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Forslag til HFs nye handlingsplan for likestilling og 

mangfold ved HF for perioden 2020-23 
 

Bakgrunn 

Dekanatet ønsker en mer offensiv handlingsplan for likestilling og mangfold som favner bredere, og som vil 

bidra til at fakultetet bedre gjenspeiler den byen og det samfunnet vi er en del av. Fakultetets nåværende 

handlingsplan for likestilling og mangfold gjelder til og med 2019.  

Målet er at den nye handlingsplanen blir et kortfattet «policy-dokument» som sier noe om hvilke 

framtidsvisjoner fakultetet har på feltet, samtidig som det settes opp konkrete mål og tiltak for perioden 

2020-2023. Likestilling defineres bredt og skal bety fullt likeverd. Resultatet skal være beskyttelse mot 

diskriminering på alle grunnlag.   

Målet er at HF skal være et inkluderende miljø for alle, og handlingsplanen skal fungere som en 

bevisstgjøring for alle i organisasjonen. Alle mål kan ikke nødvendigvis operasjonaliseres eller tallfestes, 

men står som et uttrykk for de verdier fakultetet ønsker å fremme.  

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet frem et utkast til ny handlingsplan. Arbeidsgruppen 

har bestått av dekan Frode Helland, førsteamanuensis Toufoul Abou-Hodeib (IAKH), førstekonsulent Maria 

Øderud Danielsen (ILOS), professor Dag Øistein Endsjø (IKOS), postdoktor Louisa Layne (ILOS), student Eva 

Strømme Moshuus (HFSU)HR-sjef Helga Reiss og instituttleder Bjørn Olav Utvik (IKOS) og. Utkastet (også 

oversatt til engelsk) har vært diskutert i dekanatet og med instituttlederne før det ble sendt på høring til 

hele organisasjonen. Dekanen har også deltatt på allmøter om forslaget til ny handlingsplan på alle 

institutter og for fakultetsadministrasjonen.  

Oppsummering fra allmøter  
Det er et mål at arbeidet med likestilling og mangfold skal gjennomsyre hele HF, og allmøtene har igangsatt 

både diskusjon og bevissthet om hva som skal til for at fakultetet skal nå de foreslåtte målene. 
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Diskusjonene har vært gode og nyttige, og dekanen har også mottatt flere individuelle innspill på e-post i 

etterkant. 

Det var variasjon i hva som ble tematisert og diskutert på de forskjellige møtene, men noen hovedpunkter 

gikk igjen:  

Pensum 

Det var en del spørsmål rundt kravet om fagkritisk gjennomgang av pensum, særlig med tanke på hvordan 

prosessen skal være, og hvem som har beslutningsmyndighet. Dekanen har presisert at det er fagmiljøet 

som tar den endelige avgjørelsen om pensum, men at det må være en bevisstgjøring rundt utvalget med 

tanke på likestilling og mangfold.  

 

Språkkrav 

Det er usikkerhet i hva som legges i nåværende språkkrav (beherske norsk innen 2 år) for alle faste 

vitenskapelige ansatte. Flere mente at det kravet må følges opp med bedre tilbud om opplæring, og at det 

blir satt av tid til opplæringen. Det ble også tatt opp at det er vanskelig å få praktisert norsk i miljøer med 

mange internasjonale ansatte.  

Stipendiater og postdoktorer har ikke språkkrav, noe som kan ekskludere fra deltagelse i 

universitetsdemokratiet ettersom møter, sakspapirer og lignende er på norsk. Flere savnet bedre 

tilrettelegging fra fakultetet.  

Studenter 

Det var bred enighet om at fakultetet burde ha et større mangfold blant studentene, og at studenter fra 

minoritetsgrupper må integreres bedre. Hvordan dette skal oppnås, ble problematisert, og det oppleves 

som vanskelig å finne konkrete tiltak som treffer. Det er også vanskelig å finne data om de forskjellige 

minoritetsgruppene med unntak av kjønn.  

Det kom noen tilbakemeldinger om at bedre kjønnsbalanse i studentgruppen burde være et tydeligere krav 

i strategien slik som for ansattgruppen.  

Ansatte 

Flere kom med innspill om at det må være større bevissthet om hvordan søknadsprosessen er lagt opp i og 

med at fakultetet stort sett rekrutterer fra vestlige land.  

Oppsummering fra høringssvar 
Det er mottatt høringssvar fra HFSU, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Institutt 

for medier og kommunikasjon, Institutt for musikkvitenskap, Senter for Ibsenstudier, Multiling, 

Kommunikasjonsseksjonen, Studieseksjonen, Seksjon for HR, personal og arkiv samt noen innspill fra 

enkeltpersoner.  
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Flere av enhetene har kommet med gode innspill til tiltak, gjerne mer konkrete og detaljerte enn det som 

fremgår av utkastet. Disse innspillene vil være svært nyttige i det videre arbeidet når planen skal 

iverksettes. Noen savner mer presisering i enkelte tiltak og definisjoner og har foreslått omformuleringer 

slik at hensiktene med tiltakene kommer bedre frem.  

De konkrete områdene som enten løftes frem eller problematiseres, er gjennomgående de samme som på 

allmøtene: pensum og språkkrav, samt rekruttering og integrering av ansatte og studenter fra 

minoritetsgrupper.  

Alle skriftlige høringssvar er vedlagt.  

Videre saksgang 
Forslaget til ny handlingsplan er diskusjonssak i dagens møte og legges frem for fakultetsstyret som 

vedtakssak 25. oktober. Vedtatt plan vil bli gjort tilgjengelig for alle ansatte og studenter på norsk og 

engelsk. Handlingsplanen følges opp med konkrete tiltak i fakultetets og enhetenes årsplaner og 

strategidokumenter.  

Til diskusjon i fakultetsstyret  
Forslaget til ny handlingsplan for likestilling og mangfold ved HF er revidert etter allmøtene og 

høringsrunden og legges nå frem for fakultetsstyret til diskusjon. Fakultetsstyret bes særlig om å vurdere 

om strategien er egnet til å oppfylle fakultetets målsetninger og om det er de riktige områdene som er 

prioritert i treårsperioden.  

 

 
Vedlegg: 

1. Forslag til ny handlingsplan for likestilling og mangfold på HF i perioden 2020-2023 
2. Forslag fra arbeidsgruppen og høringsdokumenter 
3. Høringssvar: 

a. HFSU 
b. Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk  
c. Institutt for medier og kommunikasjon 
d. Institutt for musikkvitenskap 
e. Senter for Ibsenstudier 
f. Multiling  
g. Kommunikasjonsseksjonen 
h. Studieseksjonen 
i. Seksjon for HR, personal og arkiv  
j. Innspill fra enkeltpersoner 

 


