
Medlemmer:
Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder)
Student Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon (kun 1. desember)
Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU (kun 1. desember)
Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo (kun 1. desember)
Student Karen O. Golmen, Norsk studentorganisasjon (kun 2. desember)
Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF
Forskningsleder Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd
Professor Eva Skærbæk, Høgskolen i Østfold

Observatører:
Direktør Maria Grönroos, Kilden
Seniorrådgiver Unni Nikolaysen, Kunnskapsdepartementet

Fra sekretariatet:
Seniorrådgiver Linda Rustad
Kontorsjef Nina Widding

Forslag til referat

Tid og sted: 1. desember kl. 09.30 – kl. 15.00: UHRs lokaler, Pilestredet 46
2. desember kl. 09.30 – kl. 12.00: UHRs lokaler, Pilestredet 46

kl. 13.00 – kl. 14.00: Møte m/statsråd Aasland, KDs lokaler
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37/11: Godkjenning av innkalling/saksliste

Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt.

Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner innkalling og saksliste.

38/11: Godkjenning av referat

Referat fra møtene 14. – 15. september 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på
komitéens nettsider: http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315.

Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner referatet.

39/11: Møte med styret for Forskningsinstituttenes fellesarena

Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, er en interesseorganisasjon for alle
forskningsinstitutter som er underlagt Forskningsrådets instituttpolitikk og er kvalifisert for
tildeling av basisbevilgning. Fra FFA møtte styreleder Lars Holden, Agnes Landstad, Arne
Bardalen og Gunnar Jordfald.

Kif og FFA er enige om at statistikk gir en vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget for hvordan
situasjonen for kjønnsbalanse er i begge sektorene. Det er mangler i statistikkgrunnlaget for
instituttene i dag.

Rapporten “Aktivitets- og redegjørelsesplikten i uh-sektoren” er på sirkulasjon i
arbeidsgruppen der Elisabet Ljnuggren har vært observatør. De samme pliktene gjelder også i
instituttsektoren, og FFA vil følge opp dette videre mot instituttene. Å få til en bedre
kjønnsbalanse også i instituttsektoren vil være med på utløse et potensiale hos instituttene og
gjøre dem mer konkurransedyktige.

Både Kif og FFA skal gi innspill til den nye forskningsmeldingen, og vil utveksle tekst.

Komitéen vil sende et oppfølgingsbrev til FFA.



40/11: Møte med statsråd Aasland

I forkant av møtet hadde komiteen spilt inn følgende forslag til diskusjonspunkter:
1. Innspill til Forskningsmeldingen

o Balanseprosjektet
Kif er glade for at ikke dette prosjektet stopper opp, og at Forskningsrådet har
signalisert en mindre satsing i 2012 med en økning i 2013-budsjettet.
Statsråden er enig i at det er viktig å holde Forskningsrådet varmt når det
gjelder prosjektet.

o Oppfølging av Kif-komitéen etter 2013
Det vil være viktig at noen følger opp tematikken om kjønnsbalanse også etter
komiteens funksjonsperiode er over. Statsråden sa at komiteen gjerne kunne
foreta en oppsummering/egenevaluering om den ønsker det. Statsråden er også
åpen for å vurdere en større evaluering, kanskje i et nordisk perspektiv.

2. Likestillingsprisen
Ved søknadsfristens utløp var det tre søkere til Likestillingsprisen 2011.
Arbeidsgruppen som har vurdert søknadene poengterte at det er gode kandidater også i
år, noe statsråden er glad for. Prisen vil bli delt ut på Kontaktkonferansen i januar
2012.

3. Insentivordningen
Kif var usikre på hvordan ordningen med øremerkede midler var innrettet.
Departementet vil i brev gi en presisering av dette.

4. Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2012
Statsråden poengterte at likestilling vil bli vektlagt, og ville gjerne  ha konkrete forslag
og innspill fra Kif. Komiteen henviste til de allerede innsendte forslagene til
aktiviteter. Det kan bli aktuelt å arrangere et nordisk ekspertseminar med
likestillingsvinkling i løpet av høsten 2012.

5. Horizon 2020
Komiteen er gjerne i dialog med KD om Horizon 2020.

41/11: Innspill til ny forskningsmelding 2013

Det er varslet en ny forskningsmelding våren 2013, og Kif-komitéen har i ulike
sammenhenger varslet et innspill til arbeidet med denne meldingen. Sekretariatet har dialog
med UHR om å integrere Kifs innspill i UHRs dokument. Det er også avtalt et samarbeid med
FFA, og sekretariatet vil oversende foreløpig innspill dit.

Komitéen diskuterte det fremlagte utkastet til innspill. For å kvalitetssikre dokumentet og
forankre det hos flere parter, ønsker komitéen at et revidert utkast diskuteres i komitémøtet
31. januar 2012.

Følgende konkrete punkter ønsker komitéen å ta inn i innspillet (evnt omformulere):
 Midlertidighet
 Betydningen av Likestillingspris, nettverksmidler og mainstreaming
 Konkrete referanser til høringsuttalelsen til Fagerbergutvalget
 Koblingen mellom studier og forskning og frafallet av kvinner på veien fra bachelor til

ph.d.



 Trekke frem det manglende kunnskapsgrunnlaget om hva som fremmer og hemmer
kjønnsbalanse, og at integrering av et kjønnsperspektiv i Forskningsrådets
programmer kan ha en positiv effekt også på kjønnsbalansen.

 Bygge ut avsnittet om internasjonalisering
 Balanseprosjektet

Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet bearbeide innspillet til forskningsmeldingen i henhold til
diskusjonen i møtet. Saken tas opp på nytt i møtet 31. januar 2012.

42/11: Identifisering av framtidig satsning på kjønnsbalanse i
forskning – oppfølging av Kif-komitéen etter 2013

I komiteens møte 23. – 24. mai i år ble det besluttet å avsette 300 000,- til identifisering av en
fremtidig satsning for å fremme kjønnsbalanse i forskningen etter komiteens
oppnevningsperiode. Arbeidet bør starte over nyttår, og bør også inngå i komiteens innspill til
neste forskningsmelding.

Komiteen ønsker at en arbeidsgruppe bestående av sekretariatet og KILDEN starter å jobbe
med en konkretisering av hvordan Kifs arbeid bør følges opp etter 2013. Arbeidet kan
eventuelt være et startpunkt for en større evaluering i regi av Kunnskapsdepartementet.
Komiteen ønsker i sitt arbeid å være framoverskuende, det vil si finne ulike modeller for
oppfølging av Kif heller enn å legge hovedvekten på hva Kif har utført. En gjennomgang av
Kifs aktiviteter vil likevel være viktig i et framoverskuende blikk. Gruppen kan legge opp til
brainstorming tidlig i prosessen og bruke deler av de avsatte midlene til å leie inn kompetanse
for å kjøre en slik prosess. I Kif-møtet 31. januar kan man diskutere interessenter,
bidragsytere og konkretisere den endelige prosessen.

Komiteen diskuterte saken med statsråd Tora Aasland i møtet 2. desember. Statsråden støttet
at Kif startet et arbeid med en egenevaluering, og var heller ikke fremmed for tanken om en
ekstern evaluering.

Vedtak:
Kif-komiteen ber sekretariatet starte arbeidet i henhold til diskusjonen i møtet. Saken tas opp
på nytt i møtet 31. januar 2012.

43/11: Innstilling – Tildeling av nettverksmidler for å styrke
kjønnsbalansen i forskningen

Komiteen vedtok i møtet 23. – 24. mai i år å avsette 500 000,- til en ny utlysning av
nettverksmidler for å styrke kjønnsbalansen i forskning. Bakgrunnen for tiltaket var den gode



oppslutningen på forrige rundes utlysning (i alt 58 søknader), samt at innrapporteringen fra de
som mottok støtte viste gode resultater.

Til denne søknadsrunden mottok komiteen 18 søknader, noe som er en sterk nedgang fra
forrige utlysning. Dette kan blant annet skyldes en smalere målgruppe.

Komiteen støtter arbeidsgruppens innstilling, og bevilger midler til følgende søkere:

Institusjon/miljø Bevilgning
NTNU, Department of Product Design 36 000,-
ODA-nettverket (HiL, NINS, ØF og Likestillingssenteret på Hamar) 40 000,-
NTNU, Institutt for helseinformatikk 40 000,-
Feminina ved NINA 35 000,-
Samarbeid UiS, UiA, HSH 50 000,-
UiO, Teologisk fakultet 38 000,-
Høgskolen i Harstad, Handelshøgskolen i Bodø, Handelshøgskolen i
Tromsø

50 000,-

UiA, Department of Information Systems 45 000,-
BIOFORSK 35 000,-
HiOA og UiS, Journalistikk og mediefag 47 000,-
Totalt: 416 000,-

Vedtak:
1. Kif-komiteen støtter arbeidsgruppens innstilling.
2. Komiteen vil sende et brev til sektorene om erfaringene med de to

nettverksutlysningene og med forslag om at denne typen tiltak støttes av
institusjonene.

44/11: Budsjett for Ressursbanken 2012

KILDEN har estimert kostnadene for arbeidet med ressursbanken i 2012 til minimum
965 000,- Dette dekker et årsverk for en rådgiver på KILDEN, samt utgifter til honorarer
knyttet til ulike aktiviteter.

Komiteen fikk også forelagt et alternativt budsjettforslag på kr 1 075 000,- Dette budsjettet vil
kunne dekke en økt aktivitet på Ressursbanken og gjøre det mulig med ytterligere satsning.

Kif-komiteen mener at Ressursbanken er helt sentral både for komiteens arbeid og for å
fremme kunnskap om kjønnsbalanse generelt. Komiteen ønsker derfor en ytterligere satsning,
og bevilger kr 1 075 000,- til Ressursbanken i 2012.

Vedtak:
Kif-komiteen bevilger kr 1 075 000,- til Ressursbanken i 2012.



45/11: Søknad om støtte til å utarbeide et prosjekt om en europeisk
portal for likestilling i forskning – fra KILDEN

Kif-komiteen har mottatt en søknad fra KILDEN om økonomisk støtte til utarbeidelse av en
prosjektsøknad til EUs 7. rammeprogram. Formålet med prosjektet er å lage en internettportal
for å formidle nyheter, kontakter og kunnskap innenfor feltet likestilling og kjønnsbalanse i
forskning. KILDEN er i kontakt med samarbeidspartnere som skal utfylle KILDEN på ulike
områder.
Forskningsrådet har bevilget 100 000,- i prosjektetableringsstøtte.

Vedtak:
Kif-komiteen bevilger kr 35 000,- til prosjektutviklingsfasen for en europeisk portal for
likestilling i forskning.

46/11: Regnskap for Kif per 1. november 2011 samt forslag til
budsjett for 2012

Budsjett 2011 Regnskap pr 01.11.11 Note Forslag til budsjett 2012
Honorar: 400 000,00 205 200,46 350 000,00
Sekretariat:
Lønn inkl sosial kostn
seniorrådgiver 100 % 679 176,00 501 803,66 704 316,00
Driftskostnader: 425 000,00 425 000,00 425 000,00
Diverse: 50 000,00 46 022,75 50 000,00
Reiseutgifter mm: 395 000,00 248 668, 10 410 000,00
Ressurbanken 2011: 865 000,00 865 000,00 1 075 000,00
Konferansen
Framtidsdrømmer UiA:
Konferansen: 120 400,00 120 400,00
Rekrutteringstips/hefte: 256 450,00 256 450,00
Ledelsesportal -
Ressursbanken: 120 000,00 120 000,00
Nettverksmidler: 500 000,00 500 000,00
Europeisk portal for likestilling
i forskning (KILDEN): 35 000,00 0
Samarbeid m/NSO + NOKUT
mot NOKUT-konferansen 2012 100 000,00 0
Bevilgning Forening for
kjønnsforskning: 20 000,00 20 000,00
Seminar UiO i forb
m/Vitenskapsåret 50 000,00 0
Identifisering framtidige
satsninger for å fremme
kjønnsbalanse i forskning: 300 000,00 0
7th European Conference on
Gender Equality – Bergen 2012 70 000,00
Sum utgifter: 4 316 026,00 3 308 544,97 3 084 316,00



Midler til disposisjon
Ubrukte midler overført fra
2010: 1 201 746,00 1 201 746,00 102 956,00
Overføring fra Kif 2007-2010
restbeløp: 217 236,00 217 236,00 0
Overføring fra
Kunnskapsdepartementet: 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Overføring fra Norges
forskningsråd: 1 500 000,00 0 4 1 500 000,00
Sum midler til disposisjon: 4 418 982,00 2 918 982,00 3 102 956,00

Udisponerte midler: 102 956,00 -389 562,97 18 640,00

Både budsjett for 2011 og budsjettforslaget for 2012 er justert i henhold til komiteens
beslutninger i de tre sakene 44/11, 45/11 og 48/11.

Til tross for gjentatte purringer siden august 2011 har det ikke lykkes sekretariatet å få
utbetalt bevilgningen fra Norges forskningsråd. Dette gjør at regnskapet per 1. november viser
et stort underskudd.

Vedtak:
1. Kif-komiteen tar regnskapet for 1. november 2011 til orientering.
2. Komiteen vedtar det foreslåtte budsjettet for 2012.

47/11: Orienteringssaker

 Konferansen Framtidsdrømmer. Om kvinner og menns utradisjonelle studievalg
Ressursheftet blir sendt ut til komiteen og institusjonene.

 Brev av 03.11.11 til UHRs administrasjonsutvalg vedrørende integrering av
likestilling i ledelsesprogrammer.
Både ansvarlig for UHRs SAK-ledelsesprosjekter og ansvarlige for UHRs dekanskole
vil bli invitert til komiteens møte i mars 2012.

 Dialog om KDs sektorprogram i forbindelse med det norske formannskapet i Nordisk
ministerråd.
KD ønsker samarbeid med Kif-komiteen i forbindelse med aktiviteter høsten 2012.

 Forskningsrådets ”Balanseprosjekt”.
Forskningsrådet har gitt tydelige signaler om at det vil satses på prosjektet med små
midler i 2012, og at deler av prosjektet skal inn i 0-vekstbudsjettet for 2013.

 Nasjonalt kontaktmøtet for kjønnsforskningsmiljøene i Norge i oktober 2011
 Møtet med forskningsråd Erik Yssen i den norske EU-delegasjonen 8. november 2011
 Gender Summit i Brussel 8. – 9. november 2011
 Samarbeid med Norsk studentorganisasjon og NOKUT
 Møteplan våren 2012



31. januar: komitemøte fra kl 1000, møte med Forskningsrådet kl 1200 – 1300.
9. – 10. februar: Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i Stavanger
1. – 2. mars: Kif-møte i Oslo, inkl møte med Musikkhøgskolen og ansvarlige for

UHRs lederutviklingsprogram (ikke bekreftet)
2. – 4. mai: Kif-møter, inkl møte m/UiT (4. mai). Avventer tilbakemelding fra

Samisk høgskole om møte 2. eller 3. mai. Alternative institusjoner til
Samisk høgskole kan være NORUT, NOFIMA, Høgskolen i Narvik
eller Havforskningsinstituttet

 Orientering om status for handlingsplaner i sektoren
Ressursbanken gjorde en tilsvarende jobb i fjor. Det er en liten bedring i år – 29 av 46
institusjoner har gjeldende handlingsplaner (20 av 46 i fjor). Komiteen vil sende en
orientering til KD.

Vedtak:
Kif-komiteen tar sakene til orientering.

48/11: Søknad om støtte til 7th European Conference on Gender
Equality in Higher Education i Bergen 2012

Universitetet i Bergen skal i august 2012 være vertskap for ”The 7th European Conference on
Gender Equality in Higher Education” i samarbeid med European Network on Gender
Equality in Higher Education. Det er opprettet en lokal arrangementskomite ved UiB som tar
seg av alle praktiske gjøremål I forbindelse med konferansen. Det er også etablert et advisory
board som skal vurdere forslag til papers.

UiB søker nå om kr 70 000,- i støtte fra Kif-komiteen. I tillegg ønsker universitetet at Kif skal
stille med inntil to medlemmer i programkomiteen.

Kif-komiteen er bekymret for fremdriften i prosjektet. Ved tilsvarende arrangementer er man
gjerne tidligere ute med planleggingen. Siden henvendelsen fra UiB har kommet så sent til
komiteen har verken komiteen eller sekretariatet ledige ressurser til å gå inn i
programkomiteen.

Vedtak:
1. Kif-komiteen bevilger kr 70 000,- til Universitetet i Bergen til avvikling av

konferansen, men ikke ressurser til å gå inn i programkomiteen.
2. Kif-komiteen ber sekretariatet gi UiB tilbakemelding om bekymringen for prosjektets

fremdrift.

49/11: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.


