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Referat fra møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning  
onsdag 6. og torsdag 7. februar 2008 
 
Tidspunkt:  
Onsdag 6. februar 2008  kl. 12.30- 16.30 
Torsdag 7. februar 2008 kl. 9.00-12.00 
 
Sted:  
Møtet ble holdt i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, Oslo 
 
Tilstede:  
Professor Gerd Bjørhovde (leder), UiT 
Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd (til onsdag 6. februar kl. 15.30)  
Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF Oslo (til og med onsdag 6. februar) 
Førsteamanuensis Eva Skærbæk, helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold 
Professor Knut Holtan Sørensen, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
Helene Bustad Johannessen, Studentenes Landsforbund 
 
Fra UHR:  
Seniorrådgiver Linda M. Rustad 
Seniorrådgiver Ellen Birgitte Levy - sekretær 
 
Observatører: 
Seniorrådgiver Tone Eng, Kunnskapsdepartementet  
Direktør Maria Grönroos  - KILDEN 
 
Gjester:  
Leder for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, Bjørn Torger Stokke, besøkte komiteen onsdag 6. 
februar, under behandling av sak 9/08.  
 
Forfall:  
Karen-Lise Skeie Knudsen hadde meldt forfall 
Ernst Kristiansen og Gunnar Bolstad hadde meldt forfall andre møtedag. 
 
Program:  
I tillegg til ordinært komitémøte fant følgende møter sted:  
Komitéen besøkte Høgskolen i Oslo (torsdag kl. 13-14.30).  
Komitéen møtte Universitets- og høgskolerådets styre (onsdag kl. 14.45.15.30) 
Komitéen arrangerte et miniseminar om instituttsektoren, til egen kompetanseheving. Representanter 
fra Norges forskningsråd, NIFU-STEP og FIFO orienterte (onsdag kl. 10-12). Lise Christiansen fra 
Norges forskningsråd, Unni Sandsdalen fra Kunnskapsdepartementet og Berit Hyllseth fra 
Universitets-  og høgskolerådets forskningsutvalg var tilhørere. 
 
Det utarbeides egne referater/oppsummeringer fra disse møtene. 
 
Saksliste: 
Saker:   
KIF 01/08 Godkjenning av innkalling og sakliste 
KIF 02/08 Referat- og orienteringssaker 
KIF 03/08 Stortingsmelding om kvalitetsreformen 
KIF 04/08 Stjernøutvalgets innstilling 
KIF 05/08 Stortingsmelding om internasjonalisering 
KIF 06/08 Likestillingspris 2008 
KIF 07/08 Kartlegging av bruken av midlertidige stillinger 
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KIF 08/08 KILDEN/Ressursbanken – presentasjon av rapport fra pilotprosjekt 
KIF 09/08 Forespørsel fra KD om forslag til tiltak som kan fremme kvinners forskerkarriere 
KIF 10/08 Ev. innlegg for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 7. og. 8. mai 2008 
KIF 11/08 Forespørsel fra Høgskolden i Molde om bidrag på konferanse 
KIF 12/08 Forespørsel fra Start Norge om samarbeid om Venture Cup 
KIF 13/08 Forespørsel fra fagråd for kvinne- og kjønnsforskning om kartlegging 
KIF 14/08 Årsrapport 
KIF 15/08 Møteplan/arbeidsplan 
KIF 16/08 Eventuelt 
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Saker:  
KIF 01/08 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Til dagsorden:  

• Sak 08/08 KILDEN/Ressursbanken – presentasjon av rapport fra pilotprosjekt 
ble satt opp torsdag morgen av hensyn til gjester. 

• Sak 15/08 ble tatt først.  
• Det ble meldt inn én sak under eventuelt. 

 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som kom frem i 

møtet.  
 

KIF 02/08 Referat- og orienteringssaker  

 
Referat fra siste møte i Kif-komitéen finnes her:  

• http://kvinneriforskning.no/c42786/artikkel/vis.html?tid=46912  
 

Oversikt over orienteringssakene ble delt ut i møtet.  
 

 Orienteringssaker 
 

Møter/referater: 

1. Referat fra siste komitémøte ble godkjent og er lagt ut på komitéens nettsider: 
http://kvinneriforskning.no/c42786/artikkel/vis.html?tid=46912  
 

2. Interne referater fra møter med Universitetet i Agder og Agderforskning 22. 
og 23. november er sendt komitéen per e-post. 
 

3. Møte med Utenriksdepartementet 25. januar 2008 refereres under sak 5/08. 
 

4. Internt referat fra møter med Kunnskapsdepartementet og Barne- og 
likestillingsdepartementet 28. januar 2008 er vedlagt. Vedlegg nr. 1 
 

5. Møte med Barne- og likestillingsdepartementet og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet 5. februar 2008:Linda Rustad orienterte om møtet 
med Barne- og likestillingsdepartementet og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet. I møtet var det enighet om at det var behov for å 
presisere hvilke plikter Likestillingsloven i lys av aktivitets- og 
redegjørelsesplikten, pålegger offentlige og private institusjoner å utføre. Det 
ble avdekket et behov for avklaring av begrepene aktivitets-, redegjørelses- og 
utredningsplikt, og fra LDO ble det foreslått at man nedsatte en arbeidsgruppe 
for å gjøre Likestillingsloven kjent og utvikle informasjonsmateriell om hva 
den innebærer av plikter.  

 
Henvendelser:  

6. Se Kif-sak 9-13 og møteplan 
 
Brev ut:  

8. 07.01.2008: Til Norges forskningsråd, vedr. tilskudd til finansiering av 
Ressursbank for likestilling i akademia. Vedlegg nr. 2.  
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9. 23.01.2008: Til Sosialistisk Venstreparti, innspill til statsbudsjettet. Vedlegg 
nr. 3.  
 

10. 25.01.2007: Brev fra komitéen til Minister for forskning og høyere utdanning 
med forespørsel om å være vertskap for nordisk konferanse om likestilling i 
akademia vår 2009.  Vedlegg nr. 4 
 

Avtaler:  
 

11. Avtalen mellom Kif-komitéen og NIFU STEP om prosjektet 
Akademikerprofesjon i endring (CAP) ble undertegnet 1. februar 2008.   

 
Diverse:  

 
12. I handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Bergen er det nedfelt at man 

vil ta et initiativ overfor samtlige universiteter for å avsette midler til 
forskning på kjønn i akademia.  Bør Kif-komitéen gå i dialog med UiB om 
dette, og om mulig foreslå at saken løftes inn for rektormøtet? Bør saken  tas 
opp under eventuelt?   

   
Vedtak:  
Til pkt. 5.  Kif-komitéen ser behovet for en begrepsavklaring og 

ser positivt på forslaget om å nedsette en 
arbeidsgruppe. Sekretariatet skriver et brev til Barne- 

og likestillingsdepartementet og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet om dette. 

 

Til pkt. 12.      Saken tas opp under eventuelt.  
 

 
Komitéen tar sakene til orientering/etterretning, med de merknader 
som er nevnt over.   

 

 

KIF 03/08 Stortingsmelding om kvalitetsreformen                       

 
Stortingsmelding nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for kvalitetsreformen i høgre 
utdanning bærer preg av at likestillingsaspektet ikke har vært integrert i de 
evalueringene som meldingen var basert på. Kif-komiteen har flere ganger, sist i brev 
til KD 28.06.07, gitt innspill til KD om at evaluering av kvalitetsreformen også må 
omfatte likestillingsperspektivet.  
 
I diskusjonen i møtet ble det stilt spørsmål ved om meldingen etterkommer kravene 
som ligger i aktivitets- og redegjørelsesplikten.. Det ble påpekt at meldingen sier 
eksplisitt at departementet vil samarbeide med Universitets- og høgskolerådet for å 
legge til rette for at institusjonene kan samarbeide og drive erfaringsutveksling om 
hvordan de kan løse faglige og administrative utfordringer i høyere utdanning og 
forskning, og at dette også må forstås å omfatte likestillingsaspektet. Videre ble det 
kommentert at meldingen ikke behandler problematikken knyttet til 
effektiviseringsaspektet ved reformen. Det kan se ut som om dette gjør ansettelse i 
sektoren mindre attraktivt, i det for mange og for spredte forpliktelser tar bort friheten 
til faglig utvikling. 

  

   Saksdokumenter/nettsteder:  

Formatert: Skrift: 11 pt

Formatert: Skrift: 11 pt, Kursiv
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• Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning (St.meld.nr. 7, 
2007-2008): 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2007-
2008/Stmeld-nr-7-2007-2008-.html?id=492556  

• Artikkel på Ressursbanken (Marte Ryste 17.12.2007) 
http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=49588 

 

Vedtak:  

Kif-komitéen diskuterte saken. Videre oppfølging av innholdet i meldingen 

knyttes til pågående prosesser 
 
KIF 04/08 Stjernøutvalgets innstilling 

 

I Stjernøutvalgets mandat bes utvalget om å komme med forslag til tiltak for å sikre at 
strukturen av universiteter og høyskoler søker å bryte kjønnsdelingen i valg av 
studium og sikrer begge kjønn likeverdig plass på alle nivåer innen høyere utdanning 
og forskning. Det er vanskelig å se at dette har vært behandlet i rapporten.  

 I innstillingens kapittel 20, som omhandler likestilling, blir det blant annet hevdet at 
de største hindringene for økt likestilling ligger utenfor universitets- og 
høgskolesektoren, og at kjønnsfordelingen er et større problem andre steder enn her. 
Rapporten viser manglende forståelse for at likestillingsperspektivet er knyttet til 
kvalitetsaspektet ved høyere utdanning og forskning.  
 
I møtet ble det påpekt spesielt at sammenhengen mellom kvalitet og likestilling er 
underkommunisert i rapporten.  
 
Linda Rustad fremla utkast til kronikk/debattinnlegg til innstillingen der det blir stilt 
spørsmål om utvalget har behandlet spørsmålet om kjønnsdeling tilfredsstillende. Det 
påpekes også at utvalget øyensynlig forsøker å forklare manglende kjønnsbalanse i 
universitets- og høgskolesektoren med forhold som ligger utenfor sektoren. Forslaget 
ble diskutert og Komitéen ble bedt om å komme med ytterligere innspill og 
kommentarer til utkastet i etterkant av møtet.  
 
Komitéen vil levere høringsuttalelse til innstillingen. Fristen er 1. mai. For 
ferdigstillelse medio april, bør et høringsutkast sendes til komitéens medlemmer i 
midten av mars. Medlemmene gis frist 1. mars til å komme med stikkordsmessige 
innspill til høringsuttalelsen. Kopi av komitéens høringssvar sendes UHRs styre.  

 
Saksdokumenter/nettsteder:  

• Sett under ett – Ny struktur i høgre utdanning (NOU 2008:3) 
http://www.stjernoe.no/get/565 

• Kif-komitéens innspill til Stjernø-utvalget, august 2006: 
http://stjernoe.no/get/456  

• Artikkel på ressursbanken (Susanne Moen Stephansen 23.01.2008) 
http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=50172 

 
 
Vedtak:  

Komitéen vedtar å utarbeide og sende et høringssvar til Stjernøutvalgets 

innstilling (NOU 2008:3), med prosess som skissert over. Komitéen gir sin 
tilslutning til at utkast til kronikk/debattinnlegg justeres i henhold til respons 
fra komitéens medlemmer, og sendes til utvalgte aviser.   
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KIF 05/08 Stortingsmelding om internasjonalisering 

 
Det ble diskutert hvordan Kif-komitéen kan ivareta spørsmålet om internasjonalisering 
på en god måte. . Ansvaret for utøvelse av internasjonalisering ligger hos 
institusjonene, men komiteens mandat omfatter også dette aspektet. Komitéen har 
kontakt med, og driver i økende grad informasjonsarbeid overfor, utenlandske aktører. 
I møtet ble det diskutert om rekruttering av kvinnelige forskere fra utlandet kan være 
et relevant integreringstiltak. Det ble bemerket at rekruttering av kvotestudenter kan 
ha negative konsekvenser for studentenes hjemland og at ordningen har vært kritisert.    
 
Linda Rustad orienterte fra møte med utenriksdepartementet 25.01.2008.  

   

Saksdokumenter/nettsteder:  

• http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/tidsskrift_nyhetsbrev/Forsi
den-KD-aktuelt2/KD-ktuelt-nr-5-2007/Forskning/Stortingsmelding-
om-internasjonalisering.html?id=477647 

 
Vedtak:  

Kif-komitéen vurderer internasjonaliseringssaken som en løpende diskusjon. 

Komitéen har allerede etablert flere internasjonale kontakter og igangsatt 
flere prosjekter som er av internasjonal karakter. 

 
KIF 06/08 Likestillingspris 2008 

 
I sin innstilling til Likestillingsprisen for 2007, oppfordrer Kif-komitéen 
Kunnskapsdepartementet til å stille midler til rådighet for en egen pris for høgskolene 
i 2008, og at man bør i større grad fremheve kulturendringsaspektet enn tilfellet var 
for prisen 2007. Dette ble videre diskutert i møte Komitéen hadde med statsråden. Her 
ble det bemerket at det kan være mer hensiktmessig å gjennomgå kriteriene for 
tildeling enn å lyse ut prisen bare for deler av sektoren. Ved utlysning bør det 
diskuteres hvordan man være sikret å nå frem til flere enheter ved institusjonene, og 
samtidig legge opp til at institusjonsperspektivet/- forankringen ivaretas. Fra KD er det 
kommet uformelle signaler om at midler til ny pris kan lyses ut dersom Kif-komiteen 
signaliserer at de ønsker å prioritere dette arbeidet.  

 
Vedtak:  

Kif-komitéen mener at tiltaket om likestillingspris er en god måte å oppfylle 

målsettingen i Soria Moria-erklæringen, og ønsker derfor å ta et initiativ 
overfor KD for å realisere videreføring av tiltaket. 

 
KIF 07/08 Kartlegging av bruken av midlertidige stillinger   

 
Kif-komitéen har tidligere gitt Statskonsult (nå Direktoratet for forvaltning og IKT) i 
oppdrag å gjøre en ”kartlegging” (utsnittsmessig) av bruken av midlertidige stillinger 
ut over doktorgrad og postdok.-stillinger i offentlig sektor. Før møtet forelå et notat fra 
DIFI som viser at data fra Statens tjenestemannsregister og NSDs database for 
informasjon om forskning og høyere utdanning styrker Kif- komiteens hypotese om at 
kvinner på landsbasis tilsettes oftere i midlertidige undervisnings- og forskerstillinger 
enn menn, men at mønsteret ikke er gjennomgående. Notatet er ikke tilstrekkelig 
gjennomarbeidet til å gi grunnlag for innspill til rekrutteringsmeldingen. Resultatet av 
undersøkelsene gir likevel indikasjoner som det kan være relevant for de respektive 
fagforbund å ta tak i.  
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Saksdokumenter/nettsteder:  

• Notat fra DIFI var ettersendt innkallingen.  
 

Vedtak:  

Notatet legges ikke til grunn for innspill til rekrutteringsmeldingen. Kif-
komitéen oppfordre dem til å arbeide videre med problematikken.  

 
KIF 08/08 KILDEN/Ressursbanken – presentasjon av rapport fra pilotprosjekt  

 
 

Marte Ericsson Ryste fra KILDEN presenterte rapport fra pilotprosjektet Nasjonal 
satsing på nettverk for kvinnelige forskere, som er utført på oppdrag fra Kif-komiteen. 
Rapporten ble lagt frem for diskusjon. Det ble diskutert hva et slikt nettverk  
innebærer og hva det krever av ressurser; både finansielle og personalmessige. Som et 
innspill til Stortingsmelding og rekruttering og forskning vil komitéen argumentere for 
en kombinasjon av tre av de forslåtte modellene. Det er viktig at komitéen søker å 
følge opp dette når Stortingsmeldingen foreligger. Kif-komitéen oversender rapporten 
til KD når denne foreligger i endelig versjon.  

 
Saksdokumenter/nettsteder:  

• Endelig versjon av rapporten: vedlegg nr. 1 (egen fil i pdf.-format) 
 

Vedtak:  

Kif-komitéen diskuterte rapporten fra KILDEN om Nasjonal satsing på 
nettverk for kvinnelige forskere. Komitéen fattet vedtak om å sende et innspill 

til Kunnskapsdepartementets arbeid med Stortingsmelding om rekruttering og 
forskning der følgende tre av de foreslåtte fem modellene presenteres, og der 
komitéen anbefaler at det satses på en kombinasjon av disse:  

 
b. En midlertidig koordinasjonsenhet, et ”knutepunkt”, med formål å 

igangsette og støtte eksisterende nettverk. 
d. Pengestøtte til nettverksvirksomhet 
e. Etablering av en e-plattform. 

 
KIF 09/08 Forespørsel fra KD om forslag til tiltak som kan fremme kvinners 

forskerkarriere 
  

På bakgrunn av en endring i EØS-avtalens vedlegg om lik behandling av kvinner og 
menn, ønsker Kunnskapsdepartementet å få avklart i hvilken grad ulike aktuelle tiltak 
som skal styrke kvinners muligheter for avansement som forskere, er i samsvar med 
gjeldende EØS-rett. I den forbindelse ber departementet Kif-komiteen om å utarbeide 
forslag til konkrete og målrettede tiltak, slik at departementet får et godt utgangspunkt 
for de juridiske vurderingene. Fristen for å rapportere til KD er 1. mai 2008.  

 
Det var enighet i møtet om at Kif-komitéen nedsetter en referansegruppe som bistår 
sekretariatet i å  utarbeide en innstilling til KD i god tid før rapporteringsfristen. 
Gruppen kan forslagsvis bestå av  representanter fra studentene, Norges forskningsråd, 
likestillingsmedarbeidere i UH-sektoren, UHRs styre og Kif-komitéen. Linda Rustad 
tar kontakt med foreslåtte representanter. UHR-sekretariatet har ikke kapasitet til 
denne type ekstraordinær utredning, og gjennomføring forutsetter at det leies inn hjelp 
til dette. 
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Brev fra KD var vedlagt innkalling.  
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    Vedtak:  
Kif-komiteens sekretariat får fullmakt til å nedsette en referansegruppe som 

skissert. Det åpnes opp for at det leies inn bistand i arbeidet i inntil 3 uker. 
 
KIF 10/08 Ev. innlegg for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 7. og. 8. mai 2008  

 
Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) avholder sitt halvårige rådsmøte ved 
Universitetet i Agder 7. og 8. mai 2008. Dekaner ved samtlige av landets 
teknologiutdanninger er medlemmer i rådet. Ved å orientere om sin virksomhet i dette 
forumet, vil komitéen ha mulighet til å nå ut til mange institusjoner på avdelings- og 
instituttnivå. Rådsmøtet er således en viktig arena for å komme i kontakt med ledelsen 
på dette institusjonsnivået.  
 
NRT-leder Bjørn Torger Stokke orienterte Kif-komitéen kort om relevant 
problematikk og etterlyste et bedre kunnskapsgrunnlag om årsakene til at studenter 
faller fra på et sent tidspunkt i studiet og av den grunn ikke rekrutteres til forskning. 
Det kom spørsmål om komitéen kunne ha mulighet for å initiere en slik undersøkelse.  

 
Vedtak:  

Komiteen tar sikte på å stille med én person ved rådsmøtet i Agder 7. eller 8. 

mai, i tillegg til sekretær som også har sekretærfunksjon i NRT. Presentasjon 
kan skje i samarbeid med leder for RENATE-senteret som har 
observatørfunksjon i rådet.   

 
 
KIF 11/08 Forespørsel fra Høgskolden i Molde om bidrag på konferanse 

 
Kif-komitéen har fått en henvendelse fra Høgskolen i Molde med spørsmål om bidrag 
på den interne konferansen ”Veger til en forskningskarriere”. Dato fastsettes i samråd 
med komitéen. Kif-komiteen blir bedt om å innlede til workshops og 
plenumsdiskusjon med utgangspunkt i komitéens sluttrapport. Arrangøren kan tenke 
seg at følgende temaer belyses:  

  
• utfordringer knyttet til å utvikle forskningskompetanse hos 

kvinner 
• hvordan stimulere til en slik utvikling 
• hvordan få til likestilling 
• egen erfaring 
• Hvilke tiltak er nødvendig: 

· strategisk 
· økonomisk  
· personlig 

 
Vedtak:  

Kif-komiteen stiller seg positive til å bidra ved konferansen på Høgskolen i 
Molde, men har dessverre ikke selv anledning til å stille. Sekratariatet tar 

kontakt med Høgskolen for å gjøre en avtale, og følger opp dette.  
  
KIF 12/08 Forespørsel fra Start Norge om samarbeid om Venture Cup 

 
Komitéen fikk høsten 2007 en forespørsel om samarbeid fra Start Norge v/Erlend 
Franz Solvang som er koordinator for Venture Cup. Venture Cup er Nordens størets 
forretningsplankonkurranse. Den har som mål å aksellerere innovasjon og nyskaping i 
Norge gjennom å knytte sammen kommende entreprenører og næringslivet.  
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Venture Cup ber om et økonomisk bidrag på kr 15 000 og tilbyr bidragsyterne 
profilering på arrangementets hjemmesider og på programmet som deles ut på 
finaledagen.  

 
Brevet fra Venture cup ble distribuert til komitéen 30. november 2007, men det har 
vært liten respons fra komiteens medlemmer. Dette forstås i retning av at man mener 
komiteen ikke mener det er riktig å bruke sine knappe midler på slike tiltak.  
 

 Saksdokumenter/nettsteder:  

• Brev fra Start Norge var vedlagt innkalling. Prosjektbeskrivelsen 
var sendt til medlemmene på e-post 30. november 2008.  

 
Vedtak:  

Kif-komiteen anser det ikke som relevant for virksomheten å være økonomisk 

bidragsyter til denne type tiltak, men stiller seg positive til en dialog, dersom 
det er ønske om dette.  

 
 
KIF 13/08 Forespørsel fra fagråd for kvinne- og kjønnsforskning om kartlegging 

 
Kif-komitéen har fått en forespørsel fra Nasjonalt fagråd for kvinne-/ og 
kjønnsforskning, som er en fagstrategisk enhet under Nasjonalt fakultetsmøte for 
historisk-filosofiske fag (Universitets- og høgskolerådet) om å lage en systematisk 
oversikt over kjønnsforskning som gjøres for høgskolene. Dette er ikke en oppgave i 
tråd med Kif- komitéens mandat.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Brev fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning var 
vedlagt innkalling.  

  
Vedtak:  

Sekretariatet tar saken tilbake til UHR for å avklare videre 
oppfølging/saksgang.  
 

KIF 14/08 Årsrapport  

 
Vedtak:  

  Saken utsettes til neste møte i Kif-komiteen 19. og 20. mai 2008 . 
 
KIF 15/08 Møteplan/arbeidsplan   

 
Vedtak 

Møteplan:  
Det ble fattet vedtak om følgende møteplan for vår og høst 2008:  
 

• 14. februar 2008:  
· Møte med KILDENS styre (Eva og Linda stiller) 
 

• 8. april 2008:  
· Møte med UHRs forskningsutvalg (Gerd og Linda stiller 

 
• 19. og 20. mai 2008: 

· Komitémøte i Trondheim 
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· 19. mai: Møte med SINTEF 
· 20. mai: Møte med Høgskolen i Sør-Trøndelag.  

 
• Uke 36 (4. og 5.september) Møte i Oslo med UiO og utvalgte 

forskningsinstitutter (for eksempel Senter for grunnforskning). I 
tilknytning til dette kan det avholdes oppfølgingsmøte med 
NOKUT, evt også Forskningsrådet  

• Uke 43: Kunsthøgskolen i Bergen? Kombineres med Det 
nasjonale kontaktmøtet for kvinne- og kjønnsforskning 
23.10.2008. 
http://kilden.forskningsradet.no/c18218/artikkel/vis.html?tid=182
19 
 

• Uke 50, møte i Bodø Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning?  
 

Andre relevante arrangementer der komitéen er representert:   
 
 

• 31. mars 2008:  
Møte i Riga, Latvia der kjønnsperspektiv på forskning og kjønn i 
akademia står på agendaen. Eva presenterer Kif-komitéen og har 
innlegg om Ibsens Nora.    

• 16. april 2008:  
Møte med NIFU STEP om framdrift i prosjektet Norske forskeres 
arbeidsvilkår i et internasjonalt perspektiv. Knut og Linda 
stiller.24. og 25. april 2008:  

· Nettverksmøte for likestillingsmedarbeidere Høgskolen i 
Lillehammer.  

• 7. og 8. mai 2008:  Presentasjon av Kif-komitéens arbeid i møte i 
Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, Universitetet i Agder. 
http://www.uhr.no/organisering/nasjonale_rad/nrt/ 

• 2. og 3. juni 2008 presentasjon av Ressursbanken under 
Helsinkigruppens møte i Brussel 

• 5.-7. juni: Vilnius, Litauen: European platform of women 
scientists.  http://www.epws.org/  

• Innledning ved konferansen ”Veger til en forskningskarriere”. 
Høgskolen i Molde 

• 30. juni 2008: Aten (komiteleder er invitert til å holde innledning 
på konferanse i regi av FEBS/WISE (Federation of European 
Biochemical Societies/working group Women in Science) 

• Juli:  Konferanse i Madrid juli, Gerd og Eva bidrar. Marte deltar 
også. 
http://www.mmww08.org/index.cfm?nav_id=51&offset=1&accio
n=inicio&&idioma=eng 

 
Arbeidsplan:  
Arbeidsplanen gjennomgås og revideres i tråd med det som er vedtatt i møtet. 

 
 
KIF 16/08 Eventuelt 

 
a. I handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Bergen er det nedfelt at man vil ta et 

initiativ overfor samtlige universiteter for å avsette midler til forskning på kjønn i akademia.  
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Kif-komitéen, ved Linda Rustad går i dialog med UiB om dette og foreslår at saken løftes inn 
for rektormøtet, og ber samtidig om et møte i uke 43. 

b. Knut Holtan Sørensen skal på et lengre utenlandsopphold fra oktober 2008 og ut 2009. Han 
trer da ut av Kif-komiteen og det må oppnevnes et nytt medlem.  

c. Gunnar Bolstad har farskapspermisjon fra 25. februar til 3. november 2008. Seniorrådgiver 
Lise Christensen i representerer Norges forskningsråd i komitéen i hans sted i denne perioden. 

d. Komitémedlemmer som representerer utdanningsinstitusjonene har krav på honorar etter 
statens satser for komitémøter og ekstraordinært arbeidet knyttet til virksomheten. 
Møtedeltakelse honoreres med to ganger møtetiden.  

e. Det skal sendes ut svarbrev til søkere til Likestilingsprisen. Det lages et notat der vurderingen 
som ligger til grunn for komiteens innstilling nedfelles. Denne legges ut på Ressursbank for 
likestilling i akademia. Likelydende brev sendes til alle.  

 
Vedtak: 

a. Linda Rustad kontakter Universitetet i Bergen som skissert ovenfor.  

b. Sekretariatet tar kontakt med KD for å avklare fremgangsmåte for 
oppnevning av nytt komitémedlem.  

  
  
Med hilsen 
          
 
Gerd Bjørhovde (s)     Ellen Birgitte Levy 
leder       sekretær  
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Vedlegg nr. 1 

Referat fra møte med Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora 
Aasland og Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen 
28. januar 2008 
 
TEMA FOR MØTE VAR INNSPILL VEDRØRENDE ØREMERKING 
 
Til stede på møtet var: 
 
Akademikerne Styreleder Christel Kvam og President i Den norske legeforening Torunn Janbu. 
Forskerforbundet – ? Norsk student union Styreleder Per Anders Langerud og ? 
Likestillings- og diskrimineringsombudet leder av samfunnsavdelingen Bjørg Unstad og leder av juridisk 
avdeling Elisabeth Lier Haugseth, Kif Gerd Bjørhovde og Linda Rustad 
Kunnskapsdepartementet Anne Grøholt (jurist) Tonje Areng Skaara (jurist) Tone Eng 
BLD Hilde Gjeving (jurist) 
 
Ramin – Osmundsen oppfordret til en revitalisering likestillingsdebattene. Hun framhevet at man ikke må ha en 
fargeblind likestillingsdebatt og at man må tenke inn minoritetskvinner. 
 
NSU poengterte at økt likestilling vil gi økt mangfold og derav et større omfang av perspektiver i forskningen. 
NSU var generelt opptatt av formidling, undervising og veiledning og at likestilling var en viktig dimensjon i å 
øke kvaliteten i dette. Når det gjaldt øremerking bør man se nærmere på det svenske Vinnmer prosjektet, at man 
styrker likestillingen i de norske SFF-miljøene og integrerer et likestillingsperspektiv i utviklingen av 
forskerskoler. 
 
Flere framhevet behovet for å vite mer om hvilke tiltak det er som virker. 
 
FORSKERFORBUNDET ønsket å vite mer om grunnene til hva det er som gjør at integreringsarbeidet synes å 
være så vanskelig. De ville vite mer om ansettelsesprosessene og mente at det var tydelig at den seleksjon som 
pågår i de prosessene ofte faller uheldig ut for kvinner. De anmodet KD om å fastsette måltall, avsette insentiver 
til institusjonene som tilsetter kvinner og øke lønnen til kvinnelige post doc. 
 
AKADEMIKERNE ba KD om å gå gjennom retningslinjer for de vitenskapelige bedømmelseskomitéene. De 
mente det var et behov for å hente inn kvinner fra utlandet fordi belastningen for de norske kvinnelige 
vitenskapelige ansatte var så stor. KD ble også bedt om å gjennomgå praksis vedrørende ”lufting” av 
midlertidige ansatte i sektoren. De var også opptatt av at det ble igangsatt tiltak for å rekruttere kvinner til 
forskningsledelse, samt å undersøke arbeidsmiljøet. Akademikerne var også opptatt av betydningen av 
kvinnelige nettverksordninger (bl.a. ledelsesnettverk) og at nettverk er særlig viktig i akademia. Et annet forslag 
var at institusjonene ikke rangerer mellom de som innstilles til en stilling. Er du rangert blant de tre beste er du 
pr definisjon kvalifisert. Det er et behov for å få mer kunnskap om hvilke ordninger som virker diskriminerende. 
 
LDO sa at tolkningen etter EFTA-dommen hadde vært for streng og satt for snevre grenser i forhold til Norges 
handlingsrom på feltet. Var opptatt av hvilke konsekvenser øremerking fikk for menn, da det er menn som 
kommer til å eventuelt klage inn ordningen til ombudet. Tiltakene som igangsettes må ikke i for stor grad gripe 
inn i de juridiske aspektene. Midlertidige stillinger er noe annet enn faste stillinger i denne sammenheng.  
 
Kif redegjorde for arbeidet om likestillingsprisen og hvordan den kunne virke som et insitament for å jobbe med 
likestilling. I og med øvrige deltakere på møtet ga uttrykk for et behov for mer kunnskap benyttet Kif 
anledningen til å gjenta behovet for mer forskning på feltet. Det ble også sakt at EFTA-dommen kun gjaldt 
spesifikke og begrensede områder av hva øremerking kan handle om. Og at det var viktig at KD og statsråden 
var villige til å ta en viss risiko om det skulle vise seg av juridiske grunner være nødvendig. 
 
NSU minnet statsråden om at det ikke var gitt att kommende regjeringer var like positivt innstilt til likestilling 
som denne regjeringen har vært. 
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MØTET MED Forsknings- og høyereutdanningsministeren 
 
Tilstede: fra Kif Ernst, Helene, Eva, Gerd og Linda. Fra KD Tone Eng, Nina Lystrup og Hanne Pernille 
Gulbrandsen. 
 
Tråden fra møte om øremerking ble fulgt opp. Gerd innledet og inviterte statsråden til å stå som vertskap for 
konferansen 2009. Forespørselsbrev ble gitt. Gerd påpekte betydningen av å opprettholde en ordning med 
likestillingspris da det ved neste gangs utlysning vil virke som et enda større insitament til å få sektoren til å 
arbeide med likestillingsspørsmål. Det ble diskutert om prisen burde gå til høgskolene eller om det kriteriene 
burde endres slik at de i større grad ga høgskolene en mulighet til å nå opp i konkurransen. Også instituttsektoren 
ble nevnt. Statsråden var positivt innstilt og ba administrasjonen om å merke seg innspillene.  
 
Forskningsbehovet ble også diskutert. Statsråden forslo at Kif arrangerte en konferanse hvor forskere på feltet 
ble invitert med den hensikt å kartlegge kunnskapsbehovet. Kif kunne fortelle at det allerede ble gjort i oktober 
2006 og at oppsummeringen er å finne i sluttrapporten. Ytterlige kartlegginger ble ikke ansett for nødvendig. 
Statsråden så behovet og sa selv at utdanning og forskning er et felt det er forsket svært lite på i Norge.  
 
Under møte hvor øremerking ble diskutert var det flere som uttrykte et behov for nettverk for kvinner. 
Pilotprosjektet som Kif har finansiert ble derfor nevnt. 
 
Eva poengterte hvor viktig det var å benytte seg av det forestående generasjonsskifte. Og at det er en utfordring å 
skape brudd i den homososiale rekruttering vi nå ser. Eva framhevet også hvor viktig det var å styrke 
oppmerksomheten mot høyskolene hvor bevisstheten om likestillingsspørsmål var høyst variabel. 
 
Når det gjaldt øremerking ba statsråden om at man så til andre europeiske land. Hun ønsket flere slikt møter og å 
holde en løpende dialog med komiteen som hun anså som svært viktig i dette arbeidet.  
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Vedlegg nr. 2 
 
 Vår dato: Vår referanse: 
 07.01.08  07/178 
 
 Deres dato: Deres referanse: 
    
 
  Saksbehandler: 
  Ellen Birgitte Levy 
Norges forskningsråd 
Postboks 2700 St.Hanshaugen   
0131 OSLO 
 
post@forskningsradet.no 
 
  
 
 

TILSKUDD TIL FINANSIERING AV RESSURSBANK FOR LIKESTILLING I AKADEMIA 

 
Ressursbank for likestilling i akademia er et informasjonstiltak initiert av Komite for 
integreringstiltak, Kif-komitéen. Ressursbanken ble lansert på nett i mai 2005. Tiltaket driftes av 
KILDEN, men fullfinansieres over Kif-komitéens budsjett.    

I Kif-komitéens møte 22. og 23. november i år, KIF-sak 30/07, orienterte KILDENs observatør Maria 
Grönroos om virksomheten til Ressursbanken. Det fremkom av presentasjonen og av notater og 
budsjett fra KILDEN (se vedlegg) at de årlige kostnadene til drifting av Ressursbanken er økt fra kr. 
500 000 til 725 805. Økningen skyldes dels utvidelse av nettsiden slik at den gjøres relevant for 
instituttsektoren, og dels at komiteens aktiviteter har tiltatt. Det kan også nevnes at Ressursbankens 
nyhetsbrev når ut til 560 abonnenter. Det planlegges også en internasjonal satsing som vil koste kr 
150 000 pr år. Dette beløpet er ikke regnet inn i de 725 805 nevnt. Totalt blir dette en årlig kostnad på 
kr 875 805, som utgjør ca. 29% av Kif-komitéens årlige budsjett på tre millioner kroner.  
  
Komitéen er svært fornøyd med den rollen Ressursbanken spiller i promotering av komitéens arbeid. 
Nettstedet er befestet som en pålitelig og oppdatert informasjonskanal både til sektoren og til andre 
medier, og nyhetsbrev sikrer kontinuerlig kommunikasjon med målgruppen. Gjennom kontakt med 
utenlandske miljøer får vi bekreftet at tiltakene med Komité for integreringstiltak og med Ressursbank 
for likestilling i akademia blir lagt merke til utenfor Norges grenser, og man kan spore en ”look to 
Norway-effekt”.  
 
Ressursbankens virksomhet omfatter også Norges forskningsråd. Forskningsrådet og NFRs 
likestillingsprofil har flere ganger vært omtalt på nettstedet1. Av relevans for Forskningsrådet er også 
Ressursbankens utvidelse til å dekke forskningsinstituttsektoren, som NFR har det strategiske ansvaret 
for. Utvidelsen bidrar på denne måten til å styrke dekningen av ett av Forskningsrådets 
ansvarsområder. 
 

                                                           
1 http://kvinneriforskning.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=46636 
http://kvinneriforskning.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=45524 
http://kvinneriforskning.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=45589 
http://kvinneriforskning.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=45554 
http://kvinneriforskning.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=43113 
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Kif-komitéen kan se at tiltatt aktivitetsnivå og planlagt internasjonal satsing nødvendigvis må medføre 
en økning i kostnadsrammen for Ressursbank for likestilling i akademia og synes det er viktig at 

finansiering ikke blir et hinder for videre drift for et så velfungerende tiltak. Ressursbankens utvidelse 
forutsettes å styrke dens relevans for Forskningsrådet. Med bakgrunn i dette og i et generelt ønske om 
å styrke og videreføre Ressursbanken som tiltak ,fattet Komitéen i Kif-sak 30/07 vedtak om å henvende 

seg til Norges forskningsråd og be om en tilleggsbevilgning på kr 300 000, som et engangsbeløp, til 
fortsatt drift av Ressursbanken. Det er kommet sterke signaler fra Kunnskapsdepartementet om at det 

vil bli bevilget et tilsvarende beløp over KDs eget budsjett. Vedtaket sier videre at komitéen gir sin 
tilslutning til forslag om utvidet driftsramme som følge av økt aktivitet under forutsetning av 

tilleggsbevilgning fra KD og NFR. 
 
Vedlagt er notater og budsjett fra KILDEN. Referat fra Kif-komitéens møte finnes her: 
http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=4351 

  
 
 
For komiteen, 
 
 
 
Gerd Bjørhovde (sign)      Ellen Birgitte Levy 
leder        sekretær  
 
 
 
Vedlegg:  Notat om budsjett 
  Budsjettutkast 
  Notat om internasjonalisering 
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Notat om forslag til budsjett for Ressursbank for likestilling i akademia 
2008 
 
KILDEN har estimert kostnadene for arbeidet med ressursbanken i 2008 til 725 805 kr. I dette notatet gis 
bakgrunnen for dette, samt en mer detaljert oversikt over hva summen dekker.  
 
Bakgrunn 
18. mai 2005 ble Ressursbank for likestilling i akademia lansert på nettet. Ressursbanken ble utarbeidet av 
KILDEN på oppdrag fra Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Ressursbanken ble opprinnelig 
bygd som et enkelt, statisk nettsted med presentasjon av komiteen, og informasjon om likestillingsarbeid og 
likestillingsstatus i akademia. Men allerede etter noen måneder begynte vi å legge ut nyhetssaker og oppdatere 
nettstedet med notiser. Ved utgangen av 2005 begynte vi også å sende ut jevnlige nyhetsbrev fra ressursbanken.  
 
Økt bruk 
Bruken av ressursbanken har økt jevnt siden starten, og gjør det fremdeles. Ved utgangen av 2006 ble 
nyhetsbrevet sendt ut til 325 enkeltpersoner. I oktober 2007 ble det sendt ut til 463 enkeltpersoner. Fordi 
nyhetsbrevet sendes ut på lister er antallet mottakere flere enn antallet abonnenter, vi regner at vi når om minst 
100 personer ekstra direkte med nyhetsbrevet. I tillegg spres en rekke av sakene fra nyhetsbrevet i andre 
nyhetsbrev, både i Norge og Norden.   
 
I 2006 hadde ressursbanken 15.330 besøk, fra 1. januar 2007 til 6. november 2007 har ressursbanken hatt 18.190 
besøk, med oktober 2007 som foreløpig rekordmåned. (Merk: det er alltid mange hensyn å ta når man tolker 
nettstatistikk, så vi bruker disse tallene med varsomhet. Men figuren under gir et bilde av hvordan bruken av 
ressursbanken har vært økende siden oppstarten.) 
 

 
 
Om brukerne 
Vi har ikke hatt noen brukerundersøkelse på ressursbanken, men vi kan si noe om brukerne ut i fra hvem som 
blir abonnenter på nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet har en spesialisert målgruppe; personer i ledelsen ved 
institusjonene, likestillingsrådgivere, forskere, politikere, folk som jobber med forskningssektoren i 
Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og NOKUT m.fl., i tillegg til journalister. Mange av disse har 
mye kunnskap om området, og vi regner med at disse bruker ressursbanken for å holde seg oppdaterte både i 
forhold til forskning, politikk og debatt. Vi vet også at dette er en målgruppe som mottar mye informasjon, der 
mange kun vil bruke nyhetsbrevet og nettstedet så lenge de vet at de jevnlig finner ny og relevant informasjon 
der. 
 
Arbeidsmengde 
Siden starten har arbeidet med å utvikle og oppdatere ressursbanken økt. Med en åpning også mot 
instituttsektoren ser KILDEN behov for en fulltidsstilling for dette prosjektet.  
 
Allerede pr. i dag tar ressursbanken mye tid. For å holde nettstedet oppdatert med relevant informasjon for 
brukerne, samt lage interessante nyhetssaker er det nødvendig med en daglig overvåking av feltet. 
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Ressursbanken oppdateres hver dag med notiser og medieklipp, vi følger all ny forskning og statistikk i Norge, 
viktige diskusjoner, aktivitet ved institusjonene og ser en oppgave i å løfte fram nye saker. I tillegg prioriterer vi 
nyheter fra Norden, eksempler fra andre europeiske land og informasjon om ting som skjer på EU-nivå.  
 
Vi har et tett samarbeid med komiteen og skal løfte fram den og dens saker. Når aktiviteten i komiteen øker, øker 
den også i ressursbanken. I år har vi blant annet jobbet tett med komiteen i forhold til lansering av sluttrapport og 
øremerkingssaken, i tillegg til flere saker som vil følge utover høsten.  
 
Dette har blant annet bidratt til at antallet egenproduserte nyhetssaker i ressursbanken har økt. I 2006 ble det 
produsert 21 ordinære nyhetssaker, i tillegg til andre saker som ble produsert i forbindelse med arrangement og 
dekket over egne budsjett. Pr. 6 november 2007 er det til sammenligning produsert 37 ordinære nyhetssaker i 
ressursbanken dette året. Nytt av året er også at en rekke av disse sakene også er lagt ut på nettstedet 
forskning.no, for å nå ut til flere lesere. Arbeidet med å legge inn sakene i dette systemet er det vi som gjør på 
KILDEN. 
 

Konkret om Budsjett 2008 
 
Post 1: Ett årsverk, 597 805 kr, dekker følgende: 
 
* Opprettholdelse av dagens aktivitetsnivå: 
- oppdatering av alle seksjoner (inkludert engelske sider), utsendelse av månedlig nyhetsbrev, 2-4 
egenproduserte nyhetssaker i måneden, spredning av nyhetssaker på andre nettsteder, samarbeid med komiteen 
rundt dens saker.  
- pressearbeid for komiteen: I den grad komiteen ønsker pressearbeid i forbindelse med institusjonsbesøk, 
lansering av rapporter etc. vil ressursbanken gjøre dette arbeidet.  
 - markedsføring: Vi har fremdeles et stort behov for å markedsføre ressursbanken i Norge, og Norden. Med ett 
årsverk vil vi også ha et større overskudd til å drive mer direkte markedsføring gjennom spredning av lenker, 
banner, utsendelse av nyhetsbrev til nye målgrupper etc. Eventuelt utarbeidelse av markedsføringsmateriell 
ligger utenfor budsjettet. 
 
* Arbeid mot instituttsektoren: Her må ressursbanken utvide kunnskapen om instituttsektoren og behovene der. 
Vi vil i første omgang markedsføre ressursbanken direkte mot instituttsektoren og inkludere minst en sak i hvert 
nyhetsbrev som er direkte relevant for sektoren/deler av sektoren. Vi vil samarbeid tett med komiteen i dens 
arbeid med å utarbeide strategi i forhold til sektoren, og blant annet delta på institusjonsbesøk for å få relevant 
kunnskap. Høsten 2008 vil vi ha klar en egen seksjon/integrere ny informasjon i ressursbanken som har 
instituttsektoren/deler av instituttsektoren som målgruppe. Dette vil gjøres i nært samarbeid med komiteen. 
 
* Evaluering, utvikling: Vi ønsker å bruke en fokusgruppe og evaluere ressursbanken i 2008 for å se om det er 
seksjoner vi bør bygge om, informasjon som bør presenteres på andre måter etc.  
 
Post 2: Honorarer – 50 000 kr 
 
Denne posten dekker i all hovedsak honorarer til oversettelse av nyhetssaker til engelsk, men vil også dekke 
utgifter til kjøp av foto, samt bruk av frilansere på ressursbankens ordinære nyhetssaker.  
 
Post 3: Medieovervåkning – 15 000 
 
For å oppdateres med alle relevante nyheter på området hver dag abonnerer ressursbanken på en egen 
medieovervåkningstjeneste. Fra 2008 vil vi få et system der vi både kan overvåke medier i elektronisk utgave 
samt i papirutgavene for både nasjonale og internasjonale medier. Dette vil koste omkrin 15 000 kr i året.  
 
Post 4: Reise – 30 000 kr 
 
Denne posten dekker deltakelse på relevante konferanser på området, samt institusjonsbesøk i Norge. 
 
Post 5 og 6 – 33.000 kr 
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Utgiftene til webutvikling dekker mindre endringer som må gjøres på nettstedet i løpet av året, bestilling av 
banner og en automatisering av nyhetsbrev-funksjonen m.m. Datakostnader, nettleie dekker faste utgifter i 
forbindelse med drifting av nettstedet. 
 

  

Budsjettutkast 
Ressursbanken  2008 - 
utkast       

          

          

  Budsjett       

Post 1: Ett årsverk   597805   

Post 2: Honorarer   50 000   

Post 3: Medieovervåking   15000   

Post 4: Reise   30000   

Post 5: 
Webutvikling, IT-
funksjoner   20 000   

Post 6: Datakostnader, nettleie   13 000   

          

  Totalt   725805   
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Internasjonalisering av ressursbanken 
 
Dagens nivå, engelske sider 
Ressursbanken har i dag engelske sider som oppdateres med nyhetssaker med jevne mellomrom, i all hovedsak 
oversatte saker fra de norske nettsidene. Sakene spres gjennom nettstedet Gender in Norway (gender.no), og vi 
har så vidt begynt å jobbe med å få relevante saker inn på Norges forskningsråd sine engelske sider, samt de 
norske sidene i Cordis, EUs informasjonssystem på forskningsområdet. 
 
I tillegg oppdateres noen faste seksjoner. I 2007 har vi også oversatt seksjonen ”Virkemidler”. 
 
Men utover dette jobbes det lite løpende med de engelske sidene. Det jobbes ikke planmessig for å nå bestemte 
målgrupper internasjonalt, sidene markedsføres lite, det produseres ikke egne nyhetssaker for sidene.  
 
Satsing internasjonalt 
Fra internasjonale møter og konferanser vet vi at interessen for det som pågår i Norge er stor både på EU-nivå og 
i andre europeiske land, samt i land utenfor Europa. Og at mye av det arbeidet som nå foregår i Norge er aktuelt 
for andre. Vi ser det derfor som svært relevant å satse på en mer målrettet internasjonalisering av ressursbanken. 
 
Slik vi ser det innebærer dette blant annet å: 
 
- kartlegge relevante målgrupper internasjonalt, og lage en planmessig strategi for å nå ut til disse med 
informasjon. Dette vil dreie seg om blant annet policymakers, forskere, likestillingsarbeidere/sentre 
 
- jobbe planmessig med nyhetssaker som kan være spesielt interessante for et internasjonalt publikum, også 
gjennom å egenprodusere saker til de engelske sidene 
 
- gjøre komiteen og dens aktivitet synligere på de engelske sidene, og jobbe for å gjøre komiteens arbeid kjent 
for internasjonale målgrupper 
 
- bygge ut den nasjonale informasjonen på sidene, blant annet om prosjekter ved institusjonene, mer informasjon 
om norsk lovgivning på området, pågående debatter, relevant forskning og forskere (også aktuelt for forskere i 
andre land som søker partnere) etc. 
 
- styrke den generelle markedsføringen av ressursbanken internasjonalt gjennom opplenking, spredning av 
nyhetssaker, etc 
 
Det kan også være aktuelt å diskutere hvorvidt ressursbanken kan få en viktigere europeisk funksjon. 
Ressursbanken er et unikt nettsted, det finnes ingen andre lignende europeiske nettsteder. Men det finnes et stort 
behov for å få mer samlet informasjon på dette feltet. 
 
Ved å utvide driften til å for eksempel drive medieovervåkning av flere internasjonale nyhetskilder, bringe 
informasjon fra EU-systemet, samle oversikt over europeiske forskningsprosjekter, lage nyhetssaker fra 
europeiske konferanser og lignende kan Ressursbanken bygges til å bli et interessant informasjonssentrum for 
mange flere brukere.  
 
En slik satsing kan også sees i sammenheng med Norges forskningsråd sitt arbeid med internasjonalisering, og 
evt. andre aktører i forskningssektoren som Universitets- og høyskolerådet.  
 
KILDEN tilbyr å sette i gang en internasjonalisering av ressursbanken i 2008. Dette innebærer å utvikle 
ressursbanken i tråd med nevnte konkrete strekpunkt, men også å gjøre et forarbeid i forhold til å vurdere 
mulighetene for å fungere som et mer europeisk informasjonsnettsted. 
 
KILDEN tilbyr å gjøre dette arbeidet for 150 000 kr i 2008, det vil si 3 månedsverk. 
Vi poengterer at dette er en satsing som vil utvide driften av ressursbanken, det er ikke en engangsinvestering. 
Skal ressursbanken bygges ut i forhold til internasjonale brukere, må dette følges opp på sikt. 
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Vedlegg nr. 3 
 
 Vår dato: Vår referanse: 

 20.01.08 08/55 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
    
 

  Saksbehandler: 

  Linda M. Rustad 
Sosialistisk venstreparti 
 
 

Innspill til statsbudsjett 2009 Forskning og likestilling 
 
Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning ble første gang oppnevnt av daværende Utdannings- og 
forskningsminister Kristin Clemet i januar 2004. Våren 2007 besluttet daværende kunnskapsminister Øystein 
Djupedal å videreføre ordningen, men oppnevnte nye medlemmer og ga komitéen et utvidet mandat. 
Funksjonstiden for nåværende komité er 1. april 2007-1. april 2010.  
 
Sosialistisk venstreparti har lang tradisjon for å jobbe for likestilling og har de senere år, ved å være i posisjon, 
vært tydelige på at det å styrke kvinners posisjon i akademia er et svært viktig politisk mål. Kif-komiteen vil 
benytte anledningen til å komme med innspill som bidrar til å realisere denne uttalte politiske målsetningen. De 
senere årene har denne tematikken fått økt oppmerksomhet og legitimitet i sektoren. Det er derfor svært viktig at 
man politisk benytter denne muligheten til å initiere tiltak. 
 
Kif-komiteen takker for muligheten for å komme med følgende innspill: 

• En million kroner avsettes til Likestillingspris slik at dette etableres som en tradisjon. 
Kunnskapsdepartementet kan selv avgjøre om innretningen på prisen skal endres fra år til år og slik 
skreddersys i forhold til mer spesifikke målsetninger sektoren står overfor når det gjelder likestilling. 

 
• Det bør avsettes en egen nasjonal pott øremerket til kvalifiserings- og integreringstiltak for kvinner i 

forskning. Da øremerking av faste vitenskapelige stillinger ble praktisert rundt årtusenskiftet avsatte 
daværende regjering 38 370 000 kroner. Temaet har fått økt oppmerksomhet på institusjonene bl.a. 
fordi rekrutteringsutfordringen er stor og man innser det trengs drahjelp for å rekruttere kvinner. 
Statsråden har også løftet denne tematikken. Rekruttering, likestilling mellom kjønn og økt 
forskningsinnsats er en eksplisitt målsetning i Soria Moria. Kif-komitéen foreslår derfor at beløpet 
dobles og at dette sees i sammenheng med den generelle nasjonale satsningen på forskning. 

 
• Det er kartlagt et omfattende behov for forskningsbasert kunnskap om likestillingsproblematikk i 

akademia. Sosialistisk venstreparti har nå mulighet til å øremerke forskningsmidler (i størrelsesorden 10 
millioner årlig i 5 år) til dette som kanaliseres via Norges forskningsråd. Initieres dette vil det være i 
tråd med anbefaling fra den forrige Kif-komiteens sluttrapport pkt 5.6.3.. Soria Moria tar til orde for å 
videreføre et kjønnsforskningsprogram. Et slikt initiativ vil, foruten å styrke kjønnsforskningen, vise at 
regjeringen ser alvorlig på situasjonen når det gjelder likestilling i akademia. 

 
For komiteen, 
 
Gerd Bjørhovde (sign)    Linda M. Rustad 
Leder       seniorrådgiver 
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Vedlegg nr. 4 
 
 Vår dato: Vår referanse: 

 25.01.08 08/67 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
    
 

  Saksbehandler: 

  Linda M. Rustad 
Kunnskapsdepartementet 
8119 Dep   
 
0032 OSLO 

 
 
FORESPØRSEL TIL FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER OM Å VÆRE VERTSKAP 
FOR NORDISK KONFERANSE OM LIKESTILLING I AKADEMIA VÅREN 2009. 
 
Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har, sammen med Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, 
Norges forskningsråd, Forening for kvinne – og kjønnsforskning i Norge, tatt et initiativ til å lage en nordisk 
forskningspolitisk konferanse mars 2009 med tema likestilling i akademia. Våren 2004 inviterte den daværende 
finske forsknings- og utdanningsministeren Tuula Haatainen til den forskningspolitisk konferansen Gender and 

Visions in Research Policy. Dette var meget vellykket. De senere årene har det vært arrangert flere slike 
konferanser i Europa der regjering og minister har deltatt og/eller står som vertskap. Det vil være svært viktig for 
debatten og ikke minst for selve arbeidet med å promotere likestillingsarbeidet i akademia at 
Kunnskapsdepartementet, med statsråden i spissen, kunne påta seg rollen som arrangør av et slikt arrangement i 
Norge. 
 
Det er nedsatt en referansegruppe med representanter fra aktørene nevnt ovenfor. Nordisk institutt for kunnskap 
om kjønn er i dialog med Nordisk ministerråd og NordForsk for å undersøke om de ønsker å bidra i arbeidet med 
konferansen og å stå som medarrangører. De har denne tematikken på dagsordenen og det forventes en positiv 
respons. 
 
Med forbehold om tilstrekkelig finansiering vil KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning stå for det 
praktiske arbeidet med å få realisert en slik konferanse. Det arbeides for å leie inn en person i 50 % stilling i ett 
år som kan utføre arbeidet. Ønsker KD å bidra i dette arbeidet er det naturlig at KD er representert i 
referansegruppen og bidrar med finansiering.  
 
Referansegruppen skal ha sitt neste møte 28. februar kl. 09:00 i KILDENs lokaler i Holbergsgate 1.  
 
Arbeidet med programmet er påbegynt og det er for eksempel aktuelt å invitere den tyske utdannings- og 
forskningsministeren Annette Schavan og lederen av EUs DG Research Janez Potočnik. Det vil gi et svært 
positiv politisk signal om også Kunnskapsdepartementet deltok aktivt i dette arbeidet. Og ikke minst at 
statsråden sto som vertskap. 
 
I og med dette arbeidet er igangsatt er det viktig at vi en så rask tilbakemelding som mulig. 
 
 
For komitéen, 
 
 
Gerd Bjørhovde (sign)     Linda M. Rustad 
Leder        seniorrådgiver 
 
 
 
 


