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Høringssvar til Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn mellom
kvinner og menn — NOU2008:6

Vi takker for Deres brev av 27.3.08 der Forskningsrådet inviteres til å uttale seg om Likelønns-
kommisjonens forslag til tiltak for likelønn i  NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og
virkemidler for likelønn.  Forskningsrådet ønsker ikke å ta stilling til de konkrete tiltakene som
foreslås av Likelønnskommisjonen, men vil benytte anledningen til å rette søkelyset mot
kunnskapsgrunnlaget for likelønnspolitikken.

Det foreligger en god del forskning som dokumenterer og forklarer lønnsforskjeller mellom kvinner
og menn, og kommisjonens forslag bygger på en bred gjennomgang av denne forskningen. Som også
Likelønnskommisjonen flere ganger viser til, står grunnleggende spørsmål ubesvart.  For å lykkes i
likelønnspolitikken må delfor kunnskapsgrunnlaget styrkes.  Svar på spørsmål om hvorfor jenter og
gutter, kvinner og menn gjør ulike utdannings-, arbeids- og livsvalg, og svar på spørsmål om hvorfor
lønnsdannelsen gir så ulike resultater for kvinne- og manndominerte yrker, kan ikke gis uten en mer
grunnleggende forståelse av  hva kjønn er, og betyr.

For å kunne flnne fram til treffsikre virkemidler i likelønnspolitikken er det behov for en flerfaglig og
tematisk bred satsing på kjønnsforskning. Forskningsrådet arbeider for å synliggjøre
kjønnsperspektivet i all forskning, ikke bare innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag,
men også innenfor naturvitenskapelige fag, biologi og medisin. Samtidig er det viktig å styrke den
spesifikke kjønnsforskningen. I programplanen for  Program for kjønnsforskning  (2008-2012)
etterlyses blant annet mer kunnskap om forholdet mellom kjønn, arbeid og økonomi, og flere
konkrete forskningsbehov og problemstillinger er nevnt.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet på dette feltet.
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