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Møte med KIF‐komiteen 11.09.13
Inger Anne og Cathrine deltok i møtet med KIF‐komiteen 11.09.13. Vi møtte en stor og
kompetent forsamling, som hadde satt seg godt inn i situasjonen for NMH og kunne
komme med konstruktive innspill. De hadde positive tilbakemeldinger ift
Handlingsplanen, og viste forståelse for NMHs spesifikke problemer ift rekruttering;
beste kompetanse/studentenes krav. NMH bør kople fagseksjonslederne inn i
likestillingsarbeidet. Et mål på sikt om å søke likestillingspris?
Kommentar til KIF‐komiteens referat fra møtet:
KIF skriver: ”Det nye rektoratet ved NMH åpner nå for å se på hele
rekrutteringsprosessen, for det er ingen ting som tilsier at det for eksempel alltid er den
med beste prøvespill som er den beste pedagogen.” I NMHs rettningslinjer, fastsatt av
styret 08.03.13, står det i pkt. 2.5 siste avsnitt: ” Det understrekes at eventuelt prøvespill
bare fungerer som et supplement til den øvrige dokumentasjonen og at det fortsatt skal
legges størst vekt på den innsendte dokumentasjonen av kunstneriske kvalifikasjoner.”
Les mer om KIF‐komiteen:
http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/andre_utvalg_og_komiteer/kjonnsbalanse_i_forskning
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Handlingsplan for likestilling 2013/2017
Handlingsplanen settes opp som sak på neste møte i Likestillingsutvalget. Det må ses på
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prioriteringer og tidsplan for de ulike tiltakene.
Hvem har fått midler til opprykk? Det har vært uklart å finne ut av dette. Midlene for
inneværende år er brukt på ekstra FOU‐ressurs.
Det bør lyses ut likestillingsstipend for 2014. Fristen må utsettes. Inger Anne sender
epost til rektoratet vedr. utlysning og utsatt søknadsfrist.
Reglementet for opprykk bør gjennomgås med fagseksjonslederne. Muligheten for
opprykk bør også gjelde for opprykk fra universitetslektor til førstestilling.
Generell informasjon om opprykk må sendes fagseksjonslederne.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006‐02‐09‐129
Et opprykksprosjekt bør være en løpende aktivitet som må følges opp av FOU‐leder.
Tiltaksplan for 2014 bør inneholde tiltak for opprykk til førstestillinger. Utvalget ser en
mangel i planen på dette området.

3/13

Budsjett 2014
Inger Anne gikk igjennom bakgrunnen for tallene i budsjettet.
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Eventuelt:
Studiereise i vårsemesteret? Se vedlagte epost fra Guro Gravem Johansen.
Göteborg/Stockholm/København?
Vi ser på alternative datoer og bestiller reisen før års slutt.
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