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Anmodning om møte med statsråd Iselin Nybø og statssekretær Rebecca 
Borsch 18. september 
 

Kif-komiteen har avtalt det årlige møtet med politisk ledelse den 18. september, og ønsker å 

møte både statsråd Iselin Nybø og statssekretær Rebecca Borsch. Komiteen vil presentere 

Kifs strategi og arbeidet så langt i 2018. Vi ønsker ellers å ta opp følgende tema:  

1. Seksuell trakassering  

2. Signaler fra Kunnskapsdepartementet på Kifs mandatfelt 

3. Behov for lederopplæring 

4. Behov for statistikk 

 

Seksuell trakassering: Kif og UHR MOT (UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og 

trakassering i UH- sektoren) samarbeider om å sette mobbing og trakassering på agendaen og 

få til en endring i norsk akademia. Vi ønsker å diskutere hvordan vi kan gå frem for å få til 

mer forskning på trakassering i norsk UH-sektor. Kif ønsker dialog med Rebecca Borsch etter 

hennes innspill nylig om behov for nordisk forskning om seksuell trakassering, og vi håper 

derfor at hun vil delta under dette møtet.   

 

Signaler fra  Kunnskapsdepartementet på hele Kifs mandatfelt: Signaler fra 

Departementet om kjønnsbalanse har stor betydning, og Kif merker at tekst i tildelingsbrev 

om handlingsplaner for likestilling/mangfold styrker Kifs pådriverarbeid. Likevel er det 

foreløpig mindre aktivitet og oppmerksomhet omkring kjønns- og mangfoldsperspektiver 

samt etnisk mangfold blant vitenskapelige ansatte. Tydelige føringer fra KD  til UHIsektoren 

og Forskningsrådet ville være til stor hjelp i  å realisere mål i Kifs mandat og strategi.   

 

Behov for lederopplæring: Kif- komiteen ønsker å påvirke allerede etablerte 

lederutviklingsprogrammer i sektoren til å inkludere temaer som kjønn, mangfold og seksuell 

trakassering. I tillegg vil Kif jobbe for å levere innhold til disse programmene.  

 

Behov for statistikk på kjønn og mangfold: Det er behov for å oppdatere statistikk fra 

NIFU/SSB om etnisk mangfold med tall for 2017. Det vil også være en fordel å videreutvikle 

mangfoldsstatistikken slik at den bedre svarer til behov på UH- og I- institusjonene. Kif ser i 

tillegg behov for mer statistikk om kjønnsbalanse og kvinners karrierer i instituttsektoren. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

  

Curt Rice Ella Ghosh 

leder, Kif-komiteen seniorrådgiver 
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