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Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning 
 
Referat 
 
fra møte fredag 30.oktober 2009  
 
Sted: 

Høgskolen i Østfold, Fredrikstad 
 

Til stede:  
Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) 
Førsteamanuensis Eva Skærbæk, HiØ 
Karen Lise Scheie Knudsen, UiA 
Konserndirektør Ernst H. Kristiansen, SINTEF  
Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU 
Student Helene Bustad Johannessen  
Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd 
Direktør Maria Grönroos, KILDEN (observatør) 
Seniorrådgiver Unni Sandsdalen, KD (observatør) 

 
Fra sekretariatet:  

Seniorrådgiver Linda M. Rustad 
 

Komiteen møtte Høgskolen i Østfold. Følgende deltok fra Høgskolen: 

 Elin Nesje Vestli (rektor, leder av FoU-utvalget)  

 Jan Olav Aarflot (personaldirektør)  

 Else Norheim (bibliotekleder, medlem av Likestillings- og diskrimineringsutvalget og 

av FoU-utvalget) 

 Tone Kjersem (sekretær for Likestillings- og diskrimineringsutvalget)  

 Synnøve Narten Jonassen (dekan Avd. for helse- og sosialfag)  

 Sissel Larsen (Avd. for ingeniørfag) 

 

Deretter møtte komiteen Østfoldforskning, representert ved direktør Trond Edvardsen og 

forsker Mie Vold. 

 

 

SAKLISTE 
  

Kif 40/09 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Kif 41/09 Referat fra siste møte 

Kif 42/09 Referat- og orienteringssaker 

Kif 43/09 Møteplan 

Kif 44/09 Nettverksmøtene – forespørsel til UHR  

Kif 45/09 Øke bevilgningen til Kif og finansiering av Ressursbanken - forespørsel til KD 

Kif 46/09 Eventuelt 
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Evaluering av konferansen og møtene 

  

  

KIF 40/09 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

 

  Det kom ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

   

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

KIF 41/09 Referat fra forrige komitémøte 

 

 

Referatet fra møtet 4. september i Stavanger er godkjent og lagt ut på 

Ressursbanken.  

 

 http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6325  

 

 

KIF 42/09 Referat- og orienteringssaker 

 

  Det ble orientert om følgende saker: 

 Regnskapsrapportering fram til september 2009 til 

Kunnskapsdepartementet, se også sak 33/09 fra forrige møte.  

 Rapporten Kvinners karrieremuligheter i instituttsektoren utført av ISF 

på oppdrag for Kif-komiteen. Rapporten er sendt ut til komiteens 

medlemmer.  

 Likestillingsseminar for NINA i Trondheim 19.oktober, Linda Rustad 

innledet. 

 Veilederen fra LDO som tar for seg aktivitets- og rapporteringsplikten 

som er nedfelt i likestillingsloven er nå ferdig og ble presentert på 

konferansen om likestilling i instituttsektoren 29.10.09. 

 Likestillingsseminar 26. august for ledelsen ved TF-fakultetet UiO, 

Linda Rustad innledet. 

Vedtak:  

Kif-komiteen tar sakene til orientering/etterretning. 
 

 

KIF 43/09 Møteplan  

 

 

 

 Møte med SIU 19. november. Kif gir en presentasjon av sitt arbeid for de 

ansatte i SiU. Karen Lise Knudsen, Gerd Bjørhovde, Kjell Bratbergsengen, 

evt Helene Bustad Johannesen, Linda Rustad stiller. 

http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6325
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 Møte med statsråd Tora Aasland 2. desember fra 11-12. Ørjan Arntzen 

stiller for Helene Bustad Johannesen, Gunnar Bolstad har ikke anledning. 

 Workshop med samarbeidsgruppen fra Sveits: 3. – 4. desember 2009. Eva 

Skærbæk, Gerd Bjørhovde, Ernst Kristiansen og Karen Lise Knudsen 

(4.des) stiller fra Kif. 

 11. desember: utkast til innstilling Likestillingsprisen – arbeidsgruppen.   

 Komitémøte fredag 8. januar 2009. Lise Christensen inviteres for å 

orientere om framdriften i arbeidsplanen som foreberedelse til møtet med 

NFR. 

 Møte med Norges forskningsråd 26. januar 2010. 

 Nettverksmøtet 2. – 3. februar i Bergen. Gerd Bjørhovde, Karen-Lise 

Knudsen, Linda Rustad stiller. 

 22.-23. mars 2010 Kif komiteens møte i mars avholdes i Tromsø. 

Komiteen ønsker å arrangere et miniseminar for å presentere ”katalogen” 

over likestilling og ledelse. De omkringliggende institusjonene inviteres. 

 

Andre møter /konferanser hvor komiteen har vært representert: 

 

 International Conference Leadership through the gender lens: Women and 

Men in organisations, 22. – 23. Oktober (Linda Rustad deltok) 

 

Vedtak:  

Kif-komiteen vedtok møteplanen.  

 

 

Kif 44/09 Nettverksmøtene – forespørsel til UHR 

 

 

De årlige nettverksmøtene for likestillingsarbeidere i forskningssektoren har vært svært 

vellykket. Da komiteen initierte tiltaket ble det avsatt kr 225 000 til formålet. Etter at neste 

møte i Bergen 2. -3. februar 2010 er avviklet er midlene brukt opp. Da tiltaket ble initiert sa 

UHR ja til å koordinere arbeidet. Spørsmålet nå er om tiden er moden for at Kif sender en 

formell henvendelse til UHR og anmoder dem om å påta seg det fulle ansvaret for 

nettverksmøtene, også det finansielle. Begrunnelsen for en slik henvendelse er for det første at 

tiltak Kif komiteen initierer der det viser seg at behovet er av mer varig karakter bør overføres 

til permanente aktører. For det andre er det å implementere arbeid og tiltak i andre aktørers 

virksomhet en måte å styrke likestillingsarbeidet på. 

 

Vedtak:  

Sekretariatet sender brevet til UHR med de kommentarer som framkom 

i møte.  

 

 

Kif 45/09 Øke bevilgningen til Kif og finansiering av Ressursbanken - forespørsel til KD  

 

I gjennomgangen av regnskapet for 2009 og budsjett til og med mars 2010 (jf orienteringssak 

og vedlegg 1) ser vi ansatser til at komiteens regnskap for hele treårsperioden vil gå ut i null. 

Dette betyr at i neste komitéperiode vil store deler av midlene Kif har til rådighet være bundet 

opp i sekretariatskostnad, honorar og reiser og ikke minst Ressursbanken. I innspillet Norges 

forskningsråd sendte Kunnskapsdepartementet når det gjaldt videreføring av Kif skriver 
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Forskningsrådet at det bør sikres en mer permanent finansiering av Ressursbanken. På møtet 

forelå et utkast til brev, inkludert en rapport om Ressursbankens virkeområde og omfang, til 

Kunnskapsdepartementet der det anmodes om å utvide de finansielle rammene med en million 

kroner. Dette bør videre diskuteres i møte statsråden har varslet at hun ønsker med Kif i høst. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Sekretariatet sender brevet med de endringer som ble foreslått på 

møtet. 

 

 
 

KIF 46/09 Eventuelt 

 

 Det ble kort informert om hvor langt katalogprosjektet var kommet. 

 Oppsummering av konferansen Status og Satsning: Komiteen sa seg fornøyd med å ha 

arrangert denne type konferanse og håper at det kan være en start på et tettere 

samarbeid med instituttsektoren. Situasjonen ved universitetene er mer nyansert enn 

det som framkom ved enkelte av innleggene. Likevel, universitetene har også grunn til 

å se på hva instituttsektoren gjør, f.eks når det gjelder ledelse, omdømme og raushet 

når det gjelder å gi kollegaer positiv oppmerksomhet. Det skrives et brev til Norges 

forskningsråd der det anbefales at de går i dialog med LDO slik at NFR ber 

instituttsektoren om rapporter som er i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten. I 

dette bildet er det viktig at statistikken forbedres og nyanseres slik at øverste 

kompetansenivå vises. 

 

 

 

Med hilsen, 

 

Gerd Bjørhovde (s)      Linda M. Rustad 

leder        sekretær 
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