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Handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold 
 
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) er oppnevnt av 

Kunsnkapsdepartementet. I Kif- komiteens mandat står det: 

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av 

arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter 

og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Komiteen skal bidra til 

en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i 

forskningssystemet. Dens viktigste oppgave i perioden skal være arbeid med kjønn og 

etnisitet. 

 

I en gjennomgang av samtlige UH-insitusjoners hjemmesider, fant Kif nylig ut at av i alt 39 

UH-institusjoner i Norge, er det 21 institusjoner som mangler en handlingsplan for 

kjønnsbalanse og mangfold eller som har en handlingsplan som er utgått. Den institusjonen 

hvor du er styreleder, er en av disse. Kif-komiteen har i sitt årlige møte med 

kunnskapsministeren opplyst om disse tallene. Kunnskapsministeren oppfordret komiteen til å 

sende brev til hvert enkelt institusjons styre for å etterlyse en handlingsplan. 

 

Vi ønsker med dette å opplyse om at dere har plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig 

for å fremme likestilling og hindre diskriminering ved din institusjon. Både Kif og 

kunnskapsministeren mener at handlingsplaner er en god måte å gjøre dette på. 

Styret har et overordnet ansvar for å påse at dette blir gjort. Din institusjon plikter også å 

rapportere på dette arbeidet i årsrapporten eller -budsjettet.   

 

Fordi det nå er et så stort antall insitusjoner som mangler handlingsplaner, vil Kif invitere til 

en workshop 3.mars  2017 med fokus på hvordan utvikle og oppfylle en handlingsplan for 

kjønnsbalanse og mangfold i UH-institusjoner. Vi vil sende ut mer informasjon om dette 

snarlig. I mellomtiden vil vi anbefale deg og din institusjon om å gå inn på www.kifinfo.no 

hvor du under menypunktet Handlingsplaner både vil finne eksempler på andre institusjoners 

handlingsplaner og retningslinjer for hvordan utvikle en egen handlingsplan.  

 

Hvis det skulle vise seg at din institusjon allikevel har en handlingsplan ønsker vi dere lykke 

til i oppfølgingen av den og ber om at den publiseres på deres hjemmeside 

 

Vennlig hilsen 

 

  

Curt Rice Heidi Holt Zachariassen 

leder, KIF-komitèen Seniorrådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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