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Sak 65/22:   Organisering og forankring av Utvalg for likestilling, inkludering og   

mangfold (ULIM) 

NIH skal ha en rekrutterings- og utdanningspolitikk som er åpen for og gjenspeiler 
mangfoldet i det norske samfunnet. Styret vedtok i 2021 en handlingsplan for 
likestilling, inkludering og mangfold. NIHs Utvalg for likestilling, inkludering og 
mangfold (ULIM) skal være en pådriver med sikte på at handlingsplanen følges opp.   

I dag er beskrivelsen av utvalgets sammensetning som følger: «Rektor leder utvalget 
som i tillegg består av en representant fra de ansatte i tekniske- og administrative 
stillinger, en representant for de ansatte i undervisnings- og forskerstilling og en 
studentrepresentant.» Videre ble ULIM utvidet med et medlem fra 
Kommunikasjonsavdelingen i styremøte 4. mars 2021. Representanten for de 
ansatte i tekniske- og administrative stillinger og for de ansatte i undervisnings- og 
forskerstilling velges av partene på sine respektive årsmøter.  

For å styrke ULIMs forankring i NIHs fagmiljøer, og for å tydeliggjøre utvalgets rolle, 
foreslår ULIM å gjøre to endringer:  

(1) Utvidelse av utvalget 
En bredere representasjon fra fagmiljøene vil lette dialogen mellom ULIM og 
instituttene. ULIM foreslår derfor at utvalget utvides med fire representanter; 
én vitenskapelig ansatt fra hver av de fire faginstituttene.  
 

(2) Utvalget konstituerer seg selv 
Rektor er styreleder og øverste leder ved NIH. At rektor samtidig leder ULIM, 
kan medføre uryddighet i enkelte sammenhenger. Siden ULIM skal være en 
pådriver overfor institusjonen og ledelsen, foreslås at rektor er medlem og at 
utvalget konstituerer seg selv. 
 

Et samlet ULIM står bak disse forslagene. Saken er diskutert i faglig ledelse som 
stiller seg bak forslagene. Det er enighet om at endringene vil tydeliggjøre ULIMS 
rolle, gi bedre forankring på instituttene og dermed styrke mangfoldsarbeidet på NIH.  

 

Forslag til vedtak:  

ULIM utvides med én representant fra hvert av de fire instituttene. Utvalget 
konstituerer seg selv og velger selv sin leder. 
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