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Høringssvar fra IMB: 

 
Handlingsplan for kjønnsbalanse ved Det medisinske fakultet, 2013-2014.  

 
Generelle kommentarer: 

 

Arbeid for kjønnsbalanse er viktig. Fakultetets handlingsplan har dessverre ikke den klarhet, 

verken i profil eller enkeltpunkter som vi kan forvente av et slikt dokument. Det må legges 

arbeid i å tydeliggjøre hvorfor fakultetet ser det som viktig å oppnå en kjønnsbalanse, og på 

hvilke nivåer innsatsen skal settes inn på. Teksten må forenkles, en del uklare begreper må 

utelates eller klargjøres.  

 

Innledningsvis vil det være ønskelig at det problematiseres hvorfor fakultetet vil sette 

ressurser inn i dette arbeidet. Stikkord her kan være rettferdighet, kjønnsnøytralitet, forbilder i 

forskning og utdanning etc. En slik problematisering vil tydeliggjøre hvor det er størst behov 

for å sette inn tiltak: Er det i utdanningen eller i forskningen? Da vil det også fremgå på 

hvilket nivå tiltakene bør settes inn. Figurer over tilsatte i vitenskapelige stillinger viser at 

behovet for tiltak er størst i overgangen mellom postdok-stillinger og faste vitenskapelige 

stillinger. Etter vår oppfatning bør derfor tiltak settes i på dette nivået.  

 

Fakultetets hovedmål er at ”Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende 

fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse i forskning og utdanning.” Dette 

støtter vi. Men i fjerde pkt. under hovedmålet står det at hovedmålet innebærer at ”det skal 

arbeides målrettet for å bedre kjønnsbalansen i administrasjonen”. Det er ikke samsvar 

mellom dette punktet og hovedmålet, som er rettet mot forskning og utdanning. På hvilken 

måte kan kjønnsbalanse i administrasjonen være et tiltak for å bedre kjønnsbalansen i 

forskning og utdanning? Vi foreslår at punktene om kjønnsbalanse i administrasjonen tas ut 

av dette dokumentet. Målet er da beskrevet i de to første linjene i annet avsnitt etter 

hovedmålet.  

 

Som nevnt over er det i overgangen mellom postdok og fast stilling at ubalansen i de 

vitenskapelige stillingene oppstår. Vi foreslår konkret at det settes inn tiltak på dette nivået. 

Tiltak her vil gi bedre muligheter for kvinner til å komme inn i faste stillinger. Fortsatt skal 

kvalitet skal være avgjørende ved tilsetting i fast stilling.  I tillegg til det som er foreslått i 

handlingsplanen, ber vi om at følgende tiltak inkluderes: 

 

 Stimuleringsmidler til prosjekter der stipendiat eller postdok går i 

svangerskapspermisjon 

 Bortfall av overhead i forbindelse med permisjon 

 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter utbetalt i forbindelse med 

svangersskapspermisjon, som ikke refunderes fra NAV 

 Kursing, mentorordning og støtte ved søknadsskriving 

 Stimuleringsmidler for kvinner til deltagelse på internasjonale konferanser, under 

forutsetning at det gis en presentasjon 

 Nettverk for postdok’er med felles faglige presentasjoner og støtte for videre 

prosjektarbeid. 
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Når det gjelder utdanningen, er vi bekymret for at andelen kvinner nå er 70%. Vi mener at 

kvotering av menn ikke er en god idé for å få flere menn inn i utdanningen. Vi mener at andre 

tiltak bør vurderes. Et alternativ kan være at stimuleringspoeng basert på kjønn er en vei å gå. 

Fakultetet bør utrede effekten av dette.  

 

Spesifikke kommentarer: 

 

Hovedmål: 

 

Pkt 2. på side er ikke kjønnsnøytralt. Hvorfor forstår vi ikke.  

Pkt. 4 sløyfes 

 

Tiltak: 

 

Ledelse og holdninger: 

Pkt. 1 er uklart og kan slik det nå er formuler, neppe kalles et tiltak. Hvordan er dette tenkt 

tydeliggjort? 

Pkt. 3 er også uklart. Det fremgår ikke hvordan fakultetet skal ”bidra til suksesskriterier …” 

Dette må klargjøres. 

 

Rekruttering: 

Dette er et svært viktig område. Dette må utdypes og det må legges inn flere konkrete planer 

for hvordan dette skal gjøres. Vi har gitt eksempler på konkrete tiltak til som kan iverksettes 

under våre generelle kommentarer over.  

Pkt. 1 er allerede implementert og kan sløyfes.  

Når det gjelder pkt. 4, tror vi ikke at egne stipendordninger for kvinner vil løse problemet med 

rekruttering. Stipendmidler bør fordeles etter kvalitet. Det er i dag flere kvinnelige enn 

mannlige stipendiater. Som vi har påpekt, er det først i overgangen mellom postdok og fast 

vitenskapelig stillingen at kjønnsforskjellen snur. Vi mener at de punktene vi har foreslått 

over, er tiltak som i større grad vil gi langsiktige effekter for kvinner.  

 

Formalia: 

Dette punktet er allerede implementert og kan sløyfes. Vi foreslår at vårt pkt. 2 i listen over 

legges inn her.  

 

Kompetansehevende tiltak: 

Pkt. 1 er vel identisk med pkt. 4 under Rekruttering. Våre kommentarer til pkt. 4 der gjelder 

også for dette punktet. I pkt. 2 sløyfes alt etter ”til gode”. Pkt. 3 er uklart. Her mener vi vårt 

pkt. 5 på listen over er mer spesifikt. Pkt. 6 på listen sløyfes. I pkt.7 sløyfes alt etter ”for 

kjønnsbalanse”.  

 

Bedre kjønnsbalanse i utvalgte i utvalgte studieprogrammer 

I siste pkt. mener vi tiltak som tillegg i studiepoeng er mer velegnet enn kvoter.  
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