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Postboks 8036 Dep,
0030 Oslo

Høringsuttalelse NOU 2012:15 "Politikk for likestilling"

NTNU takker for muligheten til å gi et høringssvar på NOU 2012:15 «Politikk for likestilling», som
har som mandat å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for
fremtida.

NTNU har følgende kommentarer til den nye likestillingsutredningen:

Generelt fremheves forskning og høyere utdanning som en sektor som har gjort fremskritt på
likestillingsområdet takket være målrettet innsats og hardt arbeid. Vi mener imidlertid at
utredningen i liten grad går inn i problematikken knyttet til lav kvinneandel i professorstillinger. I
FoU-sektorens lederposisjoner er det bare de administrative, og ikke de akademiske, topposisjonene
som inngår.

NTNU etterlyser derfor et større fokus på betydningen av en høyere kvinneandel i
professorstillinger fordi bedret kjønnsbalanse vil medføre at forskningsinstitusjonene i større grad
reflekterer mangfoldet og forskningsinteressene i befolkningen. Dette vil i neste omgang bidra til en
bedre troverdighet. Dette aspektet er like viktig innen fagområdene teknologi, naturvitenskap og
matematikk, som i øvrige disipliner.

Vi støtter utvalgets forslag om å:

Etablere en ordning med likestillingsstipend for å oppnå jevnere kjønnsfordeling innen
ulike utdanningsretninger, hvor formålet er å senke barrierer, synliggjøre muligheter og gi
insentiver til å gjøre valg som bryter med kjønnstradisjonelle yrkes- og utdanningsvalg.

Etablere en ordning med likestillingsstipend for det underrepresenterte kjønn på nærmere
utvalgte, og svært kjønnsskjeve studieretninger i videregående opplæring og utdanning. Det
synes hensiktsmessig at Kunnskapsdepartementet fastsetter nærmere rammer for et slikt
stipend og at Lånekassen forvalter stipendordningen.
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NTNU sier seg enig med utvalget i at bruk av kjønnspoeng, under visse forutsetninger, kan være et
godt egnet virkemiddel for å oppnå jevnere kjønnsbalanse. Hvert fag må vurderes særskilt, da flere
kriterier må være tilstede for at bruk av kjønnspoeng skal kunne fungere. Vi støtter følgende
kriterier som er lagt til grunn:

Det må være høye karakterkrav for å komme inn
Det bør være mange søkere, og mange søkere må ligge tett under kravet å komme inn. Jo høyere
andel av det underrepresenterte kjønn blant søkermassen og jo tettere det er mellom
poengsummen deres, jo bedre vil kjønnspoeng fungere.
Det må være en særlig skjev kjønnsfordeling. Det bør i utgangspunktet settes krav om at et
kjønn utgjør minst 80 prosent av studentmassen.

NTNU vil samtidig fremheve at for å oppnå best mulig resultater bør kjønnspoeng brukes i
kombinasjon med andre rekrutteringstiltak. Vi har gode erfaringer med Jentedagen og andre
aktiviteter i kombinasjon med bruk av kjønnspoeng.

Vi støtter utvalgets forslag om en videreføring av KiF komiteen og KILDEN. Vi har hatt et
konstruktivt samarbeid med KiF komiteen siden den ble opprettet i 2004. Komiteen har initiert flere
nyttige tiltak for likestillingsarbeidet i akademia. Et eksempel er etableringen av relevante
nettverkskonferanser som har bidratt til nyttig erfaringsutveksling og samarbeid mellom
likestillingsmiljøene i universitets og høgskolesektoren. Et annet eksempel er den nasjonale
likestillingsprisen som KiF komiteen har initiert. Den har bidratt til en større oppmerksomhet om
likestillingsarbeidet ved institusjonene. Komiteen har også et internasjonalt fokus, noe som bidrar til
et mer utvidet likestillingsperspektiv.

NTNU støtter forslaget om videreføring av KILDEN som en viktig bidragsyter ved formidling av
forskning med kjønns- og likestillingsperspektiv i inn- og utland. I tillegg har KILDEN lang erfaring
med å være bindeledd mellom forskere, forskningsbyråkrati og brukere av forskning, noe som
kommer universitetene til gode.

Vi støtter også utvalgets forslag om å støtte opp om Forskningsrådets nye satsing BALANSE —som
skal fremme kjønnsbalansen i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Tiltaket er viktig for å
etablere ansvar og myndighet om likestillingsarbeidet ved forskningsinstitusjonene.

Vi mener utredningen er godt egnet som underlagsmateriale for å forstå utfordringer i
forskningssektoren når det gjelder kjønnsrepresentasjon i studier og stillinger.

Med hilsen

Torbjitin Digernes


