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Videre arbeid med Forskningsrådetssatsning Kjønnsbalanse
toppstillingerog forskningsledelse(Balanseprosjektet)

Kif-komiteen beklager at Kunnskapsdepartementet ikke har tilgodesett Forskningsrådets
Balanseprosjekt med midler for statsbudsjettet 2012. Komiteen er glad for at
divisjonsdirektør Anders Hanneborg i et intervju med Ressursbank for likestilling i forskning
uttaler at Forskningsrådet nå vil se nærmerepå hvordan noen av målsettingene i satsningen
likevel kan realiseres (http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=78190).Komiteen vil sterkt anmode
Forskningsrådets ledelse om å aktivt gå i dialog med Kunnskapsdepartementet med mål om
at Balanseprosjektet inngår i statsbudsjett for 2013.
Det å integrere et kjønns- og likestillingsperspektiv i Forskningsrådets virkemiddelapparat
inngår som del av rådets likestillingspolicy og er en god ting å gjøre. Foruten å være en
konkret oppfølging av Forskningsmeldingen er Balanseprosjektet i tillegg en satsning som vil
styrke oppmerksomheten og aktiviteten nasjonalt, og samvirke med institusjonenes arbeid på
en helt annen måte enn det å integrere temaet i virkemiddelapparatet for øvrig. Komiteen
ønsker derfor å oppfordre Forskningsrådet til selv til å finne midler slik at Balanseprosjektet
kan starte i 2012 om enn i en mindre skala enn planlagt. Komiteen mener det er viktig med
en fortsatt satsning på Balanseprosjektet som går parallelt med et mer langsiktig arbeid med
å integrere kjønnsbalanse i virkemiddelapparatet.
Komiteen skal i møte med statsråd Tora Aasland 2. desember der finansiering av
Balansesatsingen vil bli et tema. Komiteen har hele tiden hevdet, og hevder fortsatt, at
Balanseprosjektet kan bli en ny synlig nasjonal satsning som vil ha god effekt når det gjelder
å styrke kjønnsbalansen i forskningen.
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