UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET
The Norwegian Association of HigherEducation
Institutions

Norges forskningsråd
Postboks2700 St. Flanshaugen
0131 OSLO

Dern releran,e.

I'ar relaranse:

I ar dato:

09 359-2

I 2.11.2009

Aktivitets- og rapporteringsplikten - utvikling av mer nyansert statistikk
Konferansen Status og Satsning, Likestilling på instituttene er nå overståttog Kif-komiteen
var godt fornøyd med både innhold og oppslutning. I vår interne oppsummering av
konferansen ser vi at det er et behov for videre dialog med Norges forskningsråd når det
gjelder implementering av aktivitets- og rapporteringsplikten. Som det framkom på
konferansen har Likestillings- og diskrimineringsombudet, sammen med Kif-komiteen,
utarbeidet en veileder når det gjelder hvordan pliktene i likestillingsloven kan overholdes på
en god måte. Denne er nå tilgjenglig både i elektronisk og trykt versjon. I sin oppsummering
av konferansen la Johannes Kolltveit vekt på at Forskningsrådet ønsket å styrke denne
håndhevelsen.
Kif-komiteen vil anmode Norges forskningsråd om å benytte rapportering for 2009 som et
første skritt på at aktivitets- og rapporteringsplikten følges. Målet er å utarbeide enkle og
gode rapporteringsrutiner fra instituttsektoren som tilfredsstiller kravene uten vesentlig
merarbeid på det enkelte institutt. Sannsynligvis vil dette medføre økt aktivitetsnivået når det
gjelder likestilling i sektoren. Kif-komiteens sekretariat har tidligere vært i møter med
Forskningsrådet når det gjelder behovet for mer nyansert statistikk fra instituttsektoren, det
vil si at vi får tall som viser kjønnsfordelingen på de ulike stillingsnivåene i sektoren.
Komiteen er klar over at det er en forståelse av at innhenting av statistikk når det gjelder
instituttsektoren er komplisert fordi instituttene bruker ulike stillingsbetegnelser som i noen
tilfeller også favner ulikt. Dette mener vi imidlertid kan løses ved at hvert enkelt institutt
rapporterer om kjønnsfordelingen fra sitt institutt ved å bruke sine respektive
stillingsbetegnelser. Når statistikken så slås sammen kan det redegjøres for ulikheten i
stillingsbetegnelsen i en fotnote.
Denne dialogen ble startet på vårparten og planen var at innhenting av statistikk skulle skje
fra 2010 for året 2009. Vi vil derfor sterkt anmode Norges forskningsråd om å sammenkalle
til et møte raskest mulig. Vi vil også anbefale at NIFU STEP inviteres til et slikt møte.
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