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islandske foreningen for kvinners ret-
tigheter, til The New York Times.

I 2017 kom Island for niende år på 
rad på førsteplass på World Economic 
Forums likestillingsundersøkelse. 
Island har den beste samlede poeng-
summen av 144 land. Norge ligger på 
annenplass.

Her til lands tjener menn mer enn 
kvinner i både private og offentlige 
virksomheter, viser tall fra Statistisk 
sentralbyrå.

I 2016 var heltidsansatte kvinners 
gjennomsnittlige månedslønn 87,5 pro-
sent av menns månedslønn.

I Norge var det også høsten 2017 
debatt rundt lønnsforskjeller mellom 
kjønnene i norsk idrett, og på de norske 
landslagene i fotball. Det endte med 
at fotballherrene godtok lønnskutt, for 
å sikre at kvinnene fra i år får like mye 
i landslagslønn.

Må bevise nytte

Fra og med 2018 må alle australske 
universiteter bevise at forskningen de-
res bidrar til konkrete fordeler for skat-
tebetalerne, og staten som finansierer 
den. Ifølge The Conversation skal Aust-
ralias forskningsråd ta i bruk en indi-
kator som skal måle forskningens inn-
flytelse. For eksempel vil universiteter 
som kan vise til at helseforskningen de-
res blir tatt i bruk av helsesektoren, bli 
belønnet. Formålet er å endre beløn-
ningssystemene for forskningsfinan-
siering til å handle mer om kvalitet enn 
kvantitet, skriver Forskerforum.

Rammet av immigrasjonslov
14 utenlandske forskere er siktet eller bø-
telagt for brudd på dansk immigrasjons-
lovgivning, skriver Inside Higher Educa-
tion. Sakene har oppstått fordi danske 
myndigheter ikke tillater utenlandske 
akademikere å jobbe utenfor sine regis-

trerte arbeidssteder. Den amerikanske 
professoren Brooke Harrington ved Co-
penhagen Business School er blant de 
siktede etter at hun har holdt forelesnin-
ger for danske parlamentarikere om in-
ternasjonal skatteunndragelse.

Selger obligasjoner
For første gang i sin over 900 år lange 
historie vil Universitetet i Oxford utste-
de obligasjoner for å innhente finansi-
ering. Obligasjonssalget skal bidra til 
å skaffe universitetet 2,8 milliarder 
kroner. Utstedelse av obligasjoner er 
i praksis gjeldsbrev med løfte om utbe-
taling av renter og tilbakebetaling av 
summen, etter en viss tid. Obligasjone-
ne, som har fått topprangeringen «trip-
pel A», på grunn av universitetets le-
dende posisjon i verden, skal ha re-
kordlang varighet: 100 år.

Studenter fortviler over skatt
USAs nye skattelov, som ble vedtatt 
med marginalt republikansk flertall 
i desember 2017, opprører mange stu-
denter. Skatteloven innebærer blant 
annet at studiestipender skal beskattes 
som inntekt, noe som medfører at ar-
beidsinntekt som studentene har be-
skattes høyere.

– Dette vil gjøre det for vanskelig for 
mange a oss å fortsette studiene, sier 
Ben Groebe til The Chronicle i forbin-
delse med en demonstrasjon studenter 
arrangerte i Kongressen i desember. Åtte 
studenter ble arrestert i forbindelse med 
demonstrasjonen, skriver Forskerforum.

Utfordrer ytringsfriheten
Flere britiske universiteter får kritikk 
for brudd på ytringsfriheten etter at de 
har blandet seg inn i debatter holdt på 
campus. Flere hundre forskere har sig-
nert et opprop etter at Universitetet 

i Cambridge krevde at universitetets 
kommunikasjonsdirektør skulle lede en 
debatt arrangert av studentenes Pales-
tina-forening, i stedet for en kjønnsfor-
sker ved School of Oriental and African 
Studies. Innblandingen kommer som 
følge av myndighetenes instruks for 
å forhindre radikalisering ved universi-
tetene, skriver Evening Standard.

På
nett

Sikring mot direktørsvindel
Norsk senter for informasjonssikkerhet 
(Norsis) har lagt fram sin rapport «Trus-
ler og trender 2017 – 2018», hvor de har 
pekt ut de ti viktigste sikkerhetstrende-
ne for det kommende året. Blant tren-
dene finner vi direktørsvindel og sosial 
manipulering som de antatt viktigste.

Sosiale dataangrep omfatter, i tillegg 
til direktørsvindel, også falske faktu-
raer, id-tyveri, phishing, falske nett-
banker, falske telefonnumre og annen 
manipulering.

Direktørsvindel går ut på å få folk til 
å tro at en e-post kommer fra bedriftens 
leder, og at et større beløp må betales til 
utlandet med det samme, det vil si til 
svindlernes bankkonto. Det framstilles 
som en hastesak, slik at den ansatte 
ikke skal rekke å tenke seg om, og 
sjekke nærmere om dette virkelig stem-
mer. Svindelen er ikke mulig å avsløre 
ved å se på e-postavsenderen alene, da 
e-postadressen stemmer.

Rådene for å unngå svindel er for det 
første å ha gode rutiner og kontrollru-
tiner ved utbetalinger av store beløp, 
spesielt til utlandet. Det er også viktig 
å vurdere språket og uttrykksmåten i e-
postene, om det virker sannsynlig at 
den som beordrer utbetalingen skulle 
uttrykke seg på denne måten.

Det er også viktig at svindelforsøk 
blir kjent, slik at alle kan kjenne igjen 
mistenkelige fakturaer, telefoner og e-
poster, og vet hvordan de skal varsle 
om hendelsen.

For mer informasjon: Se https://
nettvett.no/direktor-svindel

Kilde: Computerworld og nettvett.no

FO
TO

:
YA

Y
IM

A
G

ES
.

FO
TO

:
YA

Y
IM

A
G

ES
.

74-75-SNF.fm Page 75 Monday, January 29, 2018 5:16 PM


