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Referat fra møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning  
Mandag 19. og tirsdag 20. mai 2008 
 
Tidspunkt:  
Mandag 19. mai 2008 kl. 14.30- 16.30 
Tirsdag 20. mai 2008 kl. 9.30-12.00 
 
Sted:  
Møtet ble holdt i SINTEFs lokaler, Strindvegen 4, Trondheim 
 
Tilstede:  
Professor Gerd Bjørhovde (leder), UiT 
Seniorrådgiver Lise Christensen, Norges forskningsråd (vikar for Gunnar Bolstad)  
Fakultetsdirektør Karen-Lise Scheie Knudsen, Universitetet i Agder 
Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF Oslo 
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 
 
Program:  
I tillegg til ordinært komitémøte fant følgende møter sted:  
Komitéen møtte konsernledelsen i SINTEF,og KIFS (Kvinner i forskning SINTEF) mandag 19. mai 
kl. 12.30-14.00.  
Komitéen møtte Høgskolen i Sør-Trøndelag tirsdag 20. mai kl. 13.00-15.00 
Det utarbeides egne referater/oppsummeringer fra disse møtene. 
 
Saksliste: 
Saker:   
KIF 17/08 Godkjenning av innkalling og sakliste 
KIF 18/08 Referat fra siste møte 
KIF 19/08 Møteplan/arbeidsplan 
KIF 20/08 Nasjonale tiltak for integrering av kvinner i forskning (jf. Kif-sak 09/08) 
KIF 21/08 Høringsuttalelse til NOU 3:2008 Sett under ett (jf. Kif-sak 04/08) 
KIF 22/08 Kvinner i realfag – et forskningsprosjekt, tilbakekallelse av midler 
KIF 23/08 Stortingsmelding om internasjonalisering 
KIF 24/08 Likestillingspris 2008 
KIF 25/08 Handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner 
KIF 26/08 Veileder for UH-sektoren om redegjørelsesplikten 
KIF 27/08 Kartlegging av kjønnsfordeling i helse- og ingeniørfag 
KIF 28/08 Status for likestillingsarbeidet i Norges forskningsråd 
KIF 29/08 Budsjett/økonomi 
KIF 30/08 Årsrapport for Kif-komiteen 
KIF 31/08 Nye referat- og orienteringssaker 
KIF 32/08 Eventuelt 
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Saker:  
KIF 17/08 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
• Det ble ikke fremmet noen saker under eventuelt.  

 
Vedtak:  
Kif-komiteen godkjenner innkalling og saksliste.  
 

KIF 18/08 Referat fra siste møte 
 

• Referat fra siste møte i KIF-komitéen er godkjent og finnes her 
http://kvinneriforskning.no/  

 
 

KIF 19/08 Møteplan/arbeidsplan 
 
a. Møteplan 

Komitémøter:  
 

• 4. og 5. september: Komitémøte i Oslo og møte med 
Universitetet i Oslo (5. september kl. 9-12). Det kan også 
avtales et møte med et forskningsinstitutt, for eksempel 
Senter for grunnforskning. I tilknytning til dette bør 
komitéen ta initiativ til et oppfølgingsmøte med 
direktørnivået i Forskningsrådet (4. september?). Agnete 
Vabø orienterer om CAP.  
Kommentar:  
Kif-komitéen bør spisse en bestilling før møtet med NFR.  

• Uke 43: 22. og 23. oktober: Erfaringskonferanse i Bern.  
Kommentar:  
Det ble presisert at det må tydeliggjøres hvilket utbytte 
komitéen kan forvente av besøket, og det ble diskutert hvilke 
andre aktiviteter som kan legges inn i programmet. Det er 
ønskelig med et komitémøte og det kan være interessant med 
et besøk ved en anerkjent utdanningsinstitusjon, for 
eksempel  Federal Institute of Technology – Zürich, for om 
mulig å sammenlikne med forholdene ved norske 
institusjoner. Programforslag sendes ut til komitéen som gir 
respons på dette.  

• Uke 50: Høgskolen i Bodø, Nordlandsforskning (foreløpig 
ikke kontaktet) 

 
Andre møter hvor komitéen er representert:  
 

• 28. mai 2008: Presentasjon av Kif-komitéen for UHRs 
representantskap.  

• 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/  
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• 30. juni 2008: Athen (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 Bjørhovde, Eva 
Skærbæk, Linda Rustad og Marte Ericsson Ryste deltar. 
http://www.mmww08.org/index.cfm?nav_id=51&offset=1&
accion=inicio&&idioma=eng 

• Innledning ved konferansen ”Veger til en 
forskningskarriere”. Høgskolen i Molde, foreløpig dato er 
27.oktober. 

• 22-23. mars 2009 – Kvalitet 2009 – nordisk 
forskningspolitisk konferanse i Oslo, arr. Kif-komiteen, KD, 
Norges forskningsråd, NIKK, NordForsk og FOKK i 
samarbeid med KILDEN. 

 
b. Arbeidsplan 

• Arbeidsplanen ble gjennomgått og supplert.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Programforslag for møtet i Bern – vedlegg nr. 1  
• Revidert arbeidsplan for Kif-komitéen – vedlegg nr. 2 
 

Vedtak:  
Kif-komitéen gikk gjennom foreliggende planer (presentert i møtet).  

 
 
KIF 20/08 Nasjonale tiltak for integrering av kvinner i forskning (jf. Kif-sak 09/08) 

 
I brev av 25.1.2008 ba Kunnskapsdepartementet Kif-komitéen om å utarbeide 
forslag til konkrete og målrettede tiltak på nasjonalt nivå som kan stimulere og 
fremme kvinners forskerkarriere. Formålet var å gi departementet et godt 
utgangspunkt for å foreta juridiske vurderinger for 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.  

 
  Kif-komitéen nedsatte en referansegruppe bestående av   

• Inga Bostad, viserektor ved Universitetet i Oslo 
• Per Anders Torvik Langerød, leder av Norsk Studentunion 
• Lise Christensen, seniorrådgiver i Norges forskningsråd 
• Jan Haaland, rektor ved Norges Handelshøyskole, Bergen 
• Tonje Areng Skaara, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.  

 
Utkast til innstilling var på flere høringsrunder i komitéen før endelig 
innstilling ble vedtatt på fullmakt og oversendt Kunnskapsdepartementet 
30.04.2008. Arbeidsprosessen var i henhold til vedtak i Kif-sak 09/08.  
En bearbeidet versjon av innstillingen vil bli distribuert til sektoren. Det blir 
også utarbeidet en engelsk oversettelse.  
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Det ble bemerket i møtet at alle utgående brev fra Kif-komitéen bør ha 
komitéleders egenhendige underskrift, og ikke stedfortredende signatur.  
 
Etter merknader fra komitémedlem Knut Holtan Sørensen, ble det i møtet stemt 
over forslag til vedtak.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Kopi av innstillingen ble sendt Kif-komitéen på e-post.   
• Stemmeforklaring fra Knut Holtan Sørensen mottatt  2. juni 

2008. – vedlegg nr. 3 
  
Vedtak:  
Komitéens flertall slutter seg til innstillingen slik den ble sendt. 
Komitemedlem Knut Holtan Sørensen stemmer avholdende, og avgir 
stemmeforklaring. 
 

 
KIF 21/08 Høringsuttalelse til NOU 3:2008 Sett under ett (jf. Kif-sak 04/08) 

 
I Kif-sak 04/08 ble det vedtatt at komitéen skulle komme med høringsinnspill 
til Stjernø-utvalgets innstilling: NOU 3:2008 Sett under ett. Forslag til uttalelse 
var basert på utkast og debatt i komitémøtet 6. og 7. februar, og sendt komitéen 
på høring før endelig uttalelse ble oversendt på fullmakt.  

 
Saksdokumenter/nettsteder:  

• Høringsuttalelse gikk i kopi til komitéen 
 

Vedtak:  
Komitéen gir sin tilslutning til dokumentet slik det ble sendt. 
 

 
KIF 22/08 Kvinner i realfag – et forskningsprosjekt, tilbakekallelse av midler 

 
I 2006 bevilget den første Kif-komitéen kr 600 000 til et toårig 
postdoktorprosjekt som ble lagt til Universitetet i Oslo, Senter for teknologi, 
innovasjon og kultur. Bemanningssituasjonen ved UiO gjorde at det ble 
nødvendig med ny utlysning. Dette ble klart i desember 2007, og i januar 2008 
ble det gjort avtale med UiO om at midlene snarest måtte lyses ut på ny. Dette 
har ikke skjedd, og forutsetning for tildeling er ikke lenger tilstede. Kif-
komitéen har i et brev til UiO bedt om at midlene tilbakeføres. I sitt svarbrev 
ber UiO om at komitéen vurderer Naturfagssenterets prosjekt ”Vilje-con-Valg” 
som alternativ til det opprinnelige oppdraget. Komitéen er av den oppfatning at 
dette ikke er i samsvar med komiteens mandat og opprettholder krav om 
tilbakeføring av midlene.  
 
Komitéen undersøker videre med KD om midlene må tilbakeføres 
departementet som restbeløp etter den første Kif-komitéen eller om de kan 
disponeres av nåværende komité. 
  

 Saksdokumenter/nettsteder:  
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• Brev til Universitetet i Oslo og UiOs svarbrev ble ettersendt 
innkallingen.  

 
Vedtak:  
Kif-komitéen tar til etterretning at midlene kreves tilbake, og avventer 
respons fra Kunnskapsdepartementet om videre saksgang.   

 
 
KIF 23/08 Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning 

 
 Stortingsmelding om internasjonalisering er varslet våren 2009. Det var enighet 
i komitéen om at det bør sendes et innspill til meldingen, med særlig vekt på 
disse problemstillingene:  

• Vilkår for utenlandsopphold for studenter og forskere med 
tanke på likt kvalitativt utbytte for kvinner og menn. 

• Internationalization at home – ivaretakelse av utenlandske 
studenter og forskere i det norske samfunnet.  

• Forsker- og studentmobilitet som ulike nivåer i et samarbeid.  
 

Vedtak:  
Kif-komitéen sender et innspill til KD til stortingsmeldingen. 
Sekretariatet utarbeider et forslag som går på høring i komitéen.  

 
KIF 24/08 Likestillingspris 2008 

 
I brev av 10.04.2008 ber Kunnskapsdepartementet Kif-komitéen om å lyse ut, 
vurdere og innstille til Likestillingsprisen for 2008.    
 
Komitéen har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet og takker der ja for 
tilliten som er blitt vist, men stiller spørsmål ved rolle og eierskap knyttet til 
utlysning. I brevet foreslås 1. november som frist for å melde sitt kandidatur.   
 
Det ble foreslått å nedsette arbeidsutvalg for å foreta vurdering og innstilling, 
som følger: Gerd Bjørhovde, Karen-Lise Scheie Knudsen, Ernst Kristiansen, 
Eva Skærbæk og sekretariatet. Det ble diskutert om det bør utarbeides en 
søkerveiledning for institusjonene for å sikre kvaliteten i søknadene. Det var 
enighet om at sekretariatet må være i dialog med KD om utlysning og 
saksgang. 
 
Markedsføring av prisen er i gang i UHRs råd og utvalg, og vil også finne sted 
ved Kif-komitéens presentasjon for UHRs representantskap 28. mai. Tiltaket 
må løftes tydelig frem på Ressursbanken. Ernst Kristiansen vil orientere 
instituttsektoren 2. juni.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

•  Brev fra Kunnskapsdepartementet var vedlagt innkalling. 
 

Vedtak:  
Kif-komitéen vedtar å nedsette arbeidsutvalg og følge prosess som 
skissert over.  
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KIF 25/08 Handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner 

  
Kif-komitéen har mottatt en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet med 
orientering om Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner. 
Handlingsplanen er et samarbeid mellom seks departementer i tillegg til 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Kif-komitéen er nevnt som ett av de eksisterende tiltakene som skal medvirke 
til mer entreprenørskap blant kvinner. Kunnskapsdepartementet ber om at dette 
perspektivet også blir tatt hensyn til i Kif-komitéens arbeid som helhet.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Handlingsplan og brev fra Kunnskapsdepartementet var 
vedlagt innkalling.  

  
Vedtak:  
Kif-komitéen tar saken til saken til etterretning og konstaterer at 
komitéen kan bli involvert i tiltakene som inngår i- /følger av planen.  
 

 
KIF 26/08 Veileder for UH-sektoren om redegjørelsesplikten 

 
Barne- og likestillingsdepartementet har i samarbeid med Likestillings- og 
diskrimineringsombudet nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Tone Eng 
(KD), Hilde Gjeving (BLD), Bjørg Unstad (LDO), Stian Sigurdsen (LDO) og 
Linda Rustad (UHR/KIF) for å utarbeide en veileder for UH-sektoren om 
redegjørelsesplikten. Veilederen baseres på en mal for veileder utarbeidet for 
kommunesektoren, og planlegges ferdigstilt før jul 2008.    
 
Linda Rustad orienterte om prosessen i møtet, og saken ble lagt frem for 
diskusjon.  

 
Saksdokumenter/nettsteder:  

• Veileder for kommunesektoren finnes her    
 

Vedtak:  
Komitéen kom med en rekke innspill som tas med i det videre arbeidet.  
Saken settes opp i neste komitémøte.  
 

 
KIF 27/08 Kartlegging av kjønnsfordeling i helse- og ingeniørfag 

 
Sekretariatet har foretatt stikkprøver som gir en klar indikasjon på at det er en 
mannsdominans i vitenskapelige toppstillinger også innenfor utdanningsfelt 
som er klart kvinnedominerte. Ikke uventet er det samlet sett få professorer 
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innenfor disse fagområdene. Kartleggingen er mangelfull og det trengs mer 
informasjon om problematikken.  
 
Det oppleves som problematisk at relevante statistikker ikke kan hentes rett ut 
fra Database for statistikk om høyere utdanning. Sekretariatet kontakter NSD 
og ber om å få aggregert relevante statistikker. Det rettes en henvendelse til 
Kunnskapsdepartementet der det gjøres oppmerksom på problemet og øves 
trykk for å komme til løsninger.  

  
Vedtak:  
Kif-komiteen gjør de nødvendige henvendelser om statistikker og ber 
deretter Ressursbanken arbeide videre med å kartlegge feltet 

  
KIF 28/08 Status for likestillingsarbeidet i Norges forskningsråd 

 
I møtet med Forskningsrådet 11. september 2007 ble det avtalt et 
oppfølgingsmøte mellom Kif-komitéen og NFR i 2008. Det er ønskelig at 
møtet kombineres med komitémøtet 4.-5. september. For komitéen er dette en 
sentral arena for å formidle forventninger til rådet, og det er viktig å være 
konkrete og spissede i sin bestilling. Tydeliggjøring av rapporteringskrav til 
institusjonene er ett tema som er relevant å diskutere.  

 
Vedtak:  
Kif-komitéen tar informasjonen til orientering. Sekretær skriver et brev 
til rådet og ber om et nytt møte i forbindelse med Kif-komitéens møte i 
Oslo i september 2008.  

 
KIF 29/08 Budsjett/økonomi 

 
Oversikt over disponerte og disponible midler ble presentert i møtet.  

  
Vedtak:  
Kif-komitéen tar oversikten til orientering.  

    
KIF 30/08 Årsrapport for Kif-komiteen 

 
Forslag til årsrapport var vedlagt innkalling. Det kom kommentarer til punktet 
”egenvurdering” og til dimensjoneringen og detaljeringen av omtalen av 
enkelte saker. Rapporten kuttes noe før den sendes KD; Universitets- og 
høgskoleavdelingen - og Forskningsavdelingene medio juni og legges ut på 
Ressursbanken.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Endelig årsrapport – vedlegg nr. 4 
 

Vedtak:  
Kif-komitéen godkjenner foreliggende utkast til årsrapport med de 
innspill som kom i møtet. Rapporten oversendes KD medio juni 2008.  

 
KIF 31/08 Nye referat- og orienteringssaker 
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 1. 14. februar 2008: Møte med KILDENs styre.   

• Linda orienterte 
 

2. Konferanse i Riga, Latvia, 31. mars.  
• Eva Skærbæk deltok.  

 
3. 8. april 2008: Komitéleder og begge rådgiverne deltok i møte med 

UHRs forskningsutvalg.  
• Referat ble delt ut i møtet 

 
4. 24. og 25. april 2008: Nettverkskonferanse for 

likestillingsmedarbeidere – Lillehammer.  
• Eva, Gerd og Birgitte var til stede og orienterte. Se også omtale på 

Ressursbank for likestilling i akademia.  
 

5. 28. april 2008: Svar/avslag fra Norges forskningsråd vedr. tilskudd til 
finansiering av Ressursbank for likestilling i akademia 2008.  
• Svarbrev ble delt ut i møtet 

 
6. Møte med NIFU STEP om CAP. Linda Rustad og Knut Holtan 

Sørensen var til stede.  
• Linda Rustad orienterte 

 
7. 8. mai 2008: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning.  

• Karen-Lise Scheie Knudsen og Birgitte Levy orienterte om Kif-
komitéen og likestillingsprisen 
 

8. 14. mai 2008: Brev til KD om oppnevning an nytt komitémedlem. 
• Brevet ble sendt komitéen på e-post og delt ut i møtet.  

 
9. 27. og 28. mai 2008: Likestilling inn i forslag til strategi for UHR 

2008-2011, etter innspill fra KIF-komitéen. Behandles i 
representantskapsmøtet. 
• Kif-komitéens innspill til UHRs strategi og utdrag fra forslag til 

UHR-strategi ble delt ut i møtet.  
 

10. 28. mai 2008: UHRs representantskapsmøte.  
• Kif-komitéen orienterer om egen virksomhet og om 

likestillingsprisen, i møtet. Leder Gerd Bjørhovde og sekretær 
Birgitte Levy er til stede.  
 

11. Deltakelse i Helsinkigruppen fra Kif/UHR er formalisert, med Linda 
Rustad som medlem. 
• Møte i Brüssel 2. og 3. juni hvor Marte Ryste presenterer 

Ressursbanken.  
 

12. 5.-7. Juni 2008: Nettverksrapporten utarbeidet av KILDEN presenteres 
på en workshop ved EPWS-konferansen i Vilnius i juni. 
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13. 9. juni: UHRs Forskningsutvalg arrangerer et seminar om 
internasjonalisering av forskning. Målet med seminaret er å inspirere 
medlemsinstitusjonene i det videre arbeidet med internasjonalisering 
av forskning, bl.a. ved å trekke fram eksempler på internasjonalisering 
i praksis. 

 
14. Høring fra Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn 

mellom kvinner og menn.  
• http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/2008/nou-2008-

6.html?id=501088  
• Høringsbrev ble delt ut i møtet 
 

15. Forskningspolitisk konferanse 2009: ”Kvalitet 2009”. KD bidrar med 
kr 200 000 i finansiering og har sagt ja til å være vertskap. 

 
Forslag til vedtak:  
Komitéen tar sakene til orientering/etterretning.   

  
 
KIF 32/08 Eventuelt 

 
  Det var ingen saker under Eventuelt.  

 
 

 
  
Med hilsen 
          
 
Gerd Bjørhovde (s)     Ellen Birgitte Levy 
leder       sekretær  
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Vedlegg nr. 1  Kif-sak 19/08 Møteplan/arbeidsplan   
 
Switzerland – Norway/Norway – Switzerland  
Gender Equality in Higher Education and Research: Policies and Measures 
22nd October 2008 – Bern – Swiss National Science Foundation (SNSF) 
 
aim: - exchange of experiences with programmes and measures for gender equality  

- discussion of strategies for the future: leaders and their responsibility in long term 
language: English 

 
Morning 9.15am: Gender equality in higher education: systems, measures and evaluation 

welcome and introduction 
Moderator  Welcome and information on the programme  5’ 
NN: (Norwegen)  Strategies for integrating women into science 15’ 
Mauro Dell’Ambrogio, State Secretary for 
Education and Research SER 

Swiss System FH, Unis und ETH; national 
programmes on equality; targets in the ETH-domaine 

10’ 

Achievements: programmes, measures and recommendations 
Prof. Gerd Bjørhovde, Vice-rector, University of 
Tromsø 
Marte Ryste, appointed by the Committee 

Committee for Mainstreaming Women and Science: 
organisation, tasks, authority 
Committee’s Website: Resource Bank Mainstreaming 

20’ 
 

5’ 
Prof. Y. Flückiger, Vice-rector University of 
Geneva, President of the programme for equal 
opportunities at Universities.  

Universities: measures and evaluation: future measures 
and funding? (mentoring, incentive) 

15’ 

Coffee break 30’ 
Ursula Renold, Director of the Federal Office for 
Professional Education and Technology  

University of applied sciences: Measures and 
evaluation: results? 

10’ 

Round Table: effects and durability 
NN, Dell’Ambrogio, Renold, Bjørhovde, Flückiger, 
and Rector (Prof. Fischer? Zurich),  

- targets: equality targets and financial incentives 
- gender budgeting, and financial resources 
- institutionalisation of dialogue on high level 

45’ 

Lunch: 12.15 (Stehlunch) 
 
Afternoon 1.30pm: good practice and future strategies  

measures and future strategies 
Prof. Torbjørn Digernes, Rector, Norwegian 
University of Science and Technology  

Monitoring and gender mainstreaming (statistics and 
challenges) 

10’ 

Marc-André Berclaz,? President of the rectors 
conference of the Univ. of applied science UAS 

How to promote women at the UAS…??? 
 

10’ 

Prof. Inga Bostad, Vice-rector, Univ. of Oslo Gender budgeting at universities (recommended by the 
Committee): aim and method 

10’ 

Prof. Dieter Imboden, President of the Swiss 
National Science Foundation (SNSF) 

Gender, quality and research: policy and measures to 
enhance gender equality in research 

10’ 

Coffee break 30’ 
Prof. Martine Rahier,?, Rektor of Univ. of 
Neuchâtel, Director of NCCR 

Excellence in research and the gender dimension 10’ 

Prof. Curt Rice, Director of centre of excellence 
“Theoretical Linguistics”, University Tromsø 

Recruiting women in research groups;  10’ 

Round table: to become aware and to find a balance 
Digernes, Bostad, Imboden, Rahier?, Jaggy-K, Rice, 
Heidi Wunderli-Allenspach, ETHZ, Person from 
Norway 

To promote excellence and to promote women in 
research: from inequality to equality 

60’ 

Moderator  Conclusion 
information to the media? 

10’ 

 
17h/17.30h reception at the Norwegian Embassy: welcome by Ambassador.  
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Vedlegg nr. 2  Kif-sak 19/08 Møteplan/arbeidsplan   
 

Arbeidsplan for KIF-komitéen 2007-2010 
 
Formålet med komitéen, i henhold til mandatet:  
 

1. Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og 
høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren og dermed bidra til økt likestilling. 

2. Komiteen skal også bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i 
forskningssystemet. 

3. Aktører og institusjoner i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke 
bistand og råd fra komiteen. 

4. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. 
5. Komiteen bør også ha et internasjonalt perspektiv. 

 
I tillegg til initiering og oppfølging av konkrete tiltak, omfatter komitéens mandat informasjons-, rådgivings- og veiledningsarbeid.  
Utstrakt kontakt med de institusjonene som omfattes av mandatet, og med de instanser som er premissleverandører for komitéens arbeid er en forutsetning for 
måloppnåelse. For å initiere tiltak som er relevante, kreves det en kunnskapsbasis som gir et oppdatert bilde av den reelle situasjonen. Der det ikke finnes slik 
kunnskap, må komitéen selv innhente denne. I tillegg til den direkte kontakten med de partene som omfattes av mandatet, må komitéen også påta seg et 
generelt informasjonsansvar. Dette er både for å bekjentgjøre komitéen og dens arbeid, men også for å skape allmenn bevissthet omkring problematikken 
knyttet til likestillling i akademia, og de forhold som har betydning for dette. Det internasjonale perspektivet bør være overgripende, og speiles i flere sider av 
komitéens virksomhet. 
 
 
For oversiktens skyld er arbeidsplanen strukturert som en matrise, der det er tatt hensyn til følgende:  
 

• Arbeidsplanen skal bygge opp under mandatet og ha vekt på hvordan dette kan operasjonaliseres. Kategoriene er valgt med basis i relevans for 
komiéens formål i mandatet.   

• Planen må være dynamisk og ivareta det langsiktige perspektivet uten at den i for stor grad binder budsjettmidler eller beslutninger.  
• Planen bør gjelde for hele perioden, men oppdateres fortløpende.  
• Det er viktig at planen har en helhetlig tilnærming til den enkelte sak. Saker som komiteen løfter frem, må også følges opp og ferdigstilles.   
• Planen er strukturert som en matrise der de ulike postene er sortert ut fra type tiltak. Enkelte tiltak vil faller inn under flere kategorier. Til de enkelte 

tiltakene knytter det seg en tidsplan og i noen tilfeller en budsjettramme.  
• Komitéen må dokumentere sin egen virksomhet, og oppfylling av mandatet 
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Tiltakene er inndelt i følgende hovedkategorier, som alle er forankret i mandatet:   
 
1. Politisk ståsted/profilering Mandatet pkt. 1, 2, 4 
2. Innhenting av data/utviklingsarbeid Mandatet pkt. 1, 2, 4 
3. Kommunikasjon/nettverk/konferanser¨ Mandatet pkt. 1, 2, 3 
4. Møter med sektoren Mandatet pkt. 1, 2, 3 
5. Dokumentasjon Dokumentere at mandatet er innfri 
Mandatet Pkt. 5 skal gjennomsyre planen 
 
  

Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

1. Politisk ståsted/profilering 
 

     

 1.1.Utfordringer knyttet til kjønnssegregering  
Kif-komitéen anser utfordringen knyttet til kjønnsdeling langs 
karrierestigen, den vertikale kjønnssegregering som 
retningsgivende for sitt arbeid, og komitéens aktiviteter vil i 
hovedsak være rettet mot denne siden ved 
likestillingsutfordringen. Likevel er det viktig å påpeke at sektoren 
også har en stor utfordring når det gjelder det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet, den horisontale kjønnssegregering. Siden de 
nasjonale forskningsstrategiske prioriteringer styrkes innen de 
mannsdominerte områdene (MNT-fagene), er det en 
hovedutfordring å utvikle tiltak som øker kvinners mulighet til en 
karriere innen disse fagområdene. Å bryte opp den horisontale 
kjønnssegregeringen kan således være en positiv synergieffekt av 
Kif-komitéens innspill.     

 

Sekretariatet har foretatt stikkprøver som gir 
en klar indikasjon på at det er en 
mannsdominans i vitenskapelige toppstillinger 
også innenfor utdanningsfelt som er klart 
kvinnedominerte. Det trengs mer informasjon 
om problematikken, og komitéen har i sak 
27/08 Kartlegging av kjønnsfordeling i helse- 
og ingeniørfag.   
 bedt Ressursbank for likestilling i akademia 
om å arbeide videre med å kartelgeg feltet.  

  
 

      
Vedtak:  
Kif-komiteen ber Ressursbanken arbeide 
videre med å kartlegge feltet. 
Sak 27/08 se vedtak…. 

  Ressursbank
en 

Gjennomga
ng av 
Database 
for høyere 
utdanning 
– mulighet 
for å ta ut 
relevante 
rapporter 
fra DBH.  

 1.2.Øremerking av midler til tilsetting av kvinner.   
Kif-komitéen mener at det innenfor visse rammer finnes 
muligheter for øremerking av midler til midlertidig tilsetting av 

• Sommer 2008: Sekretariatet 
sørger for oversettelse og 
distribusjon av (en forkortet 

Leid inn 
hjelp i tre 
uker og 

Sekretariat
et 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

kvinner i forskerstillinger. Komitéen er av den oppfatning at 
EFTA-dommen fra 2003, som rammet norsk praksis med 
øremerking, er fortolket for snevert av norske myndigheter.  
Forklar øremerking – ikke mulig å øremerke på kvinnedominerte 
områder. Professor 2, midlertidig – kan øremerkes.  

versjon av) rapporten.  
• 01.05.2008: Kif-komitéen leverte 

sin innstilling om nasjonale tiltak 
for integrering av kvinner i 
forskning,  

• 25.01.2008: Brev fra KD med 
forespørsel om utredningsoppdrag 
om nasjonale tiltak for integrering 
av kvinner i forskning . 

• 14.09.07: Brev til KD der 
komitéen anmoder 
Kunnskapsdepartementet om å ta 
stilling til fortolkning av EFTA-
dommen, med tanke på 
handlerom. Det er spørsmål om 
dommen kan ha medført en 
strengere praksis i Norge enn 
tilsiktet, og om det likevel finnes 
rom i lovverket for en 
praktisering av øremerking.    

 

satt ut et 
oppdrag 
til NIFU 
STEP (kr 
70 000 
inkl 
moms) 

 1.3.Likestillingsanalyse av budsjetter - kjønnsbudsjettering - for å 
fremme kvalitet i forskning 1  
Kjønnsbudsjettering må inngå i planleggingen av 
forskningsprogrammer og -aktiviteter.  
 
I sin sluttrapport anbefaler KIF-komitéen (2003-2007) 
Kunnskapsdepartementet å gå i dialog med Norges forskningsråd 

• Sendt brev til SV 23. januar 2008. 
Sende samme brev til Venstre?  

• Vår 2008: Brev til de politiske 
partiene med tanke på å få 
integrert aspektet i 
partiprogrammene for 
stortingsvalget i 2009.  

 
  

Sekretariatet 
skriver brev 

 

                                                           
1 Likestillingsvurdering av budsjetter, såkalt kjønnsbudsjettering, går ut på at man følger opp politiske målsetninger på likestillingsfeltet innenfor budsjetterings- og 
rapporteringsarbeidet. Det vil si at man går inn i budsjettene og analyserer de ulike bevilgningene ut fra hvordan midlene faktisk fordeler seg mellom menn og kvinner i 
forhold til for eksempel faglige satsinger, midler til forskning og fagmiljøer. Se også: http://kvinneriforskning.no/c43314/artikkel/vis.html?tid=44318  
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

om å innføre kjønnsbudsjettering innenfor forskningrådets 
virkemiddelapparat, programmer og øvrige aktiviteter. Dette er i 
tråd med Nordisk ministerråds felles prosjekt om å integrere 
kjønnsbudsjettering som en del av de respektive lands 
statsbudsjett.   

 

 
• Februar 2007: Forslag fremmet 

for KD 
 

 1.4. Aktivitets- og redegjørelsesplikten 
Kif-komitéen har sendt et brev til LDO med spørsmål om 
anvendelse av lovens fomulering om aktivitets- og 
redegjørelsesplikt. I svarbrevet fra LDO blir det slått fast at 
aktivitetsplikten ikke bare innebærer plikt til å arbeid aktivt, 
målrettet og planmessig med konkrete likestillingstiltak, men 
også å se til at likestillingshensynet integreres i all offentlig 
virksomhet, og dermed dekker offentlige virksomheters 
produksjons- og tjenesteområde. Redegjørelsesplikten bør 
omfatte lønns- og andre personalpolitiske forhold og ut over 
dette, de forhold som er relevante for å vurdere graden av 
likestilling mellom kvinner og menn i virksomheten, vurdert 
ut fra skjønn.  
 
Kif-komitéen ønsker å ta et initiativ overfor Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og Barne- og 
likestillingsdepartementet med forslag om en aktivitet som 
kan bidra til å fremskaffe og synliggjøre informasjon som 
skissert over. Likestillingsbarometre er forslag til et slikt 
tiltak.  

 

• Behandlet i Kif-sak nr 26/08 
• 25.april møte i arbeidsgruppen 

der LDO, BLD, KD og Kif-
komitéen er representert 

• Samarbeid med LDO om å 
utarbeide en veileder om 
likestilling for UH-sektoren.  

• Vår 2008: Initiativ overfor LDO 
• 15.10.2007: Brev fra 

Likestillings- og 
diskrimineringsombudet 

• 29.05.2007: Brev til Likestillings- 
og diskrimineringsombudet og  

Ikke 
budsjette
rt 

Sekretariatet  

2. Innhenting av data/utviklingsarbeid 
 

     

 Innhente kunnskap som kan gi et tilstrekkelig grunnlag for å innta et 
politisk ståsted, initiere relevante tiltak og for å bidra til 
bevisstgjøring. 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

 2.1. Kartlegging av bruken av midlertidige stillinger ut over 
doktorgrad og postdok.-stillinger i offentlig sektor. Spørsmålet 
videre kan være om dimensjoneringen er hensiktsmessig sett i lys 
av behovet for å rekruttere forskere generelt, og kvinner spesielt. I 
tillegg vil kartleggingen vise om kvinner og menn i like stor grad 
ansettes i midlertidige stillinger, når man ser bort fra doktorgrad 
og postdok.-stillinger. Kartlegging vil blant annet kunne gi svar på 
om det er argumenter for at man bør omgjøre bruk av midlertidige 
stillinger til faste vitenskapelige stillinger. 

• Vurderer eget møte med 
fagforbundene i 2009 

• 31. januar 2008: Statskonsult 
leverer rapport. Rapport ikke 
oversendt KD som først planlagt 
da den ikke ga tilstrekkelig 
informasjon.  

• Oktober 2007: Komitéen ber 
Statskonsult om en kartlegging av 
stillinger i UH-sektoren med 
tanke på midlertidighet.  

• 3. oktober 2007: Brev fra KD der 
komitéen inviteres til å komme 
med innspill til stortingsmelding 
om rekruttering til forskning- og 
innovasjon.  

Ingen 
kostnader 
for Kif-
komitéen 

Sekretariatet  

 2.2. Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv 
Avtale om inkludering av spørsmål på oppdrag fra UHR i 
undersøkelsen Changing Academic Professions2. 

  

• 26.10.2007: Avtale inngått 
mellom NIFU STEP og UHR 
(Kif-komitéen) 

Kr 
53 500,- 

Sekretariatet  

 2.3. Akademikerprofesjon i endring.  
Akademikerprofesjon i endring (Changing Academic Profession  - 
CAP).  NIFU STEPs Agnete Vabø er ansvarlig for denne norske 
komponenten av prosjektet som er en kvalitativ komparativ studie 
med 20 deltakende land. Prosjektet har relevans til oppfølging av 
kvalitetsreformen, og for KIF-komitéens arbeid. KiF har levert 
forslag til relevante spørsmål hvorav de fleste er tatt inn i 
spørreskjemaet, jf pkt 2.4  
  
Forslag til samarbeidsavtale foreligger for godkjenning av 

• 06.05.2008: Møte mellom 
arbeidsgruppen og NIFU STEP 

• 29.11.2007: Møte mellom Linda 
Rustad og Agnete Vabø.  

• 22.11.2007: Diskusjonsforslag for 
avtaleinngåelse fremlegges i Kif-
komitéen 

• 27.08.2007: Nedsatt 
referansegruppe 

Kr. Kr 
448 000 
eks. mva.  

Referansegru
ppe bestående 
av :MÅ 
SUPPLERES.  

 

                                                           
2 NIFU STEP har noen steder kalt dette prosjektet Comparative Academic Profession 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

komitéen i møte 20. november 2007. Referansegruppen vil følge 
prosjektet gjennom hele prosjektperioden og holde Kif-komitéen 
orientert om progresjonen.  

 
 2.4. Likestillingspris til universiteter og høgskoler 

Kunnskapsdepartementet tildeler en pris på to millioner kroner til 
den eller de institusjonene som kan dokumentere det beste de(t) 
beste likestillingstiltak og-/eller planarbeid rettet mot likestilling i 
akamdemia. Kif-komitéen utlyser, vurderer og innstiller til prisen 
som er et engangstiltak.    

 

• 1. november 2008: Foreslått frist 
for innmelding av kandidatur til 
prisen.  

• Utlyses i juni 2008.  
• 16.05.2008: Brev til KD – sier ja 

til vurdering og innstilling, men 
spør om KD selv kan stå for 
utlysning.   

• 10.04.2008: Brev fra 
Kunnskapsdepartementet med 
forespørsel om utlysning, 
vurdering og innstilling til 
likestillingsprisen.  

• 15.01.2008: Kif-komitéen leverte 
sin innstilling, til KD og foreslo 
samtidig at tiltaket skulle 
videreføres.  

• 23.11.2007: Frist for 
institusjonene til å melde inn  
kandidatur 

 Arbeidsgrupp
e bestående 
av komitéler 
Gerd 
Bjørhovde,  
medlem Eva 
Skærbæk, 
medlem 
Karen Lise 
Scheie 
Knudsen, 
medlem Ernst 
Kristiansen  
og 
sekretariatet.  

 

 2.5. Organisering av likestilling i akademia. 
Planlagt studie for å kartlegge tiltak og virkemidler som er 
benyttet i UH-sektoren i Norge, for å integrere kvinner i forskning. 
Studien vil være både kvantitativ og kvalitativ og ta for seg måter 
å organisere likestillingsarbeid på ved institusjonene, med hensikt 
å avdekke en ”Best case” ut fra følgende kriterier.  
 
• ledelsesforankring 

• November 2007: Utsatt i påvente 
av resultater fra tildeling av 
likestillingsprisen (kan avdekke 
best case) og fra andre igangsatte 
prosjekter.  

• 28.08.2007: Arbeidsgruppe 
nedsatt 

Ca. 
500 000?  

Arbeidsgrupp
e bestående 
av 
komitémedle
mmer Eva 
Skærbæk og 
Ernst 
Kristiansen i 
tillegg til 
sekretariatet 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

• ansettelsesprosesdyrer 
• strategiske satsninger, planer og faglige prioriteringer 
• ansvarsfordeling, iverksettelse og oppfølging av 

likestillingsarbeidet. 
 
Studien skal ha et internasjonalt/europeisk tilsnitt ved at den 
må omfatte en komparativ analyse av ulike lands 
statlige/nasjonale tiltak for å styrke kvinner i forskning. 
Prosjektet er tenkt utlyst som oppdrag i sektoren. Komitéen 
har oppnevnt Eva Skærbæk og Ernst Kristiansen for å arbeide 
videre med dette sammen med sekretariatet. 

 
 2.6. Kvinners og menns tidsbruk i akademia 

NIFU STEP: Delrapport til prosjektet Norske forskningsvilkår i et 
internasjonalt perspektiv. Formålet med notatet er å undersøke 
hvordan kvinnelige og mannlige vitenskapelig ansatte i 
universitets- og høgskolesektoren fordeler sin arbeidstid på ulike 
typer arbeidsoppgaver (først og fremst forskning og undervisning). 
Rapporten er utarbeidet av Erica Waagene, Hebe Gunnes og 
Elisabeth Hovdhaugen, med sistenevnte som prosjektleder. Agnete 
Vabø har bidratt med kommentarer til rapporten. 

• Ferdigstilt. 
• 12. november 2007 rapport 

publisert.  
• 3. oktober 2007: Brev fra KD der 

komitéen inviteres til å komme 
med innspill til stortingsmelding 
om rekruttering til forskning- og 
innovasjon. 

• September 2007: avtale inngått  
• August 2007: Oppdrag til NIFU 

STEP initiert i august 2007 

35 680,- Sekretariatet  

 2.3. Arbeidsmarked for doktorgradskandidater • Ferdigstilt 
• September 2007: Avtale inngått 

mellom NIFU STEP og UHR 
(Kif-komitéen) 

Kr 
53 500,- 

Sekretariatet  

3. Kommunikasjon/nettverk/konferanser 
 

     

 3.1. Mediestrategi • Utsatt? Ta opp igjen?    
 3.2. Promotering og internasjonalisering av Ressursbank for • 28.04.2008 Avslag fra NFR   KILDEN – 

Ressursbank 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

likestilling i akademia 
Ressursbanken er Kif-komitéens førstelinjetjeneste, og én av 
komitéens viktigste kanaler til bekjentgjøring av komitéens arbeid. 
Sidene må gjøres kjent med lenker og teasers fra alle relevante 
nettsteder.  
 
For kommunikasjon internasjonalt kan Ressursbanken nås 
gjennom nettportalen Gender in Norway.  

 

• Desember 2007: Brev til NFR 
med søknad om ytterligere støtte 
til Ressursbanken.  

• 22.-23. november: Videreføring 
av Ressursbanken som egen sak 
på KIF-komitémøtet.  

 

for likestilling 
i akademia i 
samarbeid 
med 
sekretariatet.  

 3.3. Nasjonal plattform for kvinnelige forskere.  
- tiltak for å bistå kvinner i forskning 
Kif-komiteen har igangsatt et pilotprosjekt som skal undersøke 
behovet for og muligheten til å igangsette en form for nasjonal 
plattform, eller knutepunkt, for forskernettverk for kvinner. Kif 
har gitt oppdraget til KILDEN som vil ferdigstille pilotprosjektet 
innen månedsskiftet januar/februar 2008.  
 
Prosjektet tar sikte på å kartlegge eksisterende nettverk for 
kvinnelige forskere og om det er behov for å starte denne typen 
knutepunkt eller nettverksplattform i Norge. En slik plattform må 
ha en solid basis og fungere som en nasjonal knutepunkt funksjon, 
men hensikt bistå kvinnelige forskere, sælig på mannsdominerte 
områder, ved å stimulere dem til å møtes i nettverk.  
 
KILDEN og Kif-komitéens sekretariat er i kontakt med EPWS 
(European Platform for Women Scientists) og CEWS (Center of 
Excellence Women in Science) i henholdvis Brussel og Bonn, som 
viser interesse i prosjektet som et eksempel på hva man nasjonalt 
kan gjøre for å beholde og promotere kvinner i forskning.  

 

• Avventer hva som kommer i 
rekrutteringsmeldingen 

• Sendt KD i februar 2008 som 
innspill til 
rekrutteringsmeldingen.  

• Januar/Februar 2008: 
Ferdigstillelse av pilotprosjekt 

 Sekretariatet, 
KILDEN 

 

 3.4. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og • Møte våren 2009 ved 
Universitetet i Tromsø. 

 Sekretariatet.   
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

høgskolesektoren 

http://kvinneriforskning.no/c45573/artikkel/vis.html?tid=45861 
 
Forslag til temaer:  

• Vår 2009: Evaluering av ordningen 
• Oppfølging av EFTA-dommen 
• Ansettelsesprosesser  
• Stortingsmelding om rekruttering og 

forskerutdanning 
• Etablering av et nasjonalt senter for likestilling 
• Mainstreamstrategier i sektoren 

 

Evaluering av ordningen.   
• 24.-25.04.2008: Nettverksmøte 

ved HiG/HiL/HiHE 
• 12.02.2007: Nettverksmøte ved 

HiA 
• 29.05.2006: Nettverksmøte ved 

UiO 

 
 

3.5. Forskningspolitisk konferanse vår 2009 
Sekretariatet har hatt et møte med NIKK (Nordisk institutt for 
kvinne- og kjønnsforskning), FOKK (Forening for kvinne- og 
kjønnsforskning i Norge), KILDEN og NFR om en mulig 
forskningspolitisk konferanse i 2009, rundt temaet likestilling og 
kjønn i akademia/kvinne- og kjønnsforskning: Emner som har 
vært diskutert er:  
 
• Innovasjon 
• Internasjonalisering 
• Forholdet mellom grunn- og anvendt forskning 
• Forskerskoler 
• Best practice i likestillingsarbeid i akademia 
 
Målgruppen er ledelsen ved norske institusjoner, instanser som 
ikke er innvidde i problematikken. Tematikken er mest relevant 
for ledelsen ved norske institusjoner, men programmet kan ha en 
internasjonal vinkling.  

• 23. og 24. mars 2009: 
Konferansen Kvalitet 2009 
arrangeres i Oslo.   

• Diverse planleggingsmøter 
• 06.11.07: Planleggingsmøte 
• 10.10.07: Idémøte 

200 000,- Sekretariatet, 
NFR,  
KD, NIKK, 
FOKK, 
NordForsk og 
KILDEN 

Høst 2009: 
Konferanse 
i 
Stockholm 
om Gender 
in higher 
Education, 
tema: 
Excellence. 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

 
Finansieringen må komme fra KIF og NFR, som også står som 
hovedarrangører, med KILDEN som prosjektansvarlig. De andre 
aktørene står som medarrangører (navn på plakaten). Konferansen 
går forslagsvis over to dager med flere ”streams”.  

  
 3.6. Erfaringskonferanse I Bern  

  
 

• 22.-23 oktober 2008:  
erfaringskonferanse i Bern, 
samarbeid med Norges 
Ambassadør i Bern og relevante 
departementer i Sveits. Kontakt: 
Irene Rehman 

 

     

 3.7. Konferanse i Stockholm 
  

 

• 10. september 2008: Kön, 
utbildningsframgång och 
arbetsliv - Nordiskt 
symposium i Stockholm 

   

 3.8. EPWS- konferanse i Vilnius  
European Platform of Women Scientists avholder årlig konferanse 
og generalforsamling i Vilnius 5.-7. juni 2008. Komitéen 
planlegger å delta på denne konferansen, og kan tenkes å 
presentere prosjektet om nasjonal plattform for kvinnelige 
forskere.  
http://www.epws.org/index.php?option=com_content&task=view
&id=277&Itemid=4545 

 

• 5.-7. juni 2008: Konferanse i 
Vilnius 

 Linda Rustad 
og Marte 
Ericsson 
Ryste drar – 
representerer 
Nettverkspros
jektet om 
kvnnelige 
forskere.  

 

  • 25. og 26. oktober: Linda Rustad 
deltok på Women in Engineering 
and Technology Reserach i Paris. 
Konferansen presenterte bl.a. 
resultater fra forskningsprosjektet 
PROMOTEA Empowering Women 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

Engineers in Industrial and 
Academic Reserach 
 

• 4. og 5. oktober 2007: 
Komitéleder deltok etter 
invitasjon på  konferansen 
”WISER – Women in Science, 
Education, Research” i 
Maastricht i Nederland.   
http://www.wiserineurope.eu/?nid
=5 (Reisen betalt dels av 
UiMaastricht, dels UiTromsø) 
 

• 18. og 19.september: Linda 
Rustad deltok på Gender in the 
Academic Profession ved Århus 
universitet. To dagers workshop der 
økonomer presenterte pågående 
forskning innen likestilling og 
økonomi, forskningspublisering og 
lønn.  
 

  3.9. Orientering om komitéens mandat og arbeid 

Kif-komitéen må ta direkte kontakt med de instansene som faller 
inn under mandatet og orientere om virksomheten, invitere til 
kontakt og tilby bistand. Dette er særlig relevant for 
instituttsektoren, men det kan også sendes en henvendelse til 
institusjonene. En slik henvendelse kan utformes i samråd med 
Norges forskningsråd.   

 

• Utført 
• November 2007: invitasjon til 

instituttene om abonnement på 
Ressursbankens nyhetsbrev 

• November 2007: brev til 
instituttsektoren og til 
institusjonene 

   

 3.10. Representasjon i Helsinkigruppen 
Kif-komitéen bør sammen med Norges forskningsråd representere 
Norge i Helsinkigruppen. Komitéen avventer formelt svar fra KD 

• Ferdigsstilt 
• 14.04.2008: Bekreftelse fra KD 

på representasjon i 

 Tone Eng, 
KD,  og 
sekretariatet 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

på spørsmål om dette fra NFR. Inntil videre møter Linda Rustad 
fra Kif-sekretariatet i Helsinkigruppen.  

Helsinkigruppen.  
• 2007: Brev fra NFR (dato) til KD 

med forslag om at KIF-komitéens 
sekretariat, v. Linda Rustad,  
representerer Norge i 
Helsinkikomiteen sammen med 
NFR. Brevet er ikke besvart.  

følger opp.  

4. Møter med sektoren 
 

     

 4.1. Utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter 
I forbindelse med komitémøtene legges det opp til at komitéen 
besøker en utdanningsinstitusjon og ett eller flere 
forskningsinstitutter.  

 

Møteplan for institusjonsbesøk 
• Desember 2008, Uke 50: 

Høgskolen i Bodø og institutt?  
• Uke 50: Komitémøte i Bodø 
• 22. og 23. oktober: Komitémøte 

og erfaringskonferanse i Bern. 
• 5. september kl. 9-12: Møte med 

Universitetet i Oslo.  
• 4.-5. september: Komitémøte i 

Oslo.  
• 20. mai 2008: Høgskolen i  Sør-

Trøndelag.  
• 19. mai 2008: SINTEF 

Trondheim 
• 19. og 20. mai, komitémøte i 

Trondheim.  

 Sekretær 
avtaler.  
 
Større 
delegasjon til 
Bern, KD og 
komiteen.  
 
UiO har 
bekreftet.  
 

 
 
Irene Rehman 
Federal 
Department of 
Home Affairs 
FDHA 
State Secretariat 
for Education 
and Research 
SER 
University 
Institutes + 
Norges 
ambassadøri 
Bern.  

  Komitéen har tidligere besøkt:  

• 14. februar 2008: Møte med 
KILDENs styre. 

• 7. februar 2008: Høgskolen i 
Oslo 

• 6. februar 2008: Miniseminar med 
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

FIFO, NIFU STEP og NFR 
• 23.11.2007: Universitetet i Agder  
• 22.11.2007: Agderforskning 
• 03.04.2006: NTNU 
• 20.10.2005: Universitetet i 

Stavanger  
• 11.03.2005: Universitetet i 

Bergen  
• 11.03.2005: Norges 

handelshøyskole 
• 26.10.2004: Universitetet i 

Tromsø 
 

 4.2. Universitets- og høgskolerådet 
Komitéen ønsker jevnlig kontakt med Universitets- og 
høgskolerådet på styrenivå.  

Komitéleder Gerd Bjørhovde presenterte 
komitéen på representantskapsmøtet i 
Harstad 28.  mai 2008. 
 
Karen-Lise Scheie Knudsen presenterte 
komitéen på møte i Nasjonalt råd for 
teknologisk utdanning 8. mai 2008.  
 
Tidligere møter:  

Styremøtet 6. februar 2008. 

   

 4.3. NOKUT 
Komitéen ønsker jevnlig dialog med NOKUT om integrering av 
likestillingsaspektet i institusjonenes kvalitetssikringssystemer.  

Neste møte:  
Nytt møte høst 2008 (avtalt i september 
2007 – KIF-komitèen tar initiativet vår 
2008) 
 
Tidligere møter:  
11.09.2007 

 Sekretariatet.   

 4.4. Norges forskningsråd 
Komitéen ønsker jevnlig dialog med NFR om integrering av 

Neste møte:  
4.-5. 09.2008 (avtalt i september 2007 – 

 Sekretariatet.  
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

likestillingsaspektet i forskning.  KIF-komitèen tar initiativet vår 2008) 
 
Siste møte:  
11.09.2007 

 4.5. Kunnskapsdepartementet 
Komitéen ønsker jevnlig dialog med KD om integrering av 
likestillingsaspektet i stortingsmeldinger og øvrige planer, samt 
finansiering av tiltak som støtter opp under slike tiltak.  

Neste møte:  
 
Tidligere møter: 

• 28.01.2008: Møte med 
høyereutdannings- og 
forskningsminister Tora Aasland  

• 20.11.2007: Drøftingsmøte for 
mulig oppdrag om øremerking.   

• 29.05.2007: Møte med Øystein 
Djupedal/Gerd Bjørhovde. 
Presentasjon – ny komitéleder.  

 Sekretariatet.   

 4.6. Barne- og likestillingsdepartementet 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Komitéen ønsker et møte med likestillings- og 
diskrimineringsombudet vedr. aktivitets- og redegjørelsesplikten i 
offentlig sektor. I den forbindelse kan det være aktuelt også å møte 
BLD.  

Møtedato:  
28.01.2008:  
Møte med barne- og likestillingsminister 
Manuela Ramin Osmundsen og med BLD 
og LDO 
 LDO med spørsmål om anvendelse av 
likestillingslovens krav til aktivitets- og 
redegjørelsesplikt, og fått til svar at 
plikten gjelder all offentlig virksomhet. 
En redegjørelse for integrering av 
likestilling i utdanningssektoren vil gi 
nyttig kunnskap til komitéen. Det er 
ønskelig med et møte med LDO og BLD i 
den forbindelse.  
 

 Sekretariatet.   

 4.7. LUN-nettverket 
 

Ønsker å møte Kif-komiteen. Var planlagt 
i Trondheim i mai 2008, men avlyst.  
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Område Tiltak Status Budsjett Ansvar for 
oppfølging 

Relevante 
eksterne 
prosesser 

 4.8. Stjernø-utvalget  

 
22.10.2007: Komitéleder møtte Steinar 
Stjernø 

   

 
5. Dokumentasjon 

 

     

 5.1. Postliste 
Sekretariat fører oversikt over brev, aktiviteter og henvendelser. 
Dette er et grunnlag for senere reapportering og et verktøy for 
informasjon til komitéens medlemmer og andre 

 

Kontinuerlig  Sekretær  

 5.2. Strategisk arbeidsplan for komitéen 
Komit\een utarbeider og vedlikeholder en arbeidsplan med 
aktiviteter som er strategisk forankret i formålet med komitéen, 
slik det er beskrevet i mandatet. Planen gjelder for hele perioden, 
men er dynamisk i den forstand at den justeres og oppdateres 
fortløpende. Arbeidsplanen er ment som et forpliktende verktøy, 
men er ikke bindende i den forstand at den ikke kan endres hvis 
dette er hensiktsmessig. Postliste og arbeidsplan vil i noen grad 
være overlappende.  

Kontinuerlig  Sekretær  
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Vedlegg 2 Nasjonale tiltak for integrering av kvinner i forskning (jf. Kif-sak 09/08) 
 
Stemmeforklaring fra Knut Holtan Sørensen, mottatt 2. juni 2008:  

Stemmeforklaring 
 
Jeg valgte å stemme avholdende for å markere at jeg ikke innestår for de forslagene som er fremmet fra 
komiteen. Det kan tenkes at øremerking av visse typer stillinger er en god ide, men for meg er det for mange 
uklarheter knyttet til forslaget og dets mulige effekter. Jeg er skeptisk til øremerking fordi det bare løser 
eventuelle diskrimineringsproblemer ved tilsettinger, som jeg ikke kan se er dokumentert i vesentlig omfang, og 
ikke utfordringene som ligger i rekruttering, kvaliteten på forskerutdanning og fagmiljø, attraktiviteten ved 
akademiske karrierer, osv. Jeg er også skeptisk til øremerking uten kontroll over fordelingsvirkningene. Hvis 
øremerking innebærer at det tilføres ekstra ressurser som stipendiater til fagmiljø med lav kvinneandel, medfører 
det en belønning av de fagmiljøene som ikke har gjort denne delen av rekrutteringsjobben. Det framstår ikke 
som rettferdig. I det hele tatt tror jeg at en omfattende øremerking av stillinger for kvinner til fagmiljøer med lav 
kvinneandel, vil by på store administrative og fordelingsmessige utfordringer. 
 
Jeg er i tillegg bekymret for at en satsing på øremerking vil forskyve interessen bort fra mer grunnleggende 
problemer knyttet til skjev kjønnsfordeling innenfor akademia. 
 
 
Knut H. Sørensen 
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Vedlegg 4  KIF 30/08  Årsrapport for Kif-komiteen 
 
 
 

Årsrapport 2007 

 
 
 

Komité for integreringstiltak  

– Kvinner i forskning (2007-2010) 
(KiF-komiteen) 
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1 Bakgrunn og mandat 
Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning ble først opprettet av daværende Utdannings- og 
forskningsdepartementet (UFD) 26. januar 2004 for å bidra til integrering av likestilling i universitets- og 
høyskolesektoren. Kvinner er underrepresentert i vitenskapelige stillinger innenfor de fleste fagområder, og 
ubalansen øker jo høyere opp i stillingssystemet man kommer. Komiteen skulle gi støtte og anbefalinger om 
tiltak som kunne bidra til integrering av likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren og dermed til 
økt likestilling. Komiteen ble opprettet for en treårsperiode, og leverte sin sluttrapport i 2007.  
 
På grunn av de gode erfaringene med Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, og etter anbefaling fra 
den første Kif-komitéen, besluttet Kunnskapsdepartementet i 2007 å videreføre ordningen, og en ny komité ble 
oppnevnt for å virke i en treårsperiode fra og med 1. april 2007 til 01.04.2007-01.04.2010. Mandatet til denne 
andre komitéen var utvidet til å omfatte forskningsinstitutter og samtlige departementer.  
 

2 KiF-komiteens medlemmer og sekretariat 
Den første komitéen avsluttet sitt arbeid i februar 2007. Leder av denne komitéen var professor Kari Melbye, 
NTNU. For informasjon om øvrig sammensetning, se:   
http://kvinneriforskning.no/c42786/artikkel/vis.html?tid=42795  
 
Medlemmene i den andre Kif-komitéen ble oppnevnt i april 2007:  
 
Medlemmer 
Prorektor og professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) 
Fakultetsdirektør Karen-Lise Scheie Knudsen, Universitetet i Agder  
Konserndirektør Ernst H. Kristiansen, SINTEF 
Førsteamanuensis Eva Skærbæk, Høgskolen i Østfold 
Professor Knut Holtan Sørensen, NTNU 
Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd 
Student Katrine Elida Aaland, Studentenes Landsforbund (11. og 12.juni) 
Student Helene Bustad Johannessen, Studentenes Landsforbund (fra og med 28. august)3 
  
Observatører  
Seniorrådgiver Tone Eng, Kunnskapsdepartementet 
Daglig leder/direktør Maria Grönroos, KILDEN (etter vedtak i komitéen 28. august 2007) 
 
Sekretariat 
Seniorrådgiver Linda M. Rustad, Universitets- og høgskolerådet  
Seniorrådgiver Mari S. Rigstad – komitéens sekretær (i permisjon fra 1. mai 2007 15. mai 2008) 
Seniorrådgiver Ellen Birgitte Levy, Universitets- og høgskolerådet – komitéens sekretær.  (vikar fra 15. mai 
2007 til 15. mai 2008) 

3 Møter, institusjonsbesøk og konferansedeltakelse 

3.1 Komitémøter 
I 2007 har den første komitéen (2004-2007) hatt ett møte. Andre komité (2007-2010) har hatt tre komitémøter. 
Til sammen har komitéene behandlet 45 saker.  

3.1.1. 27. mars 2007 

Siste komitémøte for den første komitéen (2004-2007) ble avholdt 27. mars 2007.  
Det ble orientert om ferdigstillelse og distribusjon av sluttrapporten, og funksjonsperioden ble oppsummert. Det 
ble fremhevet at det gode samarbeidet med departementet og med KILDEN hadde vært sentrale premisser for 
det arbeidet komitéen hadde gjort. Det ble konstatert at det stod igjen i underkant av to millioner kroner i 
ubenyttede midler.  
                                                           
3 Katrine Elida Aaland ble først oppnevnt som studentrepresentant fra Studentenes Landsforbund. Da hennes 
funksjonstid i StL var ute, ble Helene Bustad Johannessen oppnevnt i hennes sted. 
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3.1.2. 11.-12. juni 2007 

Andre komité (2007-2010) konstituerte seg i møtet 11.-12. juni. Fortolkning av komiteens mandat og fortolkning 
av EFTA-dommen ble diskutert.  Det ble orientert om Forskningsrådets policynotat om likestilling, Ressursbank 
for likestilling i akademia og om Universitets- og høgskolerådet. Det ble fattet vedtak om å be om møter med 
UHR, KD, NOKUT og Norges forskningsråd. 

3.1.3. 28. august 2007 

Komitémøtet ble avholdt i Berlin i forbindelse med komitéens deltakelse på 5th European Conference on 
Gender Equality in Higher Education i Berlin 28.-31. august 2007. Komitéen hadde ingen offisielle bidrag på 
konferansen, men distribuerte et antall eksemplarer av første komités sluttrapport i engelsk oversettelse.  
 
I komitémøtet ble innspill til regjeringens stortingsmelding om rekruttering til forskning og innovasjon 
behandlet. Det ble fattet vedtak om flere utredningstiltak knyttet til rekrutteringsmeldingen og til oppfølging av 
Kif-komitéens sluttrapport, og om utarbeidelse av arbeidplan for komiteen. Det ble videre nedsatt arbeidsgrupper 
med ansvar for arbeidsplanen og flere av tiltakene.     

3.1.4. 22.-23. november 2007 

I komitémøtet som ble avholdt ved Universitetet i Agder, ble det redegjort for behov for økt budsjettramme for 
Ressursbanken.   Møtet godkjente forslag til arbeidsplan for komitéen, og det ble vedtatt å gå inn i delprosjektet 
”Akademikerprofesjon i endring” i samarbeid med NIFU STEP. Det ble videre blant annet orientert om 
forskningspolitisk konferanse som planlegges i 2009. I tilknytning til komitémøtet ble det avholdt møter med 
Agderforskning og Universitetet i Agder.  
 

3.2. Andre møter 
Komitéen har videre bedt om møter med daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal og ny minister for 
forskning og høyere utdanning Tora Aasland, Norges forskningsråd, NOKUT og UHR.  
 

• 23. april 07: Møte i Brussel der følgende deltok: Fra DG Research: Johannes Klumpers leder av 
Scientific Cultures and Gender Issues, Florence Bouvret og Camilla Gidlof-Regnier. Fra DG 
Employment Petra Schott og Elisabeth Kavazi (jurister). Fra KD: Jana Weidemann, Gunnhild 
Rønningen og Niclas Trosdal. Fra den norske EU delegasjonen Bjørn Tore Kjellemo. Fra Komité for 
integreringstiltak – kvinner i forskning Linda M. Rustad, observatør. Med bakgrunn i EFTA-dommen 
som falt i 2002 som omhandlet måten Norge praktiserte øremerking på, var formålet med møtet å 
diskutere hva Norge kan igangsette av øremerkingstiltak.  

• 29. mai 2007: Møte med Kunnskapsminister Øystein Djupedal. I møtet ble EFTA-dommen og 
oppfølging av sluttrapporten diskutert.  

• 11. september 2007: Møtet med Norges forskningsråd. Handlingsplan for likestilling, og 
kjønnsperspektiver i forskning presentert. Det ble diskutert samarbeidsmuligheter mellom 
Forskningsrådet og Kif-komitéen. Det ble avtalt et oppfølgingsmøte høsten 2008.  

• 11. september 2007: Møte med NOKUT. Muligheten for å integrere kjønnsaspektet i institusjonenes 
kvalitetssikringssystemer var ett diskusjonstema i møtet. Institusjonens ansvar og NOKUTs rolle i 
akkreditering og veiledning ble også diskutert. Kif-komitéen tar initiativ til et nytt møte i januar/februar 
2009.  

• 22. november 2008: UHR representerte komitéen i møte med KD om innspill til stortingsmelding om 
rekruttering. Øremerking av midler til midlertidige vitenskapelige stillinger var ett tema.  

• Høst 2007: Komitéleder hadde et møte med UHRs styre om øremerkingssaken.     
• Sekretariatet har hatt to møter med NIKK (Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning), FOKK 

(Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge), KILDEN og NFR om forskningspolitisk konferanse 
i 2009. 

• Det har i tillegg vært avholdt uformelle møter med blant annet NIFU STEP i forbindelse med inngåelse 
av prosjektavtaler. 

 

3.3 Institusjons- og instituttbesøk 
Komitéen har i 2007 besøkt én utdanningsinstitusjon og ett forskningsinstitutt. I tillegg besøkte seniorrådgiver 
Linda Rustad Høgskolen i Vestfold i mai 2007.  
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3.3.1. Høgskolen i Vestfold 10. mai 2007 

10. mai besøkte Linda Rustad Høgskolen i Vestfold og ga en presentasjon av Kif-komiteen og dens mandat, 
samt sluttrapporten til den første komiteen for høgskolens faglige utvalg.  

3.3.2. Agderforskning 22. november 2007 

I komitéens møte med Agderforskning, ga instituttet en orientering om Senter for likestilling som er et 
forprosjekt vedtatt av styret ved den gang Høgskolen i Agder, 20. juni 2007.  Senteret skal blant annet bidra til å 
samle og styrke forskning på kjønn og likestilling og er tiltenkt en rolle som drivkraft for likestilling i regionen.   

3.3.3. Universitetet i Agder 23. november 2007 

I møte gjordeUniversitetet rede for  forslag til handlingsplan. Det ble også orientert om kjønnsfordeling 
og rekruttering ved UiA og om videreføring av Prosjekt senter for likestilling.  
 

4  Aktiviteter 
I dette kapitlet gis det en kort omtale av Komiteens viktigste aktiviteter og saker i 2007. For nærmere 
informasjon om Komiteens aktiviteter og synspunkter, se: http://kvinneriforskning.no/komiteen/  
 

4.1 Sluttrapport 
Sluttrapporten til den første Kif-komitéen (2004-2007) ble ferdigstilt i januar 2007 og oversendte 
Kunnskapsdepartementet 8. februar 2008. Rapporten ble distribuert til samtlige universitet og høgskoler og den 
ble oversatt til engelsk. Rapporten inneholder anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og 
NOKUT. Den ble videre presentert i Helsinkigruppens møte i Brussel 20. april 2007.  
 

4.2 Oppdrag utført for Kunnskapsdepartementet 
I 2007 har Kif-komitéen utført to oppdrag for Kunnskapsdepartementet. I tillegg ble det varslet et 
utredningsoppdrag som gjelder tiltak for å øremerke midler til tilsetting i midlertidige vitenskapelige stillinger. 
Dette er i henhold til en henvendelse fra Komitéen til Kunnskapsdepartementet i 14. september 2007 der 
avklaring av handlingsrommet etter EFTA-dommen ble etterspurt.  

4.2.1. Oslo Celebration Grants 

I brev 10. september 2007 ba Kunnskapsdepartementet Kif-komitéen i samarbeid med UHR å velge ut to norske 
kandidater til stipendiet ”Oslo Celebration Grants” som skulle gå til faglig kvalifiserte forskere med ønske om å 
reise til Sør-Afrika for å arbeide med spørsmål relatert til kjønn og utdanning. Kif-komitéen og UHR foretok 
utlysning, vurdering og innstilling til stipendiene som var på kr 100 000 hver. Kunnskapsdepartementet fulgte 
innstillingen og stipendiene gikk til forskere ved UiO og Kvinnforsk UiT.  

4.2.2. Likestillingsprisen 

 I brev 27. september 2007 ba Kunnskapsdepartementet Kif-komitéen om å lyse ut, vurdere og innstille til en 
nyopprettet Likestillingspris på to millioner kroner. Formålet med prisen var å stimulere og aktivisere 
institusjonene og gi likestillingsarbeidet en ekstra giv. Utlysning ble foretatt i form av brev til institusjonene og 
annonsering på flere nettsteder og i tidsskrifter. Det kom inn ni søknader innen frist. Prisen ble delt mellom 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (kr1 500 000) og institutt for marin biologi ved Universitetet i 
Tromsø (kr 500 000). I innstillingsbrevet til Kunnskapsdepartementet, oppfordret Kif-komitéen til at tiltaket med 
Likestillingsprisen skulle videreføres.  
 

4.3 Prosjekter utført som oppdrag for komitéen 

4.3.1 Universitetet i Oslo: Kvinner i realfag 

Dette forskningsprosjektet ble igangsatt med midler fra komitéen (kr 600 000) i 2006. Høsten 2007 varslet 
prosjektansvarlig komitéen om mulige endringer i forutsetninger for gjennomføring.  
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4.3.2 NIFU STEP: Doktorgradskandidater og karrierer i et likestillingsperspektiv 

Høsten 2007 inngikk komitéen avtale med NIFU STEP om utvidelse av etoppdrag gitt av UHRs 
forskningsutvalg: Doktorgradskandidater og karrierer i et likestillingsperspektiv. Utvidelsen gjaldt integrering av 
aspektet om forskjeller og likheter mellom menn og kvinner.  Rapporten forelå i desember 2007 og gir en 
oversikt over kandidatenes karrierer de første årene etter avlagt doktorgrad, samt en oversikt over kandidatenes 
vurderinger av doktorgradsperioden i lys av deres arbeidslivserfaringer etter avlagt doktorgrad. 
 

Rapporten finnes her:  
http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/doktorgradsutdanning_og_karrieremuligheter  
 

4.3.3 NIFU STEP: ”Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv”, del av 
Comparative Academic Professions. 

4.3.3.1. Hovedprosjektet 

Komitéen har inngått prosjektsamarbeid med NIFU STEP om den norske delen (Norske forskningsvilkår i et 
internasjonalt perspektiv) av det internasjonale forskningsprosjektet Comparative Academic Profession, som er 
en komparativ studie av arbeidsvilkårene til vitenskapelig ansatte. Komitéen har nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av representanter for komitéen, sekretariatet og forskningssektoren. Delavtale ble inngått 26.10.2007. 
Avtale om rapportering og finansiering av hele oppdraget ble inngått i februar 2008. Prosjektet ferdigstilles i 
løpet av sommeren 2009. 
  

4.3.3.2. NIFU STEP: Kvinner og tidsbruk i akademia  

På oppdrag fra Komitéen utarbeidet NIFU STEP en delrapport til ”Norske forskningsvilkår i et internasjonalt 
perspektiv”. Formålet med rapporten var å undersøke hvordan kvinnelige og mannlige vitenskapelig ansatte i 
universitets- og høgskolesektoren fordeler sin arbeidstid på ulike typer arbeidsoppgaver (først og fremst 
forskning og undervisning). Rapporten som ble publisert 12.11.2007. viser at kvinner underviser mer enn menn 
etter kvalitetsreformen. Rapporten inngår i Komitéens innspill til Stortingsmelding om rekruttering og 
innovasjon.    
 
Rapporten finnes her:  
http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/kvinners_og_menns_tidsbruk_i_akademia    

4.3.4. KILDEN: Nettverksplattform  

Komitéen har gitt KILDEN i oppdrag å utføre en pilotstudie om nettverk for kvinnelige forskere, som et innspill 
til Stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning. Nasjonal satsing på nettverk for kvinnelige forskere. 
Rapporten ble presentert for Kif-komiteen 7. februar 2008, og ble deretter oversendt KD.   

4.4 Brev  
 
Til KD:  

• Om Stortingsmelding om kvalitetsreform 
• Om fortolkning av EFTA-dommen 
• Stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning.  

 
Til andre 

• Brev til LDO om aktivitets- og redegjørelsesplikten  
• Til forskningsrådet om finansiering av Ressursbank for likestilling i akademia 

 
Brevene er tilgjengelige på: http://kvinneriforskning.no/c42786/artikkel/vis.html?tid=42795 

4.5 Ressursbank for likestilling i akademia 
Ordningen med Ressursbank for likestilling i akademia, og dermed engasjementet av KILDEN, er videreført. 
Sak om utvidelse av budsjettrammen som følge av utvidet mandat, økt aktivitet og satsing på internasjonalisering 
ble behandlet i komitémøte 22.-23. november, og det ble fattet vedtak om innvilgelse under forutsetning av at 
Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet bidro økonomisk. Kunnskapsdepartementet har overført 
midler til komitéen. Det ble sendt en forespørsel til Norges forskningsråd.  
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4.6 Nettverkskonferanse for likestillingsmedarbeidere  
Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren ble holdt 12. februar ved Høgskolen 
i Agder. Tema for møtet var Ansettelsesprosesser – kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. Møtet hadde omlag 
25 deltagere, blant dem representanter fra universiteter og høgskoler, Kif-komiteen, Universitets- og 
høgskolerådet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges forskningsråd. 
 
Program:  

• Mona Larsen-Asp, underdirektør i samfunnsavdelingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet: 
Karriere og ambisjoner – mest for menn? 

• Linda Rustad, seniorrådgiver i Kif-komiteen: Sluttrapporten fra Komité for integreringstiltak - Kvinner 
i forskning 

• Inge Henningsen, professor i statistikk ved Københavns Universitet: Kjønnsbarrierer i akademia "The 
leaking pipeline" 

• Lise Christensen, Seniorrådgiver Norges Forskningsråd: Likestillingshensyn ved tilsettinger 

5 Egenvurdering og oppsummering 

5.1. Aktivitetsnivå 
Komitéen er godt fornøyd med aktivitetsnivået i det første året i funksjonsperioden. Sett ut fra et 
kapasitetshensyn har nivået vært svært høyt. Det kan være behov for og ønske om flere møter, men det er 
usikkert om sekretariatet og komitéens medlemmer har kapasitet til at dette kan la seg gjennomføre. 
 

5.2. Vilkår for komitéens arbeid 
Komitéen erfarer at det er stor interesse for arbeidet, og at sektoren har forventninger til resultatene. Til hinder 
for komitéens arbeid er vanskelig eller manglende tilgang på egnet statistikk og forskning. I mange tilfeller må 
komitéen selv innhente kjønnsspesifikk forskning på felt som på forhånd er kartlagt, men hvor kjønnsaspektet er 
utelatt i kartleggingen. Det viser seg ofte at relevant statistisk materiale ikke er tilgjengelig hos SSB og DBH er, 
noe som hemmer komitéen i dens arbeid.  
 

5.3. Intern kommunikasjon 
Komitéen understreker sin funksjon som initiativtakter og iverksetter, i motsetning til å være et 
forvaltningsorgan. Dette fordrer en større delaktighet fra komitéens medlemmer i alle prosessledd, og at disse i 
stor grad er med å prege produktene som avleveres. Medlemmene er engasjert og ønsker å involveres aktivt i alle 
prosesser.   
 

5.4. Strategi 
Komitéen har så langt manglet en klar mediestrategi, men ser et klart behov for dette, særlig i forbindelse med 
institusjonsbesøk og politiske utspill. Ressursbank for likestilling i akademia er bedt om å utforme et forslag til 
mediestrategi for komitéen. Det er nøvendig med en tydeligere strategisk retning for de møtene der komitéen 
møter eksterne instanser. Komiteen må selv arbeide med å styrke dette.  


