trolig er viktig
for flere å få en behandler av samme kjønn. Det er heller ønskelig å se
på tiltak for å ruste de kvinnelige studentene som har opptak bedre til
arbeidslivet, som seminarer, mentorordninger, faglunsjer for kvinner.
Det er ønskelig med en levende diskusjon og bevisstgjøring om
samfunnsrollen som jurist.
Videre diskuterte PMR det at studentgruppen er svært homogen med
tanke på sosiokulturell bakgrunn og etnisk bakgrunn. Fakultetet bør gå i
dialog med arbeidsgivere for å løfte behovet for jurister med
minoritetsbakgrunn og se på tiltak for rekruttering, det ble vist til at
politiet har jobbet aktivt med slik rekruttering på politihøyskolen. Det ble
også tatt opp at studenter med tospråklig bakgrunn kan ha behov for
noe ekstra skrivekurs, dette er noe fakultetsledelsen har fremmet for
studentforeningen Minojur.
Det er ønskelig å se på søkergrunnlaget til rettsvitenskap, hva er
fordelingen mellom menn og kvinner og hvor stor andel søkere med

minoritetsbakgrunn det er til studiet. Administrasjonen følger opp med
Samordna opptak om det er anledning til å få data på dette.

Retningslinjer for likestilling, ikke‐diskriminering og mangfold innen forskning
– Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (19.04.2018)
Bakgrunn
Det juridiske fakultet er forpliktet til å skape et positivt forskningsmiljø som anerkjenner mangfold som
en styrke og kilde til kreativitet. Fakultetet søker å gjøre det mulig for forskere med ulik bakgrunn å
forfølge sine intellektuelle ambisjoner og nyte en meningsfylt karriere. Økt rekruttering av kvinner og
personer med ulik bakgrunn til forskerstillinger og lederstillinger innen forskning, er et mål for Det
juridiske fakultet ved UiO. Likestilling i forskningsprogrammer forutsetter lik rett til deltakelse, respekt,
muligheter for fremskritt og glede av arbeidsmiljøet. Det juridiske fakultet søker å opprettholde en
positiv og mangfoldig arbeidsplass. Fakultetet skal sørge for at kandidater av begge kjønn vurderes ved
nominasjon til priser, at begge kjønn sikres deltakelse på konferanser og i forskningsnettverk, og sørge
for å fremme et akademisk miljø der alle kjønn er likestilt, herunder arbeide for at praksis ved siteringer
ikke favoriserer ett kjønn. Fakultetet, institutter, forskningsprogrammer og ‐ grupper skal forhindre og
forebygge diskriminering ved å treffe konkrete tiltak for å korrigere diskriminerende holdninger og
strukturer.1 Fakultetet skal sørge for en klagestruktur der personer som opplever diskriminering eller
trakassering kan henvende seg. Følgende tiltak er særlig viktige for å sikre likestilling, ikke‐
diskriminering og mangfold innen forskning:
Rekruttering: I 2017 hadde Det juridiske fakultet som helhet 34 % kvinner i professor‐ og
førsteamanuensisstillinger. Fakultetet, institutter og forskningsprogrammer vil etter beste evne gjøre
en innsats for å rekruttere forskere med ulik bakgrunn, og for å oppnå måltallene i UIOs handlingsplan
om at kvinneandelen i toppstillinger skal øke til 40 % i planperioden 2018‐2020. Prosessene skal være
inkluderende, klare, tilgjengelige og gjennomsiktige.
Evaluering: Forskning viser at kvinner og personer med minoritetsbakgrunn er gjenstand for implisitte
fordommer som gir seg utslag i overdrevne kritiske vurderinger av deres prestasjoner, i søken etter
overprestasjon eller underprestasjon. Evalueringer bør utformes med dette som utgangspunkt, slik at
de implisitte fordommene erkjennes og responderes på med en passende strategi.
Rapportering: Institutter og forskningsprogrammer skal etter henvendelse fra LIMU sende inn en
tilstandsrapporter om hvilke tiltak de har tatt for å fremme lik deltakelse og for å støtte opp om
kvinnelige kollegaer og kollegaer med minoritetsbakgrunn. Forskningsgrupper skal identifisere og søke
å korrigere både formelle og uformelle mekanismer for underordning og marginalisering.
Opplæring: Det juridisk fakultet vil tilby regelmessig opplæring til forskningsledere for å fremme
bevissthet om kjønnslikestilling, diskriminering og spørsmål om mangfold, for eksempel i å gjenkjenne
ubevisste kjønnsbaserte fordommer, devaluering, ekskludering og forekomsten av stereotypier ved

1

Direkte diskriminering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 7 jf. § 6 definert som situasjoner der "en
person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon", der
forskjellsbehandlingen skjer på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan
begrunnes på en måte som gjør den lovlig. Indirekte diskriminering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 8
jf. § 6 definert som situasjoner der en "tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller
unnlatelse" stiller noen personer dårligere enn andre, og forskjellsbehandlingen har sammenheng med kjønn,
graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse
grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan begrunnes på en måte som gjør den lovlig.

evaluering og samhandling med kvinnelige forskere, strategier for å beholde kvinnelige
forskningsledere og forskningsledere med minoritetsbakgrunn, balanse mellom arbeid og fritid mv.
Forskningsforum: De ansatte ved Det juridiske fakultet holder til i ulike bygninger, og dette kan være
et stengsel for faglig samhandling og utvikling. Det kan også være et stengsel for at ansatte med ulik
bakgrunn blir kjent med hverandre. Juridisk fakultet skal derfor etablere et forskningsforum hvor
forskere kan møtes for å diskutere ideer og erfaringer.
Særlig om kvinner med små barn ansatt i forskningsprosjekter: Kvinnelige forskere skal ikke bli
tvunget til å pendle vekk fra små barn når de deltar i et forskningsprosjekt. Det bør tilrettelegges for
fysisk tilstedeværelse på deltid for å støtte balansen mellom familieansvar og akademisk karriere.
Fakultetet skal søke å lokalisere midler til et stipend for foreldre som ønsker å forfølge
forskningsopphold i utlandet. Stipendet skal bidra til å dekke kostnader knyttet til barneomsorg,
utdanning eller andre kostnader knyttet til ansvar for barn under utenlandsopphold.
Individuell trakassering og ekskludering: Det juridiske fakultet skal forhindre at trakassering, seksuell
trakassering og ekskludering finner sted innenfor forskningsprogrammer og skal ha en strategi for å
håndtere konkrete tilfeller.
Trakassering/Ekskludering: Trakassering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 13 annet ledd
definert slik: «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller
virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» Eksempler på
slik oppførsel er å ikke inkludere eller overhører en forsker i møter eller hendelser, subtile
fornærmelser, å glemme å sitere eller nevne en forsker i rapporter, devaluering av forskning og å ikke
gi konstruktiv tilbakemelding, men i stedet gi uklar tilbakemelding eller ingen tilbakemelding.
Seksuell trakassering er i likestillings‐ og diskrimineringsloven § 13 tredje ledd definert slik: «Med
seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål
eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»
Seksuell trakassering kan skje både gjennom verbal og fysisk atferd.
Sosiale medier: Det juridiske fakultet skal jobbe for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for kvinner,
herunder iverksette tiltak for at kvinner ikke utsettes for trakassering fra ansatte og studenter via sosial
medier.
Om kvinner som symboler (»tokenism»): Oppnåelse av kjønnsbalanse blant forskere og
forskningsledelse er verdsatt av forskningsfond som Norges forskningsråd og European Research
Council. Det er viktig at kvinnelige forskere ikke behandles som «tokens» innenfor
forskningsprogrammer, det vil si at de rekrutteres på grunn av kjønn for å bevise at programmet ikke
diskriminerer, men har deltakere av begge kjønn. I slike tilfeller tillates kvinnene formelt sett å ta del i
et forskningsprogram, men opplever i praksis ikke full deltakelse. Tvert imot kan noen erfare
hindringer, ekskluderingspraksiser, psykologisk stress, fremmedgjøring, devaluering eller
nedgradering. På et individuelt plan fører dette til demotivasjon, frustrasjon, negativt selvbilde,
isolasjon, marginalisering og reduserte ambisjoner og ytelse. På et strukturelt plan bidrar slike
praksiser til å fremme kjønnsstereotyper og til en nedvurdering av kvinners kvaliteter som forskere.
Fratredelse av forskningsleder posisjon: Rekrutering av kvinner til posisjoner som forskningsledere er
en viktig målsetting for Universitetet i Oslo og for Det juridiske fakultet. Dersom en kvinne i en
forskningsleder posisjon (det kan være forskergruppeleder, prosjektleder eller arbeidspakkeleder) mot
sin vilje blir bedt om å fratre sin posisjon har hun rett til å legge saken sin frem for LIMU som gir råd til
dekanen som treffer den endelige beslutningen. Saksbehandlingen for LIMU og dekanens beslutning
skal følge vanlige regler for beslutninger i forvaltningen. Alle slike saker må oppfylle prosessuelle krav

til skriftlig varsel, identifikasjon av materielle grunner, representasjon av fagforening og administrasjon
og rimelig mulighet for tilsvar/kontradiksjon. I tillegg må prosjektlederen kunne oppgi spesifikk
dokumentasjon som støtter en ufrivillig fratredelse av forskningsleder posisjon.
Klagemekanisme: Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn som opplever diskriminering eller
trakassering skal ta kontakt med instituttleder eller avdelingsleder, alternativt LIMU eller LAMU, eller
benytte Si Fra‐prosedyren.2 Fakultetet skal sørge for en effektiv individuell klageprosedyre.

2

http://www.uio.no/om/hms/si‐fra/

Handlingsplan for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold
2018-2020
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HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING, KJØNNSBALANSE OG MANGFOLD 2018–2020
UiOs likestillingspolitikk er forankret i «Strategi 2020». I strategiplanen er den likestillingspolitiske hovedmålsettingen formulert slik: ”Et
internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og
som sikrer like rettigheter”.
Videre definerer Strategi 2020 en viktig del av UiOs mål og profil som følger:
«Den akademiske kultur skal kjennetegnes av kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. Universitetet må derfor ha arbeids- og
læringsfellesskap som er bygget på likeverd, respekt og åpenhet.»
UiOs likestillingspolitikk er konkretisert i handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Arbeidet med handlingsplanen og tiltakene er
forankret i ledelsen ved UiO, og omfatter både ansatte og studenter ved universitetet.

Ledelsesansvar
Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er et ledelsesansvar og skal løftes fram på ledermøter og i styringsdialoger med enhetene.
Koordineringsgruppen for likestilling har ansvar for å løfte fram strategiske spørsmål og sørge for oppfølging av handlingsplanen igjennom blant
annet å foreta prioriteringer og bringe saker opp til dekanmøtet.
Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er viktige perspektiver som skal integreres i all lederopplæring og annet opplæringstilbud ved UiO.

Oppfølging og implementering
Denne planen skal gi retning for arbeid for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ved UiO i perioden 2018 – 2020. Alle fakulteter, museer og sentre
skal ha egne tiltaksplaner innenfor rammene av UiOs handlingsplan. Handlingsplanen og den lokale tiltaksplanen skal gjøres kjent for ansatte og
studenter ved enhetene. Enhetene skal rapportere årlig på planlagte og gjennomførte tiltak, samt bruken av tildelte likestillingsmidler.
UiOs årsrapport skal inkludere rapportering på oppfølging av handlingsplanen. I løpet av 2018 skal dagens ordning med tildeling av
likestillingsmidler evalueres og vurderes opp mot muligheten for å lykkes med å nå målsettingene i handlingsplanen.
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Målsettinger i perioden 2018 – 2020
Det er i handlingsplanperioden prioritert følgende fire hovedmål:





Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
Styrke arbeidet med mangfold ved UiO
Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer

Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering
Trakassering aksepteres ikke og må tas svært alvorlig. Ingen på UiO, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for trakassering eller
seksuell trakassering slik dette er definert i arbeidsmiljøloven1 og likestillings og diskrimineringsloven2. UiO har en plikt til å forebygge og søke å
hindre trakassering og seksuell trakassering.
Den overordnede målsettingen for handlingsplanperioden er en økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på arbeidet med seksuell
trakassering. Arbeide skal omfatte både ordinær gjennomgang av retningslinjer og varslingsrutiner, og mer holdningsskapende og forebyggende arbeid.

1

Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

2

Likestillings og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=likestillingsloven
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Forebygge seksuell trakassering

Ansvarlig

Gjennomgang og videreutvikling av nettinformasjon om seksuell trakassering

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Sammenfatte en oversikt over saker om seksuell trakassering ved enhetene de siste 5 årene

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Foreta en risikovurdering og vurdering av risikosituasjoner

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Gjennomgang av retningslinjer og varslingsrutiner

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Skape arenaer for å løfte tematikken og ha erfaringsdialog

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Kompetanseutvikling for ledere på alle nivåer

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Utarbeide en informasjons- og kompetansepakke for enhetene om håndtering av saker

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Nedsette en ressursgruppe for arbeidet med å forebygge seksuell trakassering som blant annet skal:

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte



Lage en langsiktigplan som gjelder både ansatte og studenter



Utarbeide tiltak med grunnlag i forskningsbaserte og erfaringsbaserte argumenter



Gjennomføre kvalitative undersøkelser med utgangspunkt i resultatene fra risikovurderingen
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Forebygge trakassering

Ansvarlig

Gjennomgang og videreutvikling av nettinformasjon om trakassering

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Sammenfatte en oversikt over saker om trakassering ved enhetene de siste 5 årene

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Gjennomgang av retningslinjer og varslingsrutiner

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Skape arenaer for å løfte tematikken og ha erfaringsdialog omkring ulike former for trakassering

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Kompetanseutvikling for ledere på alle nivåer

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Utarbeide en informasjons- og kompetansepakke for enhetene om håndtering av saker

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte
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Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
Likestilling dreier seg om rettferdighet, demokrati, kvalitet og kjønnsbalanse. Kvinner og menn må gis like muligheter til å delta i forskersamfunnet
og forskersamfunnet har bruk for at begge kjønn deltar. Bedre kjønnsbalanse vil føre til at man i større grad reflekterer mangfoldet i befolkningen og
dette vil styrke troverdigheten til forskningen. Kjønnsbalanse er altså et mål i seg selv, men også et middel for å minske indirekte diskriminering og
sikre større individuell rettferdighet. Rettferdighetsprinsippet tilsier at kjønnsfordelingen på et stillingsnivå bør gjenspeiles i overgangen til det
neste, mens balanseprinsippet tilsier at det underrepresenterte kjønnet bør øke sin andel.
UiO har en overordnet og langsiktig ambisjon om en 50/50 fordeling av kvinner og menn ved universitetet. Likevel må det settes realistiske mål som
tar utgangspunkt i dagens fordeling.

Måltall:





Øke andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger til over 40 % (39,2 % i 2017)
Øke andelen kvinner i professor stillinger til 35 % (31,9 % i 2017)
Øke andel kvinner i professor II-stillinger til 40 % (28,3 % i 2017)
Øke andel kvinner i faglige lederstillinger til 40 % (34,7 % i 2017)

Fakultetene og enhetene setter egne måltall jfr. lokale problemstillinger.
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Rekrutteringstiltak

Ansvarlig

For å ivareta kjønnsperspektivet ved nyrekruttering skal alle faste vitenskapelige stillinger diskuteres på lokalt
ledernivå før det går til formell utlysning

Fakultetene og museene

For å sikre kjønnsbalansert nyrekruttering er hovedregelen at faste vitenskapelige stillinger skal lyses ut som
førsteamanuensis. Utlysning av professorater og utlysninger med førsteamanuensis/professor må begrunnes særlig

Fakultetene og museene

Aktivt bruk av letekomiteer/søkekomiteer for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i søkergrunnlaget og bidra til
tilfanget av toppkvalitet, kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og mangfoldet i akademia. Jfr. UiOs
rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger

Fakultetene og museene

Arbeide for å rekruttere kvinnelige søkere til faste vitenskapelige stillinger

Fakultetene og museene

Arbeide for å rekruttere kvinnelige søkere til faglige lederstillinger igjennom blant annet å aktivt oppfordre kvinner
til å søke og stille til valg
Gjennomføre en langsiktig og målrettet bemanningsplanlegging med et helhetlig perspektiv på kjønnsbalanse og
mangfold, Jfr. UiOs rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger
Utvikle retningslinjer for bruk av kallelse for å sikre at kjønnsbalanse ivaretas
Ved bruk av kallelse skal det rettes særlig oppmerksomhet på kjønnsbalanse, herunder benytte muligheten til
kallelse ved ansettelse av kvinner til professor II-stilling. Jfr. UiOs rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger
I større grad benytte muligheten for å ta i bruk moderat kjønnskvotering når to kandidater er likt eller tilnærmet likt
kvalifisert
Utvikle bedre opplæring og veiledning for bedømmelseskomiteer for å bevisstgjøre medlemmene om implisitte
fordommer (bias)3 om kjønn og mangfold

3

Universitetsledelsen/ Fakultetene og
museene
Fakultetene og museene
Universitetsledelsen/Avdeling for
personalstøtte
Fakultetene og museene
Fakultetene og museene
Universitetsledelsen/Avdeling for
personalstøtte/ Fakultetene og
museene

Begrepsforklaring: http://www.businessinsider.com/cognitive-biases-that-affect-decisions-2015-8?r=US&IR=T&IR=T
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Karrieretiltak
Identifisere hindre for likestilling for å kunne utarbeide tiltak og målrette innsatsen for å oppnå bedre
kjønnsbalanse

Ansvarlig
Fakultetene og museene

Fortsatt lyse ut midler til kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuensis som ønsker å søke opprykk til
professor

Universitetsledelsen/Avdeling
for personalstøtte

Fortsatt tilby kompetanseheving i forhold til opprykksøknad og regelverk knyttet til dette

Universitetsledelsen/Avdeling
for personalstøtte

Fortsatt tilby mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Universitetsledelsen/Avdeling
for personalstøtte
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Styrke arbeidet med mangfold ved UiO
Mangfold kan referere til en rekke faktorer som kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering, sosio-økonomisk bakgrunn,
alder osv. For UiO er det viktig å understreke at det skal være like muligheter til å påvirke og delta for alle – uavhengig av tilhørighet eller bakgrunn.
Inkludering handler om anerkjennelse, respekt og forståelse av forskjellighet for å sikre like muligheter og rettferdig behandling, samt dra nytte av
de positive effektene av et mangfoldig sammensatt universitet.
Som IA-bedrift følger UiO retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å sikre ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig
sykdom eller funksjonsnedsettelse. UiO tilrettelegger også studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. UiO har en egen seniorpolitikk.
Den overordnede målsettingen for handlingsplanperioden er en økt bevissthet på mangfold og et økt kunnskapsgrunnlag i for å identifisere hvilke
mangfoldsutfordringer UiO har, og gi retning for målrettede tiltak og aktiviteter på sikt.
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Aktivitet
Etablere et nettverk for administrative som jobber med mangfoldsrelaterte prosjekter og
arbeidsområder jfr. den overordna målsettingen og som skal sikre at mangfoldstematikk
løftes fram på ledelsesnivå
Fortsette satsningen på rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn (MIFA)

Ansvarlig
Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Universitetsledelsen/Avdeling for fagstøtte

Utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag om ansatte og studenter med minoritetsbakgrunn

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte
og Avdeling for fagstøtte

Tilby kompetansehevende kurs og seminarer innenfor blant annet temaene
mangfoldsrekruttering, inkludering, diskriminering, interseksjonalitet4, kjønnsmangfold,
mangfoldsledelse og implisitte fordommer (bias)

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Delta på Oslo Pride både faglig og i paraden

Universitetsledelsen/Avdeling for personalstøtte

Identifisere hvilke mangfoldsutfordringer fakultetet/enheten har for å kunne utarbeide tiltak
og målrette innsatsen og sikre en bevisst mangfoldsrekruttering

Fakultetene og museene

4

Definisjon: «analyse av gjensidig konstituering av og samvirke mellom sosiale kategorier, og av hvordan slikt samvirke gir utslag i komplekse former for maktulikhet og
identitetsdannelse» (Språkrådet.no)
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Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer
UiO har som landets største utdanningsinstitusjon et stort samfunnsansvar, hvor både ansatte og studenter bør speile befolkningen og samfunnet vi
lever i. Også universitetets egen strategi, Strategi 2020 understreker betydningen av å møte utfordringene knyttet til studier med unormalt skjev
kjønnsfordeling. Sammensatte miljøer med ulike type mennesker og erfaringstilfang kan bidra til å sikre at man undersøker og utforsker de beste og
mest relevante løsningene, og til at studentene gis en kompetanse med størst mulig relevans for arbeidslivet. Det er derfor et mål med jevn
kjønnsbalanse og god representasjon av begge kjønn ved alle studieprogrammer. For noen av studieprogrammene er situasjonen særlig kritisk.
Kjønnsbalanse i rekrutteringsgrunnlaget er av særlig betydning innenfor helsefagene hvor man skal behandle mennesker.
Aktivitet

Ansvarlig

Et langsiktig mål er en 40/60 fordeling ved alle studieprogrammer ved UiO.

Universitetsledelsen/Avdeling for
fagstøtte/fakultetene /enhetene

Systematisere arbeidet med å forbedre kjønnsbalansen ved studieprogrammer der
representasjonen er særlig skjev (20/80).

Universitetsledelsen/Avdeling for
fagstøtte/fakultetene /enhetene

Bidra til å løfte problemstillinger knyttet til studieprogrammer med særlig kjønnsubalanse
igjennom dialog med andre UH-institusjoner for sikre et sterkere nasjonalt trykk.

Universitetsledelsen/Avdeling for
fagstøtte/fakultetene /enhetene

Identifisere utfordringer ved kjønnssammensetning av studentmassen og sette i verk lokale
tiltak.
Sammenstille informasjon om søkergrunnlaget for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag.
Igjennom dette bistå og gi råd til fakultetene i deres arbeid med tiltak innenfor dette området.

Fakultetene og museene
Universitetsledelsen/Avdeling for fagstøtte

11

