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Styrk satsningen - om videreføring av Komitø for kjønnsbalanse og dens
arbeid etter 2013
Komitø for kjønnsbalanse i forskning onsker med dette å oversende en rapport komiteen har
utarbeidet for å gi Kunnskapsdepartementet et grunnlag for å beslutte hva som skal skje med
komiteen og dens arbeid etter at natværende periode går ut 31.desember 2013.
Våren 2012 tok vi et initiativ til en tredelt prosess som hadde som formål å gi innspill til
sektorens framtidige behov når det gjelder å få støtte til sitt arbeid med å oppnå kjønnsbalanse
i forskning. Vi hadde et eget møte med LUN-nettverket. det vil si likestillingsrådgheme ved
universitetene, det ble sendt ut et brev til samtlige uh-institusjoner og forskningsinstitutter, og
vi laget en workshop der vi inviterte aktører som kjenner komiteens arbeid godt.
Tilbakemeldingene kan oppsummeres i tre følgende punkter:
•

•

•

Komiteen har vært et tiltak institusjonene har hatt god nytte av. Institusjonene nevnte
spesielt Ressursbanken, tildeling av nettverksmidler, bevisstgjørende arbeid og
synliggjøring av problemstillinger knyttet til kjønnsbalanse i forskning. samt fokuset
på ledelse.
Instilusjonene kommer med forslag til flere framtidige og nye behov, som innebærer
økning i økonomiske stotteordninger fra Kif til sektoren, og at det utvikles noe i
retning av et kunnskaps- og kompetansesenter.
Tilbakemeldingene knyttet til mandatet er at det bør være som i dag, dvs, ikke
utvidelse av diskrimineringsgrunnlag eller til andre deler av forskningssystemet. og at
komiteens nåværende fristilte posisjon opprettholdes.

Med bakgrunn i de tilbakemeldingene som kom, konkluderte komiteen med følgende:
•
•
•

Ordningen med en komitg bor fortsette og gjøres permanent.
Kunnskapsdepartementet bør selv ta initiativ til å evaluere ordningen etter en gitt tid.
Budsjettrammen bør økes for å møte økt etterspørsel etter råd og kontakt med
komiteen og dens sekretariat, samt behov for at komiteen går inn i nye
problemstillinger.
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•
•

Kjønnsbalanse bør fortsatt være hovedfokus. Nåværende mandat utvides verken når
det gjelder andre diskrimineringsgrunnlag eller andre områder av forskningssystemet.
Sekretariatet bør fortsatt organiseres av 1.11-1R.
men sektorens ønske om å tilfore
sekretariatet et større (aglig miljø, enten i form av fiere ressurser eller en
samlokalisering med andre relevante aktører bør vurderes.

Denne prosessen har gitt oss manue interessante og velbegrunnede innspill som vi håper at
Kunnskapsdepartementet ser nytte av. Departementet har allerede varslet at det er besluttet at
det skal oppnevnes en ny komite med funksjon fra 2014. Dette er gledelig. Foruten
oppnevning av en ny kornite vil det kunne være andre sider ved denne rapporten som er verdt
å diskutere. Vi vil svært gjerne være i dialog med departementet i denne forbindelse.
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