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Oppfølging av handlingsplaner for likestilling i UH-sektoren
Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komitéen) ønsker med dette å informere
Kunnskapsdepartementet om status når det gjelder UH-institusjonenes arbeid med
handlingsplaner for likestilling. Kunnskapsdepartementet pålegger UH-institusjonene å
utarbeide egne handlingsplaner for likestilling. Slike planer er grunnleggende for
likestillingsarbeidet. I tillegg bidrar arbeidet med planene til å oppfylle aktivitets- og
rapporteringsplikten som er nedfelt i likestillingsloven. Kunnskapsdepartementet har påpekt
dette ved å utlyse en egen likestillingspris der gode likestillingsplaner er en nøkkelfaktor.
Ressursbank for likestilling i forskning er et nettsted som eies av Kif-komiteen og driftes av
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning som er en randsone i Norges forskningsråd.
Nettstedet inneholder blant annet oppdatert informasjon om status når det gjelder UHinstitusjonenes handlingsplaner for likestilling. Utgangspunktet for oversikten er UHRs
medlemsinstitusjoner som per 31.10.10 utgjorde 46 institusjoner. Oversikten oppdateres
hvert halvår. Status per 31.10.10 viser at





alle 7 universitet har handlingsplaner
2 av 9 vitenskapelige høgskoler mangler handlingsplan
10 av 28 akkrediterte høgskoler mangler handlingsplan
1 av 2 kunsthøgskoler mangler handlingsplan

Oppdateringen viser altså at 13 institusjoner mangler en handlingsplan. I tillegg er det 13
institusjoner som har en handlingsplan som er utgått. I sum er det 20 institusjoner av totalt 46
som har operative handlingsplaner. For mer detaljert informasjon om selve oppdateringen fra
2009-2010, og status for den enkelte institusjon, se vedlegg. Vi må samtidig ta høyde for at
dette bildet kan ha endret seg siden 31. oktober i fjor.
KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS OPPFØLGING
Kif-komiteen fikk forelagt vedlagte rapport i sitt møte 8. desember i fjor og vedtok å
oversende informasjonen til KD med kopi til institusjonene. Komiteen mener Ressursbank for
likestilling i forskning har gjort et viktig arbeid. Det at mindre enn 50 % av institusjonene har
operative handlingsplaner viser at det er behov for en tettere oppfølging fra
Kunnskapsdepartementets side. Den lave andelen er dessuten med på å forklare det
forholdsvis lave antallet kandidater til likestillingsprisen. Vi anmoder departementet om å ta
dette opp med institusjonene under årets styringsdialog. I tillegg til å ha en mulig positiv
effekt ved en utlysning av likestillingsprisen for 2011 vil dette bidra til en større bevissthet og
innsats i sektoren som helhet.
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