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(Gender Summit, Gen Port, Gender inequality)
- Heidi H Zachariassen orienterer om 8th European Conference on Gender

Equality in Higher Education
- Informasjon om GENDERNET-treff 14-16. oktober
- Brev fra Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) om rapportering på

likestilling i forskningsinstituttene
Sak 26/14 Eventuelt

Sak 19/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt/orienteringssaker.

Vedtak: KIF-komiteen godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 20/14 Godkjenning av referat

Referat fra møte 27.05.2014 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på komiteens nettsider:
http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=9829

Vedtak: Kif-komiteen godkjenner referatet.

Sak 21/14 Forberedelse til møte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen



Komitéleder innledet med forslag til saker han mente komiteen burde ta opp med statsråden.
Disse ble diskutert og supplert av komitémedlemmene.

Saker komiteen ble enige om å ta opp med statsråden:
- Kif- komiteen bør presenteres som en rådgivende enhet som bør brukes før høringer

sendes ut. Temaet kjønnsbalanse bør inngå i mandater til grupper som jobber med
høringsinnspill. Et konkret eksempel på et område hvor komiteen burde vært rådspurt
tidlig er i forhold til behandlingen av tenure track ordningen. Denne har tydelige
likestillingsimplikasjoner som Kif- komiteen kunne informert om på et tidlig
tidspunkt.

- Kif- komiteens utvidede mandat skal også gjelde kjønnsperspektiver i forskning.
- Norge skiller seg ikke ut fra andre europeiske land når det gjelder likestilling i høyere

utdanning. Det er tre områder hvor likestillingsimplikasjonene er tydelige:
o Eksellens
o Næringslivsorientering av forskningen
o Internasjonalisering

- Likestillingsprisen: Komiteen mener det er synd at denne prisen ikke lenger får
midler. Den har fått mye positiv oppmerksomhet utenlands. Vil det være rom for et
nytt konsept i form av en internasjonal pris?

- Orientering om Kif- komiteens status med særlig vekt på utvikling av
mangfoldperspektivet i det nye mandatet.

Oppsummering etter møtet med statsråden:

Godt møte og god dialog med statsråden. Komiteen opplevde interesse for dens arbeid og stor
tillit fra statsråden i utarbeidelsen av tiltak i forhold til nytt mandat. Komiteen ytret ønske om
å dele mer konkrete planer i neste møte med statsråden.

Komiteen opplevde at regjeringen bruker en annen argumentasjon for viktigheten av
komiteens arbeid hvor et begrep som konkurransefortrinn kommer inn.

Komiteen ønsker å videreføre tradisjonen med 2 møter i året med Kunnskapsdepartementet.
Et med statsråden og et med embetsverket. I møtet med embetsverket ønsker man å møte
avdelinger hvor komiteen kan ha særlig mye å bidra med.

Sak 22/14 Fortolkning og prioritering av nytt mandat

Komiteens endelige mandat forelå 15. august 2014. Med bakgrunn i dette ønsket komiteen å
gå i gang med arbeidet med å definere mandatet og prioritere tiltak for ny komitéperiode.

Komiteen arbeidet både individuelt og i grupper for å diskutere mandatets innhold og mulige
arbeidsmåter. Dette arbeidet skal ligge til grunn for sekretariatets videre prosess med
utarbeidelse av konkrete mål og tiltak.
Temaer som særlig ble adressert var:

- Hva ser vi av særlige utfordringer innen vår sektor som vi ønsker å gjøre noe med i
inneværende Kif-periode?

- Hvordan bør Kif – komiteen fungere og hva skal til for å gjøre dens arbeid så effektivt
som mulig?

- Hvordan arbeide med de ulike lærings- og forskningsinstitusjonene i ny Kif- periode.



- Kifinfo.no som formidlingsaktør inn i ny periode.
- Karriereveier i høyere utdanning og forskning. Hva vet vi om utfordringer og tiltak?
- Seksuell trakassering.

Diskusjonen rundt disse temaene blir samlet i et eget dokument av sekretariatet og danner
grunnlag for videre utarbeidelse av mål og tiltak. Dokumentet er vedlagt dette referatet.

Seniorrådgiver Ella Ghosh hadde en presentasjon om etnisk mangfold. Presentasjonen
omtalte hva slags informasjon det er vi trenger for å oppfylle mandatet vårt på mangfold og
hvordan kan vi utnytte aktivitets- og redegjørelsesplikten i vårt arbeid rettet mot høyere
utdanning.

I plenumsdiskusjonen løftet flere medlemmer av komiteen frem behovet for et godt
datagrunnlag for å kunne identifisere hovedutfordringene for Kif-komiteens arbeid.
Datagrunnlaget bør både være i form av statistikk, men også basert på innhenting av
informasjon fra forskere på feltet. Dette gjelder særlig i forhold til mandatets del om etnisk
mangfold.
De identifiserte hovedutfordringene bør danne grunnlag for de overordnete målene komiteen
setter seg for mandatsperioden. Flere medlemmer uttrykte viktigheten av å sette seg noen få
hovedmål som grunnlag for å identifisere arbeidsmåte og tiltak.

Komiteen uttrykte at statsbudsjettet som legges frem 8. oktober vil være avgjørende ift noen
av de tiltak komiteen ønsker å sette i verk.

Vedtak:
Med bakgrunn i de diskusjoner og presentasjonen som ble holdt under møtet, ønsker Kif-komiteen at
sekretariatet starter arbeidet med å identifisere konkrete mål og tiltak i forhold til komiteens mandat.
For den delen av mandatet som gjelder etnisk mangfold ønsker komiteen et notat med kartlegging av
kunnskap og kunnskapshull som grunnlag for utlysning av utredning. Komiteen ønsker å jobbe videre
med prioriteringer i neste komitémøte.

Sak 23/14 Nytt navn- ny logo?

Komiteen uttrykte at det er stor jobb å markedsføre ny logo og ønsker å beholde den gamle.

Navnet til Kif- komiteen har blitt langt og flere talte for i større grad bruk forkortelsen.
Forkortelsen skal være Kif, altså i og f i små bokstaver. Bortsett fra det er disse ulike
variantene mulig å bruke:1. Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning2. Kif –komiteen3. Kif og med hele navnet i liten skrift under.4. Committee for Gender Balance and Diversity in Research5. Kif Committee6. Kif og med hele navnet i liten skrift under
Under diskusjonen ble også muligheten for at kifinfo.no skal få ny publiseringsløsning
introdusert. Dette ønsket man at skal tas til videre behandling i komitémøtet i november.



Vedtak:
Komiteen ønsket ingen ny logo.

Det norske navnet er Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning med forkortelsen; Kif.
Det engelske navnet er Norwegian Committee for Gender Balance and Diversity in Research med
forkortelsen: Kif. Fordi navnet er langt skal man i større grad å bruke forkortelsen.
En eventuell ny publiseringsløsning må tas opp på komitémøtet i november.

Sak 24/14 Møteplan

Komitémøte 4-5 november:

Komiteen ble informert om Jamstalldhetskonferansen i Stockholm i regi av svensk UHR 5.
november 2014. Den var positiv til å kombinere siste komitémøte i 2014 med konferansen,
men ba om at dagen for komitémøtet holdes separat slik at de som ikke har anledning til å
delta 5. november reiser hjem etter endt møte 4. november. Sekretariatet bestiller møterom,
hotell og melder deltakere på konferansen. Komitémedlemmene bestiller reisen selv.

Møteoversikt 2015:

Ikke alle brikkene er på plass for å fastsette alle møtedatoer for 2015. Det arbeides med å
finne dato for konferansen om kjønnsperspektiver i forskning i samarbeid med
Forskningsrådet. Et av komitémøtene forsøkes lagt til denne konferansen.

Den årlige nettverkskonferansen vil være 12-13 mars 2015 i regi av Universitetet i Agder. Et
komitémøte vil trolig bli lagt til 11-12. mars hvor komitémøtet starter 11. mars kl 14.00-18.00
og 12. mars kl 08.30 - 11.30. Nettverkskonferansen starter kl 12.00 12. mars. Den 13. mars
avsluttes konferansen tidlig på ettermiddagen. Det er opp til hvert enkelt komitémedlem om
de ønsker å delta på konferansen den 13. mars. Det kom også forslag om et institusjonsbesøk
hos Universitetet i Agder i tilknytning til oppholdet. Dette vil vurderes når programmet for
konferansen er klart. Sekretariatet booker hotell for Kif- komiteen. Komitémedlemmene
bestiller flybilletter/ annen kommunikasjon selv.

Tid Sted Møter
Våren 2015
27. januar Oslo Ordinært komitémøte

Møte med Norges
Forskningsråd

12-13. mars Universitetet i Agder Nettverkskonferanse
Ordinært komitémøte

Juni Ordinært komitémøte
eventuelt i forbindelse med
konferanse om kjønnsperspektiver
i forskning

Høsten 2015

September Ordinært komitémøte



November Ordinært komitémøte

Vedtak:
Komiteens neste møte avholdes i Stockholm 4. november med påfølgende konferanse 5. november. For
2015 bes komitémedlemmene holde av de fastsatte datoene for møter i henhold til oppsatt plan.
Datoer for de resterende møtene i 2015 fastsettes på komitémøtet i november 2014.

Sak 25/14 Orienteringssaker

- Ansatte i sekretariatet

- Kifinfo.no om hvordan nytt mandat kan integreres i komiteens nettsted

- Likestillingsprisen 2014

- Søknad om tilleggsbevilgning til utredning ift utvidet KIF- mandat

- Curt Rice orienterer om arrangement han har deltatt på som komitéleder

- Heidi H Zachariassen orienterer om 8th European Conference on Gender
Equality in Higher Education

- Informasjon om GENDERNET-treff 14-16. oktober

- Brev fra Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) om rapportering på
likestilling i forskningsinstituttene

Vedtak:
Komiteen tar sakene til orientering.

Sak 26/14 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.


