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1. INNLEDNING 
 

Universiteter og høgskoler er forpliktet til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 

fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet og nedsatt 

funksjonsevne, og det skal årlig rapporteres for arbeidet med likestilling. Av denne grunn er 

handlingsplanen basert på en rekke bestemmelser i lov og avtaleverk: Likestillingsloven, 

Diskrimineringsloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Arbeidsmiljøloven. Det 

skal årlig redegjøres for arbeidet for likestilling.  

 

Høgskolen har i en periode valgt en modell der kravet om aktivitets- og redegjørelsesplikten 

for likestilling er ivaretatt gjennom de sentrale utvalgenes handlingsplaner og rapporter. 

Begrunnelsen for – og ideen bak denne modellen har vært å bidra til økt bevissthet om, 

implemenetering og ivaretakelse av mangfolds- og likestillingsperspektivet.   

 

Det har imidlertid vært satt press på at det skal være særskilte handlingsplaner for likestilling. 
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Høgskolens visjon er “Fra høgskole til universitet”. I arbeidet med å realisere visjonen ønsker 

høgskolen å ivareta likestillings- og mangfoldsperspektiv. Handlingsplanen bygger på 

høgskolens strategier (Strategisk plan for 2009 -2012). I stratgeisk plan er følgende verdier 

framhevet:   

Raushet, respekt og profesjonalitet er grunnleggende for høgskolens organisasjonskultur 

og læringsmiljø.  

HH skal kjennetegnes ved: 

 Et studie- og studentmiljø aom er inkluderende, kreativt og utfordrende 

 Et forskningsmiljø som er kritisk, uavhengig og forskningsetisk bevisst i sin søken 

etter ny kunnskap 

 Profesjonelle medarbeidere med stå-på-vilje og evne til utvikling og samhandling 

både innad og utad 

 Arbeids- og læringsmiljø som ivaretar mangfold, likestilling og antidiskriminering. 

 

2. HOVEDFORMÅL 
 

Hovedformålet for handlingsplanen er at det skal arbeides med å sikre, ivareta og utvikle et 

inkluderende studie- og studentmiljø og et arbeids- og læringsmiljø preget av mangfold og 

likestilling. Videre skal perspektivene gjenspeiles i forskning og 

kompetanseutviklingsarbeidet. 

3.  DELMÅL  

Målene er videre spesifisert på seks områder som er knyttet til høgskolens strategier: 

1) Likestillingskompetent ledelse1: målet er å øke bevissthet, og utvikle holdninger, som 

gjenspeiles i handlinger. 

2) En Innlandsuniversitet preget av mangfold og likestilling: målet er et i arbeidet mot 

universitetsstatus skal mangfolds- og likestillingsperspektiver ivaretas 

3) Inkluderende læringsmiljø: målet er det satses på en campusutvikling med inkluderende studie 

- og læringsmiljøer hvor flerkulturelle og internasjonale perspektiver vektlegges. 

                                                             
1 Likestillingskompetent ledelse handler om bevissthet og holdninger og handlinger hos lederne. 
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4) Studieutvikling som ivaretar mangfold og likestilling: målet er en studieutvikling som ivaretar 

samfunnsoppdraget, herunder likestillings- og mangfolds dimensjoner og internasjonale 

perspektiver. 

5) Likestillings- og mangfoldsbevisst forskningskultur: målet er å ivareta likestillings- og 

mangfoldsperspektiv i arbeidet med kompetanseheving, bygging av FoU-kulturer og arbeid 

med å styrke kvalitet og kvantitet i forsknings- og formidlingsaktiviteter    

6) Inkluderende personalpolitikk: målet er en personalpolitikk som fremmer likestilling, mangfold 

og et inkluderende arbeidsliv. 

 

Høgskolen vil realisere målene gjennom å definere ansvar for å arbeide systematisk med 

tiltakene. Hovedansvaret for framdrift ligger hos rektoratet og ansvar for gjennomføring av 

tiltakene ligger primært hos fagdirektørene og de respektive utvalgene (FoU, 

Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget og Hovedarbeidsmiljøutvalget). Nøkkeltall og 

statistikk skal danne grunnlag for kunnskap om status og være utgangspunkt for iverksettelse 

av tiltak. Det skal årlig defineres prioriterte områder i tiltaksplaner.   

  



4 

 

4. PRIORITERTE OMRÅDER OG TILTAKSPLAN 

Delmål  Prioriterte Tiltak Ansvar 

1.Likestillingskompetent 

ledelse 

 Mangfold og likestilling settes på dagsorden i 

lederforum 

Høgskole-

direktør  

2. Et Innlandsuniversitet 

preget av mangfold og 

likestilling 

 Videreføre samarbeidet med HiG og HiL om 

interseksjonalitet gjennom blant annet gjennom 

felles fagdager. 

 

 I samarbeid med HiG og HiL delta i 

utviklingsprosjekt i regi av Likestillingssenteret, 

med målsetting om å forbedre høgskolens arbeid 

med Aktivitets- og redegjørelsesplikten. 

Personal- og org 

direktør 

3. Inkluderende 

læringsmiljø 

 Kartlegge studentenes oppfatninger om og 

opplevelse av utfordringer knyttet til mangfold og 

likestilling 

 Ta initiativ til ulike former for holdningsarbeid 

relatert til mangfold og likestilling 

Studie-og 

forskningsdirekt

ør 

Læringsmiljø 

utvalget. 

 

4. Studieutvikling som 

ivaretar mangfold og 

likestilling 

 Påse at fag- og studieplaner inneholder perspektiver 

knyttet til mangfold og likestilling 

 

 Sikre at utvalgte emner innenfor et studie bruker 

virkemidler som fremmer mangfold og likestilling 

– for eksempel pensum og bruk av gjesteforelesere   

Prorektor  

 

Utdannings-

utvalget 

 

 

5. Likestillings- og 

mangfoldsbevisst 

forskningskultur 

 Gjennomgå nøkkeltall om likestilling og mangfold; 

FOU og kompetanse som del av forarbeid til 

stipendutlysning 

 Ivareta likestillings –og mangfoldsperspektiv i 

arbeidet med høgskolens strategiske 

forskningsområder 

 Vurderer kriterier for formidlingsprisen i et 

likestillings- og mangfoldsperspektiv.  

Rektor 

FOU-utvalget 

6. Inkluderende 

personalpolitikk 

 Høgskolen skal drive et aktivt rekrutteringsarbeid 

for å øke andelen kvinnelig professorer, 

førsteamanuenser, førstelektorer, samt øke andelen 

Personal og org. 

direktør 

Hovedarbeids-
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personer med innvandrerbakgrunn
2
 

 Lokale lønnsforhandlinger skal bidra til likelønn 

mellom kvinner og menn. 

 Høgskolen skal stille IA-plasser
3
 til disposisjon for 

funksjonshemmede. 

 

miljøutvalget 

 

 

5. RAPPORTERING OG EVALUERING 

Likestillingsloven pålegger høgskolen å gjøre rede for den faktiske tilstand når det gjelder 

likestilling, samt hvilke tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme 

likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling. Likestillings- og diskrimineringsombudet 

(LDO) oppfordrer til at det rapporteres på alt likestillings- og mangfoldsarbeid.  

Høgskolen har et etablert system med halvårs- og årsrapportering, som også omfatter 

rapportering innenfor området mangfold og likestilling. Som et ledd i oppfølgingen av denne 

handlingsplanen vil det bli innhentet rapport fra alle utvalgene (Læringsmiljøutvalget, FOU-

utvalget, Utdanningsutvalget, Hovedarbeidsmiljøutvalget og Mangfolds- og 

likestillingsutvalget), i tillegg til avdelingenes rapporterer. Det utarbeides en enkel skjematikk 

for rapporteringen.  

6. SAMMENSETNING OG ORGANISERING AV MANGFOLDS- OG LIKESTILLINGSARBEIDET 
 

Mangfolds- og likestillingsutvalget består av 3 – 4 medlemmer, oppnevnt av rektor. Personal- 

og organisasjonsseksjonen har sekretæroppgavene for utvalget. Utvalget er organisert direkte 

under rektor.  

Utvalget skal særlig arbeide med følgende oppgaver: 

 Hovedoppgaven er å følge opp, overvåke og være pådriver i mangfolds- og 

likestillingsarbeidet ved høgskolen. 

                                                             
2 Personer med innvandrerbakgrunn defineres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som personer 

med to utenlandskfødt foreldre som har innvandret til Norge, eller som er født i Norge med to foreldre 

som er født i utlandet. 

3 IA er inkluderende arbeidsliv 
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 Utvalget fremmer innspill til høgskolens strategiske arbeid og til høgskolens årlige 

plandokument 

 På bakgrunn av innspill fra rektorat, fagdirektørene, linjeorganisasjonen og høgskolens 

sentrale utvalg utarbeide forslag til handlingsplan for mangfold og likestilling for HH, 

og overvåke at planen blir fulgt. 

 På bakgrunn av innspill fra rektorat, fagdirektørene, linjeorganisasjonen og høgskolens 

sentrale utvalg utarbeide innspill til høgskolens rapport for mangfolds- og 

likestillingsarbeid. 

  

 


