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Komité for kjønnsbalanse i forskning 
 

Godkjent referat 
 

fra møtet mandag 6. og tirsdag 7. september 2010 

 

Sted: 

Høgskolen i Lillehammer 

UHRs lokaler, Oslo 

 

Til stede: 

Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) 

Førsteamanuensis Eva Skærbæk, Høgskolen i Østfold (ikke 6.) 

Konserndirektør Ernst H. Kristiansen, SINTEF (ikke 6.) 

Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU 

Forskningsleder Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning 

Avdelingsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd  

Student Karen O. Golmen, NSU 

Førsteamanuensis Lise Langåker, Høgskolen Stord/Haugesund (vara) 

Direktør Maria Grönroos, KILDEN (observatør) 

Seniorrådgiver Unni Nikolaysen, Kunnskapsdepartementet (observatør) 

 

Fra sekretariatet: 

Seniorrådgiver Linda Rustad 

Kontorsjef Nina Widding 

 

Forfall: 

Førsteamanuensis Finn Nortvedt, Høgskolen i Oslo 
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 Kif 12/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste. Det ble meldt inn to saker til eventuelt. 

 

  Vedtak:  

Kif-komitéen godkjenner innkalling og sakliste.  

 

 

 

Kif 13/10 Godkjenning av referat fra møtet 31. mai – 1. juni 2010 

 

Referat fra møtet 31. mai – 1. juni er godkjent på sirkulasjon, og ligger på Kifs nettsider: 

http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315.  

 

Det kom ikke nye kommentarer til referatet 

 

Vedtak:  

Kif-komitéen godkjenner referatet. 

 

 

 

Kif 14/10 Møte med Høgskolen i Lillehammer 6. september 2010 

 

Komitéen møtte følgende representanter fra høgskolens ledelse: 

 Rektor Bente Ohnstad  

 Fung. direktør Kjell Ivar Iversen  

 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik  

 Leder av Likestillings-, inkluderings- og antidiskrimineringsutvalget Iben Kardel  

 Prosjektmedarbeider – Likestillings-, inkluderings- og antidiskrimineringsutvalget 

Marit Godeseth  

 Personal- og organisasjonsdirektør Lars Petter Mathisrud  

 Personalrådgiver (sekretær for Likestillings-, inkluderings- og 

antidiskrimineringsutvalget) Liv Gjerde 

Høgskolen i Lillehammer erkjenner at dårlig kjønnsbalanse er et problem for HiL, og at dette 

skyldes for lite systematisk arbeid over tid og for dårlig oppfølging av vedtatte planer og 

tiltak.  

 

Komitéen mener at det var en god dialog i møtet, men at høgskolen har utfordringer med å 

gjennomføre de gode tiltakene som høgskolen selv omtaler i sin handlingsplan for likestilling, 

inkludering og antidiskriminering. Spesielt savner komitéen klare rapporteringsrutiner, 

ansvarsfordeling og ledelsesforankring.  

 

Sekretariatet vil sende et oppfølgingsbrev til høgskolen. I tillegg ønsker komitéen å få 

utarbeidet en sjekkliste som kan brukes i forberedelsen av senere institusjonsbesøk. 

 

 

Saksdokumenter/lenker: 
 Handlingsplan for likestilling, inkludering og antidiskriminering v/HiL – vedlegg nr 1 

http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315
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 ”Bare 5 av 47 er kvinner” – intervju med personaldirektør Lars Petter Mathisrud 26. 

august 2010: http://www.byavis.no/nyheter/4330-bare-fem-av-47-er-kvinner-  

 ”Her er høyskolens 47 professorer i kvinnefag. Men hvor er kvinnene?” – artikkel fra 

VG 27. juni 2010 – vedlegg nr 2 

 ”Likestilling i system” – intervju med tidligere høgskoledirektør Jostein Skurdal 26. 

april 2006: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=42619  

 Powepoint-presentasjon fra Linda Rustads møte med HiL 4. juni 2010 – vedlegg nr 3 

 

 

Vedtak:  

Komitéen ber sekretariatet utforme et oppfølgingsbrev til høgskolen. Saken tas 

for øvrig til orientering. 
 

 

 

Kif 15/10 Møte med statsråd Aasland 7. september 2010 

 

Forrige komité hadde et møte med statsråden 4.desember i fjor der hovedtema var 

videreføring og mandat til neste komité. Bjørhovde, Kifs sekretariat, prorektor Inga Bostad og 

likestillingsrådgiver ved UiO Ingrid Uldal hadde videre et møte med statsråden 7. januar. 

Dette møtet ble initiert av UiO, og tema som ble diskutert var blant annet integrering av 

likestilling i NOKUTs arbeid, og seksuell trakassering i forskningssektoren. 

 

Til dette møte ønsket komitéen å ta opp følgende tema: integrering av likestilling i NOKUTs 

forskrift, seksuell trakassering, samarbeid med Forskingsrådet om oppfølging av 

Forskningsmeldingen, og ledelse. 

 

Kif løftet fram seksuell trakassering som et tema som bør diskuteres nærmere. Statsråden 

understreket at dette var et viktig tema, og foreslo at Kif tok dette opp med UHR. 

 

Jesper Simonsen ga en kort presentasjon av Forskningsrådets initiativ vedrørende oppfølging 

av Forskningsmeldingen punkt 10.3. Statsråden så svært positivt på det arbeidet 

Forskningsrådet nå er i gang med. Hun la vekt på videre dialog mellom Norges forskningsråd 

og KD for å følge opp dette.  Kif ble dessuten invitert til høringsmøtet 12. november for å få 

muligheten til å komme med innspill til utviklingen av mandatet til evalueringen av Norges 

forskningsråd. 

 

Statsråden er også opptatt av at likestilling blir integrert i sektorens lederopplæring generelt, 

og spesielt i det arbeidet UHR har fått SAK-midler til å gjennomføre. 

 

 

 

Saksdokumenter/lenker: 
 Internt notat – møte med statsråd Tora Aasland 7. september – vedlegg nr 4 

 

 

 

Vedtak:  

Kif-komitéen ber sekretariatet utforme to brev til UHR som tar opp henholdsvis 

utfordringene med håndtering av seksuell trakassering, samt 

kjønnsbalanseperspektivet i lederopplæring. Sekretariatet følger opp 

Forskningsrådets oppfølging av Forskningsmeldingen. 

http://www.byavis.no/nyheter/4330-bare-fem-av-47-er-kvinner-
http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=42619
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Kif 16/10 Argumentasjon for økt kjønnsbalanse i forskning 

Komité for kjønnsbalanse i forskning 2010 – 2013  

 

Det fremlagte forslaget til argumentasjon ble diskutert. 

En revidert versjon sendes ut separat. 

 

  

 Vedtak: 

1. Kif-komitéen ber sekretariatet revidere argumentasjonen med utgangspunkt 

i de innspillene som fremkom i møtet.  

2. Argumentasjonen sendes komitéen på sirkulasjon for endelig godkjenning, 

før den legges ut på komitéens nettsider. Argumentasjonen skal også 

trykkes opp i en ny presentasjonsbrosjyre om Kif-komiteen. 

 

 

 

 

Kif 17/10 Erfaringskonferanse om utradisjonelle studievalg 

 

Institusjonsbesøkene og kandidaturene til likestillingsprisen har vist at flere institusjoner er 

opptatt av å rekruttere kvinner til tradisjonelt mannsdominerte fagområder, særlig 

ingeniørfagene, og menn til typiske kvinneyrker som førskoleutdanning og sykepleie. Andre 

institusjoner er opptatt av å styrke sitt rekrutteringsgrunnlag og ser nytten av å igangsette 

prosjekter for å nå nye målgrupper som innebærer et brudd med tradisjonelle kjønnstypiske 

studievalg. Dette er dessuten et felt det i dag forskes på. 

Dette er noe av bakgrunnen for at det kunne være interessant å arrangere en 

erfaringskonferanse som blant annet presenterer ulike rekrutteringsprosjekter som sektoren 

har initiert. Dette kan være til inspirasjon for andre institusjoner som vurderer igangsetting av 

lignende tiltak. I tillegg vil det være et poeng å løfte fram forskning på feltet for å bidra til at 

tiltakene blir mer nyanserte og treffsikre. 

 

Komiteen har hatt uformell kontakt med Universitetet i Agder som er positive til et samarbeid 

om en slik konferanse. UHRs utdanningsutvalg bør også kunne involveres i arbeidet.  

 

   

 

Vedtak: 

Komiteen ber sekretariatet om å arbeide videre sammen med UiA med mål om 

å arrangere en nasjonal erfaringskonferanse i 2011. KILDEN kan involveres i 

arbeidet. Budsjett og forslag til program forelegges komiteen i neste møte. 
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Kif 18/10 Aktivitetsplan 

 

Aktivitet Dato Ansvar, 

deltakelse 

Budsjett – 

tiltaksmidler* 
Ferdigstille Talents at stake 14.okt Sekretariatet 

Linda 

Dekkes av den 

forrige komiteen 

Presentasjon av Talents at stake i 

Helsinkigruppens møte i Brussel og 

deltakelse på konferanse i regi av EU-

kommisjonen Beyond leaky pipeline 

18.- 20. okt Linda og Gerd  

Likestillingsprisen, utlysning og innstilling. 

Arb.gr opprettes etter at søknadsfrist er gått 

ut.  

Frist er 22.okt, 

papirer sendes ut 

8.nov, arbgr. møtes 

22.nov 

Sekretariatet  

Nina 

 

Møte med KD, BLD, LDO, NFR, UHR, 

FFA om LDOs kontroller av 

forskningssektoren.  

September, dato 

ikke bestemt 

Sekretariatet 

Linda 

(Gerd deltar på 

møtet) 

 

Arbeidsgruppe sammen med NFR for 

realisering av en Norsk VINNMER 

Høsten 2010 og vår 

2011 

Ernst, Jesper og 

Linda 

 

Møte med Norges forskningsråd 25. januar 2011 Kif-komitéen 

Nina 

 

Deltakelse i nasjonal referansegruppe i 

forbindelse med 7th European Conference 

on Gender in Higher Education som 

arrangeres i Bergen 2012 

Oppstart høsten 

2011 dato ikke 

bestemt 

 Her kan det 

komme 

spørsmål om 

finansiering 

Kif deltar på konferanse i Karlstad 

http://www.kau.se/jamstalldhetskonferens2

010  

23.-24. november 

2010 

Sekretariatet 

organiserer 

 

45 000 

Kif-møte i Oslo. Møte med UHRs styre 7. og 8. desember 

2010 

Kif-komitéen  

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 10. og 11. februar 

2011 

Sekretariatet,  

Nina, Linda og 

NTNU/HiST/ 

SINTEF 

 

 

Komitémøte 9. og 10. mars 2011 Kif-komitéen  

Komitémøte 23. – 24. mai 2011 Kif-komitéen  

NOKUT, oppfølging av dialog med 

NOKUT 

Vår 2011 Kif-komitéen  

Erfaringskonferanse og utradisjonelle 

studievalg i samarbeid med UiA.  

Høst 2011 Sekretariatet, 

Linda og Kif 

Jf sak 17/10 

 

 

 

Vedtak: 

Komitéen tar aktivitetsplanen til orientering. 

 

 

 

 

http://www.kau.se/jamstalldhetskonferens2010
http://www.kau.se/jamstalldhetskonferens2010
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Kif 19/10 Orienteringssaker 

 

 Korrespondanse med Magnus Rindal om å integrere et likestillingsperspektiv i arbeidet 

rundt midlertidige stillinger – vedlegg nr 5 

 Ifølge ny Forskrift for kvalitet i høyere utdanning skal NOKUT påse at institusjonene 

følge krav til likestilling. I den forbindelse er det sendt et brev til NOKUT med spørsmål 

om hvordan dette skal følges opp – vedlegg nr 6 

 I juni deltok KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning, Norges forskningsråd og 

Kifs sekretariat på et kurs i regi av VINNOVA. Kursopplegget er utviklet av et 

konsulentfirma (Yellow Window Management Consultants) med finansiering fra EU. 

Kurset heter Toolkit, Gender in EU-funded research og målgruppen er forskere og 

forskningsadministratorer. Kurset handler om å integrere kjønnsperspektiver i all 

forskning. Motivasjonen for å delta var å hente inspirasjon og ideer til et tilsvarende 

opplegg til bruk i norske sammenhenger. 

 Bjørhovde skal presentere Talents at stake i Helsinkigruppens møte i Brussel 18.oktober. 

Bjørhovde og Rustad deltar på konferanse i Brussel 19. og 20. oktober: Beyond the leaky 

pipeline. Challenges for research on gender and science. Torsdag 21. oktober har 

Bjørhovde og Rustad et møte med Petter Sørlien som er likestillingsråd i Den norske EU – 

delegasjonen i Brussel. 

 Deltakelse på konferansen i Karlstad 

 

Vedtak:  

Kif-komitéen tar sakene til orientering. 
 

 

 

 

Kif 20/10 Eventuelt 

 

Rekruttering til stillinger i høyskolene 

Spesielt små og middels store høyskoler i distriktene har problemer med å rekruttere kvinner 

til faglige lederstillinger. Distriktene har større rekrutteringsproblemer også generelt, noe som 

fører til at kjønnsbalanseperspektivet forsvinner helt. Disse utfordringene skiller seg fra 

universitetenes. 

 

Problematikken tas med i Kifs videre arbeid. 

 

 

Forskning og kjønnsbalanse i helsesektoren  

Forskningsområdene innenfor helse og medisin er antagelig de største i norsk forskning. 

Hvordan kan Kif-komitéen komme i inngrep med helseforetakene om deres 

forskningssatsinger? Disse områdene får mye større andel av offentlige midler enn andre 

sektorer. Dette dreier seg dessuten mye om kortsiktig prosjektbasert finansiering, som fører til 

hyppig bruk av midlertidige stillinger. 
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Midlertidighet er tema på Forskerforbundets årlige forskningspolitiske konferanse som går av 

stabelen 2. november 2010.  

 

Saken tas opp på neste komitémøte. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gerd Bjørhovde (sign)    Nina Widding 

Leder       sekretær 


