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Postboks 2700 St. Hanshaugen
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Var dato-
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Oppfølging

13.02.2013

etter møtet mellom Norges forskningsråd

Komite for kjønnsbalanse
år.

Følgende punkter

og Kif-komiteen

i forskning vil takke for et godt og konstruktivt møte 22. januar i

ble diskutert:

Forsknin srådets rolle overfor forsknin instituttene
Rådet og komiteen er enige om at statistikk er et viktig runnlag for å få et godt bilde på
dagens situasjon og utvikling over tid. Forskningsrådet har laget et konkret forslag om
inndeling i Forsker I. II og III. og de skal ha tett dialog med instituttene for å få aksept for
dette.
Kif ønsker å minne om veilederen som Universitets- og høgskolerådet har utviklet for å
tydeliggjøre hva som er minstekravet for å oppfylle rapporteringsplikten (se vedlegg).
Forsknin rådets arbeid med inte nærin av kjønns ers ektiver i forsknin
Forskningsrådet infonnerte om at det skal være kiek-off for Balanse-programmet i
vårsemesteret. Rådet ønsker samarbeid med komiteen for å skape blest om programmet. Kif
vil gjerne ha dialog med Forskningsrådet om dette.
Komiteen sa seg fornøyd med at ett av komiteens medlemmer (Eivind Engebretsen) er
oppnevnt i programstyret og ser frem til at han vil holde komiteen oppdatert om utviklingen i
programmet.
Forsknin srådets inkluderin av Eønnsbalanse o kUnns ers ektiver i forsknin i
søknads rosessene
Forskningsrådet vil innføre moderat kjønnskvotering i alle sine prosesser. Rådet informerte
også om at de er i ferd med å lage en oversikt over programplaner og kjønnsperspektiv, hvor
merking av prosjekter vil være viktig. Komiteen påpekte at det også er viktig å ha med
kjønnsperspektiver når man velger ut program-Itemaområder. og er glad for at rådet vil ta
dette med inn i arbeidet med ny policy for likestilling. Forskningsrådet mener at
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kjønnsperspektiver er ivaretatt i de mest relevante programmene, men at det må jobbes bedre
med opplæring internt i organisasjonen.
Forskningsrådets nye policy for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning kommer i
slutten av april 2013. Kif pocngterte at etterprøvbarhet er viktig, og det skal lages en
oppfølgingsplan for å gjøre effektene mer målbare. Policyen er også linket til den nye
forskningsmeldingen som kommer i løpet av yken.
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