Komité for kjønnsbalanse i forskning
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Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF
Forskningsleder Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning
Seniorrådgiver Unni Nikolaysen, Kunnskapsdepartementet (observatør)
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26/11: Godkjenning av innkalling/saksliste
Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt.
Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner innkalling og saksliste.

27/11: Godkjenning av referat
Referat fra møte 23. – 24. mai 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på komitéens
nettsider: http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315.

Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner referatet.

28/11: Møte med ledelsen for Høgskolen Stord/Haugesund
Fra Høgskolen Stord/Haugesund møtte rektor Liv Reidun Grimstvedt, direktør Tage Båtsvik,
personalsjef Egil Almås, dekan Gunn Haraldseid, dekan Hilde Steinmoen, dekan Monika M.
Log, nestleder studentparlamentet Siri Steinsvik og leder av likestillings- og inkluderingsrådet
Lise Langåker.
Gerd Bjørhovde presenterte komitéens arbeid, og rektor Liv Reidun Grimstvedt ga en kort
presentasjon av høgskolen. Ca 2/3 av det totale studenttallet er jenter. Spesielt skjevt er det på
lærerutdanningen, ingeniørfagene og helsefagene. Lise Langåker understreket at det er en stor
utfordring å ha et likestillingsblikk på profesjonsutdanningene, og poengterte at kunnskap om
kjønn må inn i utdanningene.
Andelen kvinnelige professorer er generelt lav, og komitéen oppfordrer høgskolen til å se på
et bredere rekrutteringsgrunnlag. Av kompetansetiltak har HSH dosentstipend,
professorstipend samt regionalt samarbeid om utviklingsprosjekter med kommuner og
helseforetak. I tillegg benyttes førstelektorprogram innen helsefag og lærerutdanning.
I forkant av møtet hadde komitéen diskutert HSHs nye handlingsplan for likestilling og
inkludering, og ønsket å diskutere konkretiseringsnivå, arbeidsdeling, målbarhet samt
ledelsesforankring spesielt. Høgskolen presisterte at konkretisering av planen og
arbeidsfordelingen kommer i den nye overordnede strategiske planen som er i arbeid.
Det er viktig med en tydelig forankring av og systematisk arbeid med kjønnsbalansen ved
institusjonen. Det er tatt et regionalt initiativ mellom UiA, UiS og HSH om å danne et
nettverk som skal se nærmere på de felles utfordringer disse institusjonene har når det gjelder
kjønnsbalanse i forskning. De tre miljøene har søkt sin ledelse om ressurser til nettveket.
Komitéen mener et slikt regionalt samarbeid er interessant også i et nasjonalt perspektiv.
Høgskolen ble oppfordret til å søke nettverksmidler til prosjektet om regionalt
likestillingssamarbeid med universitetene i Stavanger og Kristiansand.

29/11: Invitasjon til å fortsette dialogen med myndigheter og
likestillingsarbeidere i Sveits
I den forrige komitéperioden arrangerte Kif en dialogkonferanse og en workshop sammen
med myndigheter og nettverk av likestillingsarbeidere i Sveits. Det sveitsiske utdannings- og
forskningsdepartementet ønsker nå å gjenoppta dialogen ved å invitere Kif til et møte i Sveits
i høst. Dette lar seg ikke gjøre da de foreslåtte datoene kolliderer med Kifs tur til Brussel.
Komitéen er positive til å gjenoppta dialogen med Sveits. Forrige møte i Bern krevde til dels
omfattende arbeid og var ressurskrevende. Komitéen ønsker derfor enten å invitere deletager
fra Sveits til et arrangement i sammenheng med ”The 7th European Conference on Gender
Equality in Higher Education” som skal holdes i Bergen i 2012. Alternativt kan Kif stille med
noen representanter til et møte/seminar i Sveits.
Vedtak:
Kif-komitéen er positive til å gjenoppta dialogen med Sveits, og ber sekretariatet følge opp
saken videre i henhold til diskusjonen i møtet.

30/11: Høringsuttalelse til Fagerbergutvalgets utredning Et åpnere
forskningssystem og innspill til ny forskningsmelding
Kif-komitéen er invitert til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:6
Et åpnere forskningssystem. Høringsfristen er 20. oktober. Kunnskapsdepartementet har gitt
uttrykk for at NOUen og høringsinnspillene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for den nye
forskningsmeldingen.
Komitéen ønsker å komme innspill både til Fagerbergutvalgets utredning og til den varslede
forskningsmeldingen. I Fagerbergutvalgets utredning nevnes ikke kjønnsperspektivet i det
hele tatt, og komitéen ønsker å påpeke dette spesielt knyttet opp til kvalitet i utdanningene.
Når det gjelder innspill til en ny forskningsmelding vil komitéen første gi noen korte og
konkrete innspill til UHR og Forskningsrådet, med ønske om støtte fra styrene i de to
organisasjonene. Deretter vil komitéen lage sitt hovedinnspill på grunnlag av uttalelsene fra
blant annet UHR og Forskingsrådet.
Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet utforme et forslag til høringsuttalelse til Fagerbergutvalgets
utredning ut fra de innspill som fremkom i møtet. Høringsuttalelsen godkjennes via e-post.
Sekretariatet får også i oppgave å utforme innspill til den nye forskningsmeldingen som
legges fram i komitéens møte i desember.

31/11: Utredning i samarbeid med NSO og NOKUT
Kif-komitéen vedtok i sitt møte i mai i år å avsette 100 000,- til en utredning om hvilken
betydning kjønnsbalanse har for studentenes læringsmiljø. Vedtaket var en oppfølging av
komitéens møte med NOKUT tidligere i år der muligheten for samarbeid om en slik analyse
ble drøftet.
Sekretariatet har vært i muntlig kontakt med NOKUT om NSO og Kifs ønske om samarbeid
og at midler er avsatt til formålet. Målet er at NOKUT, NSO og Kif samarbeider om en slik
analyse og at den offentliggjøres på NOKUTs konferanse neste vår. Det haster derfor med å
komme i gang med arbeidet. Dersom NOKUT ikke har mulighet til å påta seg
utredningsarbeidet kan andre aktører (som for eksempel NIFU) forespørres. Hvis NOKUT
ikke selv har anledning til å påta seg undersøkelsen er det verd å spørre om de kunne tenke
seg å bidra i form av midler.

Vedtak:
Kif-komitéen gir sekretariatet fullmakt til å inngå et samarbeid med NOKUT og NSO om en
utredning. Hvis det viser seg at NOKUT ikke har kapasitet kan andre aktører forespørres.
Komitéen ønsker å bli holdt fortløpende orientert om progresjonen i arbeidet.

32/11: Utlysning av nye nettverksmidler
Kif-komitéen har avsatt kr 500 000 til en ny utlysning av nettverksmidler til kvinnelige
forskere. Begrunnelsen for å gjenta denne aktiviteten er både den gode responsen og
resultatene ved forrige rundes utlysning våren 2009.
Sett i lys av at komitéen siden forrige utlysningsrunde har endret sitt navn til kjønnsbalanse,
ønsker komitéen at dette gjenspeiles i utlysningsteksten. Målet er å fremme karrieren til det
kjønn som er underrepresentert på neste nivå.

Vedtak:
Utlysningsteksten vedtas med de endringer som framkom i møtet. Det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av: Eva Skærbæk, Eivind Engebretsen og Maria Grönroos.

33/11: Europeisk likestillingspris
Sekretariatet har mottatt en uformell henvendelse fra Spanias delegat i Helsinki-gruppen om
Kif-komitéen kan tenke seg å bidra til at Norge og Spania sender en felles henvendelse til EUkommisjonen om opprettelse av en Europeisk likestillingspris myntet på institusjoner.
Både Spania og Norge har likestilling i forskning høyt på sin politiske dagsorden, og det er
derfor ikke usannsynlig at Kunnskapsdepartementet og statsråden kan ha interesse av å
promotere en slik pris. Ideen er at kommisjonen selv både finansierer og administrerer prisen.
I første omgang vil arbeidet bestå i å finne ut hvordan et slikt samarbeid kan initieres og
hvordan henvendelsen best kan presenteres for kommisjonen.

Vedtak:
Kif-komitéen støtter forslaget om en europeisk likestillingspris, og ber sekretariatet arbeide
videre med saken. Komitéen ønsker å diskutere saken i sitt møte med stastråden 2. desember
2011.

34/11: Møteplan for våren 2012 og tidsplan for møtet 1. – 2.
desember 2011
30. november 2011: seminar i forbindelse med Vitenskapsåret, ved UiO
1. desember 2011, UHRs lokaler:
Kl 09.30 – 10.30: Kif-møte, forberede møtet med styret for FFA
Kl 10.30 – 12.00: Møte med styret for FFA
Kl 12.30 – 15.00: Kif-møte
2. desember 2011, UHRs lokaler:
Kl 09.00 – 12.00: Kif-møte, forberede møtet med statsråden
Kl 13.00 – 14.00: Møte med statsråd Aasland
Vår 2012:
Januar: møte med Forskningsrådet (Endelig dato er ikke avklart. Det er mulig det blir et
komitémøte i tilknytning til dette)
9. – 10. februar: Nettverksmøtet, i Stavanger
1. – 2.mars: AHO (Institusjonsbesøket er ikke avklart)
2. – 4. mai: UiT + Samisk høgskole (Institusjonsbesøkene er ikke avklart)

35/11: Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•
•

•

Balanseprosjektet i Forskningsrådet, v/Jesper Simonsen
Evaluering av Forskningsrådet, v/Jesper Simonsen
Møte med BLDs likestillingsutvalg 29.06.11
Kifs innspill til program for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2012
30. november 2011: Seminar i samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning,
UiO, i anledning Vitenskapsåret
UHRs arbeidsgruppe om aktivitets- og rapporteringsplikten
UHRs svar på Kifs henvendelse om integrering av likestilling i SAK-prosjektene om
ledelsesutvikling i UHR
Komitéen synes det var lite konkrete tiltak i tilbakemeldingen fra UHR. På
workshopen om utdanningsledelse var ikke kjønnsperspektivet oppe i det hele tatt.
Komitéen vil sende en ny henvendelse og be om ytterligere konkretisering av tiltak.
Deltagelse på Gender Summit i Brussel 8. – 9. november 2011

•
•

12. september 2011 holdt Gerd Bjørhovde innlegg på en konferanse i regi av NVE om
rekruttering av kvinnelige studenter til tekniske utdanninger
13. september 2011 stilte Gerd Bjørhovde, Maria Grönroos og sekretariatet på møte
med likestillingsombud Sunniva Ørstavik

Vedtak:
Kif-komitéen tar sakene til orientering.

36/11: Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

