
UNIVERSITETS-  OG HØGSKOLERÅDET
The Norwegian Association of Higher Education Institutions

UHRs  medlemsinstitusjoner
Private høyskoler utenfor UHR
Forskningsinstitutter

Deres  ref eranse: Vår referanse: Vår dato:

09/207-5 24.08.2009

Likestillingsprisen 2009 -utlysning

Kunnskapsdepartementet har besluttet å dele ut Likestillingsprisen 2009. Prisen er på 2
millioner kroner, og har tidligere blitt delt ut i 2007 (NTNU og Institutt for marin
bioteknologi, Universitetet i Tromsø) og 2008 (Universitetet i Bergen og Norges
Handelshøyskole). Likestillingsprisen premierer de beste handlingsplanene og tiltakene rettet
mot likestillingsarbeid ved universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene.

Komite for integreringstiltak - Kvinner i forskning har, som i 2007 og 2008, fått i oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet å utlyse, vurdere og innstille til Likestillingsprisen.

Formål
Likestillingsloven stadfester i § 1 a arbeidsgivers ansvar i forhold til å arbeide aktivt, målrettet

og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass. Dette gjelder både for UH-sektoren og for

forskningsinstituttene. Kunnskapsdepartementet har pålagt universitetene og høyskolene å

utarbeide en handlingsplan for likestilling og tiltak knyttet til denne. Institusjonene skal, i

tillegg til å fremme likestilling i akademia, rapportere om kjønnsfordelingen for ansatte i

virksomheten. Dette fremkommer i tildelingsbrevene som går til universitetene og

høyskolene.

For å stimulere og aktivisere institusjonene og gi likestillingsarbeidet en ekstra giv, har

departementet opprettet et konkret og synlig tiltak i form av en pris på 2 millioner kroner.

Prisen er innrettet mot å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger og dermed stimulere

til en jevnere kjønnsbalanse i UH- og instituttsektoren. Den skal styrke oppfølgingen av

institusjonenes handlingsplaner og gå til konkrete likestillingstiltak.

Kriterier og retningslinjer
Kunnskapsdepartementet har lagt følgende kriterier og retningslinjer til runn:

1. Prisen skal gå til institusjoner som har gjort en innsats for å styrke kvinner i forskning
gjennom sine handlingsplaner for likestilling og oppfølgingen av disse.

2. Institusjonene kan både sende inn institusjonens handlingsplan og enkeltstående
planer fra underliggende enheter.
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3. Prisen skal styrke oppfølgingen av institusjonenes handlingsplaner og gå til konkrete
likestillingstiltak.

4. Det vil bli lagt vekt på om institusjonen kan vise til konkrete tiltak og oppfølging av
sine handlingsplaner.

5. Prisen er et nettotilskudd til de ressurser institusjonen selv har satt av til
handlingsplanen og dens likestillingstiltak. Det må framgå av søknaden hvor mye
ressurser institusjonen allerede har satt av til oppfølging av handlingsplanen og de
konkrete likestillingstiltak.

6. Innsendte handlingsplaner for likestilling må være vedtatt og gjort kjent for å komme
med i vurderingen til prisen. Dersom institusjonen har flere markante tiltak som ikke
står i institusjonens eller enkeltmiljøers handlingsplan, kan disse også nevnes.
Handlingsplaner som er i prosess (ikke ferdigstilte), som ikke er vedtatt av
institusjonens, som er utgåtte eller for gamle vil ikke  kunne bli vurdert.

7. Kif komiteen skal vurdere om prisen skal gå til en eller flere institusjoner i etterkant
av å ha vurdert omfanget og kvaliteten på søknadene.

8. Både universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren kan søke.

Det er laget en veiledning som gir en nærmere presisering av kriteriene som legges til grunn i
vurderingen av kandidatene, i tillegg til retningslinjer for selve søknaden. Veilederen følger
vedlagt.

Kif-komiteen utlyser,  vurderer og innstiller
Kif komiteen skal vurdere de innsendte handlingsplanene og de korresponderende
likestillingstiltakene, og avgir så en innstilling til Kunnskapsdepartementet. Komiteen
vurderer også om prisen skal tilfalle en eller flere institusjoner.

Utdeling av prisen
Departementet tar sikte på at statsråden deler ut prisen på Kontaktkonferansen 2010.

Departementet tar forbehold om at departementet selv eller Riksrevisjonen kan foreta kontroll
med at midlene nyttes etter forutsetningene, jamfør bevilgningsreglementet§ 10, 2. ledd, og
lov om Riksrevisjonen,§ 12. Det tas videre forbehold om at departementet kan kreve
tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt dersom det ikke nyttes i samsvar med forutsetningene.

Innmelding til Likestillingsprisen 2009
Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter inviteres til å sende inn sine eksisterende
handlingsplaner og likestillingstiltak til Kif komiteen. Søknad og tilhørende dokumentasjon,
se vedlagte veiledning, sendes til:

"Likestillingsprisen 2009"
Kif komiteen
Universitets- og høgskolerådet
Pilestredet 46
0167 Oslo



E-post: kif ctuhr.no (emne: "Likestillingsprisen 2009")

Søknadsfrist er fredag 13. november 2009.

Vennlig hilsen

1ut_A)cOcQ

Gerd Bjørhovde (sign.) Nina Widding
Leder - Kif-komiteen rådgiver
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