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Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) 
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Kif 21/10 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 22/10 Godkjenning av referat fra møtet 6. – 7. september 2010 

 

Referat fra møtet 6. – 7. september 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 23/10 Møte med UHRs styre 7. desember 2010 

 

Fra UHRs styre deltok: 

Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole 

Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo 

Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon 

Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen 

Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund 

Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark 

Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder 

Leder Anne Karine Nymoen, Norsk studentorganisasjon 

Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo 
 

Følgende hovedpunkter ble diskutert: 

 Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillingslovens § 1 a. Komitéen informerte 

om en pågående prosess knyttet til Likestilings- og diskrimineringsombudets 

håndhevelse av redegjørelsesplikten for universiteter, høyskoler og 

forskningsinstitutter. KD vil spørre UHR om de kan invitere aktuelle aktører til å delta 

i en arbeidsgruppe, der målet vil være å få en bedre oversikt over hva pliktene i 

likestillingsloven innebærer, og å finne en hensiktsmessig måte å rapportere på.  

 Handlingsplaner for likestilling: Ressursbank for likestilling i forskning, som er Kif-

komitéens nettsted, foretar en halvårlig oppdatering av UH-institusjonenes 

handlingsplaner. De har laget en oppsummering av de fire siste oppdateringene, dvs 

for 2009 og 2010 som viser at det til enhver tid er ca halvparten av institusjonene som 

ikke har operative handlingsplaner  

http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315
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 Ledelse: Komiteen har gjennom sitt arbeid satt fokus på ledelse. I løpet av det siste 

året har komiteen utgitt en egen håndbok i ledelse Talenter på spill. Eksempler på god 

forskningsledelse. Publikasjonen er redigert og oversatt til engelsk. Komiteen har i 

løpet av høsten henvendt seg til UHR i forbindelse med utviklingen av nasjonalt 

ledelsesprogram som UHR mottok SAK-midler til. 

 NOKUT: Komiteen informerte om endringene i merknadene til NOKUTs nye 

forskrift der likestilling nå er tatt inn som en del av NOKUTs arbeid. 

 Konferanse om utradisjonelle studievalg: Komiteen har inngått et samarbeid med UiA 

om å arrangere en nasjonal konferanse 15. og 16. september om rekruttering på tvers 

av tradisjonelle studievalg for gutter og jenter. 

 Komitéens mandat: Etter mandatet er UHRs styre gitt det strategiske og 

organisatoriske ansvaret for komitéen og komitéens sekretariat.  

UHR har det organisatoriske ansvaret for komiteen og for dens sekretariat. UHRs styre 

og komitéen var imidlertid enige om at formuleringen om at UHR også har det 

strategiske ansvaret for komitéen er upresist. KD noterte seg synspunktene som kom 

fram når det gjaldt strategisk ansvar. 

 

 

Kif 24/10 Møte med Universitetet i Oslo 8. desember 2010 

 

Komitéen møtte følgende representanter fra universitetets ledelse:  

 Prorektor Inga Bostad – hele møtet 

 Viserektor Ragnhild Hennum – hele møtet 

 Forskningsdirektør Bjørn Haugstad – hele møtet 

 Likestillingsrådgiver Ingrid Uldal – hele møtet 

 

Universitetet i Oslo har et godt planverk som støtter opp under arbeidet for likestilling mellom 

kjønnene. En stor utfordring er imidlertid avstanden mellom institusjonsledelsen og operativ 

ledelse ved fakultetene og instituttene. Sett i et nasjonalt perspektiv har fortsatt UiO det beste 

resultat målt i kvinneandelen på ulike nivåer i vitenskapelige stillinger. Men ser vi på veksten 

de siste 4 årene er den langt bedre ved flere av de andre universitetene.  

 

UiO definerer opprykksordningen som helt avgjørende for å fremme kjønnsbalansen ved 

universitetet, og mener at nyansettelser ikke får noen faktisk påvirkning fordi det utlyses 

svært få vitenskapelige toppstillinger. De aller fleste nye faste vitenskapelige stillinger er som 

førsteamanuensis. Av de ansatte i denne kategorien er det nå 47 % kvinner. Komitéen er 

imidlertid av den oppfatning at å bedre kjønnsbalansen ved for eksempel kalling av 

toppstillingskompetente kvinner vil kunne ha en sterk signaleffekt, i stedet for at det, som nå, 

ikke sjelden brukes kalling av menn til professorstillinger. 

 

Universitetsledelsen er opptatt av at ledelse og lederopplæring er helt sentralt for å øke 

kompetanse og bevisstheten rundt likestilling. Dette er komitéen enig i. Og komitéen la vekt 

på det ansvaret og den myndighet særlig instituttlederne har når det gjelder rekruttering. 

Komitéen fikk få innspill på hva universitetet konkret gjør for å integrere likestilling i 

lederopplæringen. 
 

Komitéen var opptatt av hvordan UiO håndterer den store bruken av midlertidige tilsettinger. 

UiO er allerede i gang med å rydde opp i dette, selv om de også her var lite konkrete. 
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Komitéen mener at det var en god dialog i møtet, til tross for svært tett agenda. Komitéen 

beklager at rektor hadde svært liten tid, bare ca ti minutter, til å være med i møtet, og at 

direktøren ikke deltok. Komitéen var forespeilet at begge skulle være til stede. 

 

Sekretariatet vil sende et oppfølgingsbrev til Universitetet i Oslo. 

 

Saksdokumenter/lenker: 
 Brev fra Kif til UiO – Forespørsel om møte 8. desember 2010– vedlegg nr 1 

 Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 – 2012 – vedlegg nr 2 

 Brev fra Kif til UiO - Oppsummering av møte med Kif-komitéen 5. desember 2008 

– vedlegg 3 

 Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom 

kjønnene 2009: 

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2010/5/saksdoku

menter/V-sak%204%20Vedlegg%203%20rapport.pdf  

 

 

Kif 25/10 Regnskap per 1. desember 2010 

 

I møtet 31. mai – 1. juni vedtok komitéen følgende budsjett for perioden 1. mai – 31. 

desember 2010: 

 

  
Budsjett for Kif 3  
mai – desember 2010 

Regnskap per 1. 
desember 2010: 

     

Bevilgninger:    

Bevilgning fra KD: 1 500 000,00 1 500 000,00 

Bevilgning fra NFR: 1 500 000,00 1 500 000,00 

Totalt: 3 000 000,00 3 000 000,00 

    

Utgifter:   

Lønn og 
sekretariatskostnader: 666 000,00 679 030,47 

Honorar: 300 000,00 126 644,81 

Reiseutgifter: 200 000,00 144 320,34 

Ressursbanken: 570 000,00 570 000,00 

Adm utgifter 
Likestillingsprisen: 51 000,00 0 

 Nettverksmøter 
likestillingsarbeidere: 150 000,00 150 000,00 

Arrangementer, 
seminarer: 0 0 

Totalt: 1 937 000,00 1 669 995,60 

    

     

Gjenstående midler: 1 063 000,00 1 330 004,40 
 

 

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2010/5/saksdokumenter/V-sak%204%20Vedlegg%203%20rapport.pdf
http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2010/5/saksdokumenter/V-sak%204%20Vedlegg%203%20rapport.pdf
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  Vedtak:  

Komitéen tar regnskapet til orientering.  

 

 

Kif 26/10 Likestillingsprisen 2010 – UNNTATT OFFENTLIGHET 

 

Gerd Bjørhovde, Kjell Bratbergsengen, Eva Skærbæk og Eivind Engebretsen utgjorde 

arbeidsgruppen for likestillingsprisen 2010. 

 

Innstillingen er unntatt offentlighet frem til statsråden har kunngjort vinneren på 

kontaktkonferansen 2011. 

 

  Vedtak:  

  Kif-komitéen slutter seg til arbeidsgruppens innstilling. 

 

 

Kif 27/10 Manglende handlingsplaner for likestilling ved institusjonene i UH-sektoren 

 

Ressursbank for likestilling i forskning har foretatt en kartlegging av UH-institusjonenes 

handlingsplaner for kjønnslikestilling. Dette ble gjort for å skaffe en oversikt og informasjon 

som kunne legges ut på nettsidene. Det er nå blitt foretatt en oppsummering av 

kartleggingene.  Oppsummeringen viser at det til enhver tid er ca halvparten av institusjonene 

som mangler operative handlingsplaner.  

 

 I forbindelse med utlysing av likestillingsprisen 2010 skriver Kunnskapsdepartementet at de 

pålegger alle UH-institusjoner å utarbeide en handlingsplan for likestilling med konkrete 

tiltak. Kartleggingen gir imidlertid en forklaring på hvorfor antall kandidater til 

likestillingsprisen har vært såpass få.  

 

Saksdokumenter/lenker: 
 Brev og oppsummering fra Ressursbanken – gjennomgang av handlingsplaner for 

likestilling ved universitet og høgskoler – vedlegg nr 4 

 

 

Vedtak:  

Komiteen takker Ressursbanken for godt arbeid, og ber sekretariatet oversende 

kartleggingen til KD med en oppfordring om å ta dette opp med institusjonene 

som vil få henvendelsen i kopi. 

 

 

Kif 28/10 Forespørsel om møte med statsråd Aasland 

 

I Forskningsrådets forslag til store satsinger for 2012 tas det til orde for en satsing for å styrke 

kjønnsbalansen i forskning. Satsingen, so komitéen finner å være i tråd med 

forskningsmeldingens prioriteringer, støttes av UHRs styre. Barne- og 

likestillingsdepartementet (BLD) er foreslått som en av bidragsyterne i satsingen. 

 

Sekretariatet har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet og anmodet om et møte med 

statsråden i løpet av januar 2011 for å ta opp satsingen Norges forskningsråd har vedtatt. 
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I etterkant av Kif-møtet har sekretariatet fått tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet om 

at det ikke lar seg gjøre å møte Aasland i løpet av januar eller februar 2011. Sekretariatet 

følger opp saken videre for å forsøke å finne en senere møtedato. 

 

 

Vedtak:  

Kif-komitéen mener det er en god ide å arrangere et møte med KD og BLD. 

Komiteen ber sekretariatet følge opp forespørselen til KD. 

 

 

Kif 29/10 Videre dialog med NOKUT 

 

Komiteen henvendte seg til NOKUT i august i år med spørsmål om hvordan NOKUT tenker å 

implementere likestillingsdimensjonen som er nedfelt i merknadene til forskriften som ble 

vedtatt i februar i år.  

 

NOKUT har nå formulert et forslag til ny forskrift som skal samle tilsynsoppgaven som 

NOKUT har.  Høringsfristen er 15. desember i år. I utkastet § 1- 3 Sakkyndiges kompetanse 

punkt 3b står ”Likestillingslovens bestemmelser skal følges så langt det er mulig”. LDO 

hadde en høringsuttalelse ifm høringsrunden i fjor. Sekretariatet har derfor vært i kontakt med 

LDO for å gjøre dem oppmerksom på forslaget som foreligger til denne nye forskriften.  

 

Med bakgrunn i nevnte endringer har Ressursbank for likestilling i forskning laget et intervju 

med NOKUT. Intervjuet kan leses her: http://kifinfo.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=74620.  

 

Kif-komiteen mener det er en god ide å møte NOKUT. Komiteen har møtt NOKUTs ledelse 

flere ganger og mener det er naturlig å fortsette dialogen med dem. 
  

 

Saksdokumenter/lenker: 
 Kifs høringsuttalelse desember 2009: 

http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=6558   

 Merknader til forskrift vedtatt 1. februar 2010: 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20100201-0096-009.html 

 Kifs brev til NOKUT: http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=7201 

 http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter/Ny-forskrift-om-tilsyn-med-

utdanningskvaliteten-i-hoyere-utdanning-sendt-pa-horing/  

 

 

  Vedtak:  

Komitéen ber sekretariatet sende en henvendelse til NOKUT og be om møte 

med direktør og styreleder etter lunsj 24., alternativt før lunsj den 25. januar. 

 

 

Kif 30/10 Ressursbanken – budsjettforslag for 2011 

 

 

 Brukt  

2008 

Brukt  

2009 

Budsjett  

2010 

Forslag  

2011 

Lønn, honorarer inkl. sosiale utgifter + OH 648 868 688 448 700 000 740 000 

Honorarer oversettelse Inkl ovenfor 25 672 25 000* 40 000* 

http://kifinfo.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=74620
http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=6558
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20100201-0096-009.html
http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=7201
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter/Ny-forskrift-om-tilsyn-med-utdanningskvaliteten-i-hoyere-utdanning-sendt-pa-horing/
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter/Ny-forskrift-om-tilsyn-med-utdanningskvaliteten-i-hoyere-utdanning-sendt-pa-horing/
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Medieovervåkning 23 825 15 000 15 000 15 000 

Reise- og oppholdsutgifter 33 470 22 249 22 000 20 000 

Utvikling av nettjenester, logo med mer 12 438 0 20 000 15 000 

Nettleie 19 500 22 839 25 000 25 000 

Deltakeravgifter konf/semin 1 000 2 645 3 000 3 000 

Markedsføring  27 719 10 000 5 000 

Diverse  47 0 2 000 

Totalt 739 101 804 619 820 000 865 000 

 

* Utgiftene til oversettelse har i år vært betydelig større.  

Dersom komitéen ønsker samme antall oversatte saker som i 2010, bør det budsjetteres med 

kr 60 000,- (20 saker * 3000). 

 

Budsjettforslaget er basert på tall fra 2010 og med en prisjustering på ca 5 %. 

 

 

Vedtak:  

Komitéen godkjenner det foreslåtte budsjettet for Ressursbanken for 2011 

 

 

 

Kif 31/10 Ressursbanken – ledelsesportal 

 

En viktig satsing for Kif-komitéen er tiltak som skal øke kompetansen til forskningsledere på 

ulike nivåer når det gjelder arbeid for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i forskning. 

Sekretariatet for komiteen har bedt KILDEN om en skisse for en nettressurs på dette temaet. 

 

En nettressurs for ledelse i forskningssektoren vil presentere materiale fra Talenter på spill, 

men også samle andre ressurser som er relevante for ledere og for dem som utdanner ledere. 

 

 

Saksdokumenter/lenker: 

 Prosjektbeskrivelse – Nettressurs for ledelse i forskningssektoren – vedlegg nr 5 
 

 

Vedtak:  

Kif-komitéen støtter forslaget om å utvikle en nettressurs for ledere i 

forskningssektoren, og godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for en slik 

portal.  

 

 

 

 

Kif 32/10 Avsluttet regnskap for Kif 2 – Komité for integreringstiltak – kvinner i 

forskning 2010 

 

I møtet 31. mai – 1. juni besluttet komitéen at en del av den forrige komitéens ubrukte midler 

skulle brukes til å dekke kostnader knyttet til produksjon av den engelske håndboken ”Talent 

at Stake”. Disse kostnadene har påløpt helt fram til november 2010, og dette er årsaken til at 

regnskapet ikke har vært ferdig tidligere. 
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Regnskap for Kif 
2 – 2009  

Regnskap for Kif 2 
januar-november 2010  

        

Bevilgninger:       

Overført fra tidligere år:   2 595 211,19 1 056 907,04 

Bevilgning fra KD:   1 500 000,00 - 

Bevilgning fra NFR:   1 500 000,00 - 

Tilbakeførte 
nettverksmidler:    128 701,50 

Totalt:   5 595 211,19 1 185 608,54 

       

Utgifter:      

Lønn og 
sekretariatskostnader:   998 047,42 363 307,60 

Honorar:   414 475,39 115 628,91 

Reiseutgifter:   241 361,84 68 557,46 

Ressursbanken:   820 000,00 250 000,00 

Gender in Norway:  45 000,00  

Tiltak: 
Talenter på 
spill/Talent at stake: 500 000,00 96 243,20  

  
Forprosjekt database 
kvinnelige forskere:   74 165,00 

 
Nettverk kvinnelige 
forskere: 609 800,00  

Rapporter: 
Institutt for 
samfunnsforskning: 603 750,00  

 NIFU STEP: 223 390,00  

Seminarer:  82 479,50  

Totalt:   4 538 304,15 967 902,17 

       

       

Gjenstående/ubenyttede 
midler:   1 056 907,04 217 706,37 

    

 

 

Vedtak:  

Komitéen tar regnskapet til orientering. 

 

 

 

Kif 33/10 Orienteringssaker 

 

 Kif-komitéens henvendelse til UHR om utvikling av et nasjonalt ledelsesprosjekt 

(vedlegg nr 6). Det er nå lovet at komitéen skal få svar på henvendelsen innen kort tid. 
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 Komitéen oversendte et innspill til Kunnskapsdepartementet om utviklingen av 

mandat for evalueringen av Norges forskningsråd. Eva Skærbæk stilte på høringsmøtet 

12.november. Statsråden har gitt uttrykk for at Kifs innspill er viktig. 

 

 Møte mellom BLD, KD, LDO og Kif tirsdag 7. desember om aktivitets- og 

rapporteringsplikten. Gerd Bjørhovde og Jesper Simonsen stilte fra Kif-komitéen, 

sammen med Linda Rustad (Kifs sekretariat). 

 

 I møtet med Norges forskningsråd i januar i år ble det besluttet å nedsette en 

arbeidsgruppe mellom Kif og Forskningsrådet med mål om å utarbeide et forslag på 

hvordan Norges forskningsråd kan bidra til å realisere Forskingsmeldingens punkt om 

å utvikle en satsning ala det svenske VINNMERprogrammet. Arbeidsgruppen har hatt 

to møter.  Norges forskningsråd har nå vedtatt å innlemme en egen satsning fra og 

med budsjettet 2012 (vedlegg nr 7). 

 

 Merking av prosjekter i Forskningsrådet: alle prosjekter merkes med mange kriterier 

av ulik art. Nå er det vedtatt to nye merker: kjønnsbalanse i forskning og 

kjønnsperspektiv i forskning. Ut fra dette kan det tas ut ulike rapporter med 

sammenstilling av ulike data, andel etc. 

 

 Elektronisk vurdering av Forskningsrådets prosjektsøknader – blir sporbart i hele 

prosessen. Også her opereres det med ulike kriterier som er felles for alle: etikk, miljø, 

rekruttering av kvinner, kjønnsbalanse i prosjekter og kjønnsperspektivet i forskning. 

Det vil da være mulig å få statistikk på prosjektporteføljen.  

 

 Konferanse om gutter og jenters utradisjonelle studievalg. Samarbeidet med UiA er 

opprettet og dato er satt til 15. og 16. september i Kristiansand. Forslag til budsjett og 

program vil legges fram for komiteen i møtet i mars. 

 

 Bjørhovde presenterte Talent at stake i Helsinkigruppens møte i Brussel 18.oktober. 

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

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

hadde Bjørhovde og Rustad et møte med Petter Sørlien som er likestillings- og 

antidiskrimineringsråd i Den norske EU–delegasjonen i Brussel. 

 

 Flere av komiteens medlemmer og vararepresentanter deltok på 

likestillingskonferansen Vart är vi på väg? ved Universitetet i Karlstad 23. – 24. 

november. 

 

 

Vedtak:  

Komitéen tar sakene til orientering. 
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Kif 34/10 Eventuelt 

 

Markering av allmenn stemmerett i 2013 

Det er nedsatt en egne komité for markeringen og BLD er ansvarlig for komitéens arbeid. Kif 

kan ta kontakt med BLD for å se om det kan være aktuelt med felles tiltak. 2013 er også det 

siste funksjonsåret til Kif 3, og man kan godt tenke på en større markering/arrangement i 

denne forbindelse. 

 

Møteplan for våren 2011  

25. januar Møte med direktørgruppen i Norges forskningsråd 

10. – 11. februar Nettverksmøte for likestillingsarbeidere, Trondheim 

10. – 11. mars Komitémøte den 10. 

Møte med UMB den 11. kl 09.00 – 11.30 (er bekreftet) 

23. – 24. mai Komitémøte 

 

I tillegg kommer møte med statsråd Aasland, samt møte med NOKUTs ledelse. Datoene for 

disse møtene er ikke fastlagt enda. 

 

Andre institusjoner som komitéen kan tenke seg å besøke er blant annet: 

Samisk høgskole 

Høgskolen i Narvik 

Høgskolen Stord/Haugesund 

NOVA 

Fredsforskningsinstituttet 

NUPI 

Veterinærhøgskolen  

Høgskolen i Akershus 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gerd Bjørhovde (sign.)    Nina Widding 

leder       sekretær 


