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01/12: Godkjenning av innkalling/saksliste
Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt.
Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner innkalling og saksliste.

02/12: Godkjenning av referat
Referat fra møte 1. – 2. desember 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på komitéens nettsider:
http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315.

Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner referatet.

03/12: Innspill til ny forskningsmelding – utkast
Kif-komitéen skrev i sitt høringssvar til Fagerbergutvalgets innstilling at den ville sende et
eget innspill til forskningsmeldingen som er varslet våren 2013.
Et utkast til innspill ble diskutert i komitémøtene i september og desember.
Komitéen ga sin tilslutning til hovedstrukturen i det forelagte utkastet. I tillegg til mindre
tekstlige justeringer trakk komitéen frem følgende punkter:
 Komitéen ønsker å støtte UHRs innspill, og trekke sammenhengen mellom utdanning
og forskning tydelig frem
 Viktigheten av Forskningsrådets Balanseprosjekt bør fremheves
 Forholdet mellom Forskningsrådet og forskningsinstituttene samt håndhevelsen av
aktivitets- og rapporteringsplikten ønskes tydeliggjort
 Begrepet likestilling vs kjønnsbalanse bør kommenteres innledningsvis
 Komitéen vil også kommentere at oppsummeringen av Vitenskapsåret ikke nevner
kjønnsbalansetematikk
Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet arbeide videre med innspillet i henhold til diskusjonen i møtet.
Saken tas opp til endelig behandling i komitémøte 1. – 2. mars.

04/12: Møte med Norges forskningsråd
I forkant av møtet hadde komitéen spilt følgende punkter til diskusjon:
 Status på Forskningsrådets Balanseprosjekt
 Innspill til ny forskningsmelding
 Forskningsrådets oppfølging av evalueringen av SFI-ene
 Evalueringen av Forskningsrådet
Balansesatsningen
Forskningsrådet er enig med komitéen i at bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i uh-sektoren er
helt sentralt for kvalitet i utdanning og forskning. De har startet prosjektarbeidet, og vil stille
”noen millioner” til rådighet dersom man får i gang tiltak som kan nyttiggjøre seg det. De har
fått signaler om at det vil komme noe midler i Statsbudsjettet 2013 og vil i tillegg
omdisponere innenfor sin 0-vekstramme. For å øke legitimiteten og kunnskapsgrunnlaget for
arbeidet planlegges det en ekstern ressursgruppe. Forskningsrådet ga også klart uttrykk for at
dette er et viktig prosjekt som det ønskes fokus og trykk på fremover. Komitéen ga uttrykk for
sin bekymring vedrørende manglende kunnskap om satsingen hos aktørene i sektoren, og
blant de departementer som er tenkt å bidra med finansiering av satsningen. Forskningsrådet
er enig i at informasjonsspredningen kan bli bedre, og er positive til om komiteen ønsker å
bidra til å informere om satsningen.
Innspill til forskningsmeldingen
Komitéen poengterte at de i sitt innspill til ny forskingsmelding blant annet vil trekke frem
flere forhold knyttet til Forskningrådet. Dette dreier seg blant annet om hvordan
Forskningsrådet kan ivareta/mainstreame kjønnsbalanse i sin organisasjon. Til dette svarte
Hallén at det er gjort vedtak om en intern omorganisering for å kunne svare på utfordringene.
Tverrgående grupper ble nevnt som en mulighet. Han trakk også fram samarbeidet med
KILDEN som sentralt. Komiteen er opptatt av at også Forskningsrådet løfter fram
kjønnsbalanseproblematikk i sitt innspill til forskningsmeldingen.
Evalueringen av SFI-ene
Dette punktet ble også diskutert i tilsvarende møte i fjor. Evalueringen av SFI-ene viste at
kjønnsbalanse er dårlig ivaretatt særlig i styrene. Forskningsrådet har nå avklart sin rolle og
handlingsrom også juridisk, og vil følge dette tett opp med de offentlige aktørene som
oppnevner styrerepresentanter hvor de vil stille krav om kjønnsbalanse, mens de overfor de
private aktørene vil oppfordre til dette.
Evalueringen av Forskningsrådet
Det er opprettet en referansegruppe som startet opp i desember 2011. Evalueringen skal være
ferdig 1. september 2012, og det vil komme flere delrapporter underveis.
Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet utarbeide et oppfølgingsbrev til Forskningsrådet.

05/12: Identifisering av framtidig satsning på kjønnsbalanse i
forskning – oppfølging av Kif-komitéen etter 2013
Kif-komitéen vedtok (sak 42/11) å starte arbeidet med å identifisere en framtidig satsning for
å fremme kjønnsbalanse i forskning etter endt komitéperiode i 2013. Komiteen besluttet at det
skulle opprettes en arbeidsgruppe bestående av KILDEN og sekretariatet og at arbeidet kunne
starte i henhold til diskusjonen i møtet. I tillegg ønsket komiteen å få fremlagt en tidsplan og
forslag til aktiviteter.
Komitéen diskuterte forslag til tids- og aktivitetsplan, og slutter seg til forslag med noen
mindre endringer.

Aktivitet
Januar

Foreberedelse av møte med LUN
Behandling av tidsplan og aktiviteter i Kifs møte 31.
januar

Februar

Brainstorming med LUN-nettverket 8.februar
Informasjon til deltakere på nettverkskonferansen 9.
februar
Brev til ledelsen i UH-sektoren, instituttene, og andre
aktører sendes ut.

Mars

Progresjon og disposisjon presenteres for Kif 2. mars.
Kif oppfordres til å komme med innspill til
egenevaluering.
Konsultering av nøkkelpersoner og aktører som Kif har
hatt mye kontakt med og som kjenner arbeidet godt, i
form av for eksempel workshop, intervju og/eller
fokusgrupper.
Systematisering av innspill
April
Mulighet for ny diskusjon med LUN da de samles i Oslo
Første utkast sendes Kif
Mai
Tilbakemelding på første hele utkast fra Kif 2.mai
Juni/August/ Konklusjonene presenteres for KD og NFR.
1.oktober

Ferdig rapport

Vedtak:
1. Komitéen slutter seg til tidsplanen og de foreslåtte aktivitetene med de justeringene
som fremkom i møtet. KILDENs forslag til budsjett tas til orientering.
2. Gerd Bjørhovde og Eivind Engebretsen vil følge arbeidet.
3. Rapporten bør være ferdigstilt innen 1. oktober 2012.

06/12: Høringsuttalelse til KDs innspill til Horizon 2020
9. januar sendte sekretariatet høringssvar til KDs innspill til Horizon 2020. Som det
fremkommer i uttalelsen må den vedtas av Kif. Komitéen hadde ingen ønsker om endring.
Vedtak:
Komitéen slutter seg til høringsuttalelsen.

07/12: Orienteringssaker


Deltakelse på konferansen i Bergen http://www.uib.no/gender2012. 29. – 31. august.
Skal Kif ta initiativ til en workshop – forslag til tema?
Komitéen mener det er naturlig at Kif arrangerer en workshop. Forslag til temaer som
ble nevnt: ”Kjønnsbalansens betydning for utdannings- og forskningskvalitet”,
”Equality and Quality”, ”Om ledelse og karriereveier”.



Linda Rustad holdt innlegg på seminaret:
http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/Seminarer/2012/nikkseminar.h
tml

Vedtak:
Kif-komitéen tar sakene til orientering.

08/12: Bevilgning til aktiviteter i forbindelse med det norske
formannskapet i Nordisk ministerråd
Kunnskapsdepartementet innkalte til møte 24. januar for å diskutere videre planlegging av
aktivitetene Kif-komiteen har spilt inn til programmet for det norske formannskapet i Nordisk
ministerråd.
Aktivitetene er et ekspertseminar, som er forslått 15. – 16. november, og en nordisk
kartlegging av status når det gjelder kjønnsbalanse i forskning, både av politikk på feltet, og
”best practice”.
I slutten av februar går fristen ut for å søke midler til aktivitetene fra Formannskapspuljen
som koordineres av Utenriksdepartementet. Det forutsettes 50 % egenfinansiering. Den
foreslåtte totalsummen det søkes om er cirka 1 million. Det betyr at det trengs rundt 500 000
kroner i egenfinansiering. Tilbakemeldingen så langt er at både Norges forskningsråd og
NordForsk ser positivt på å bidra finansielt.
Vedtak:
Kif-komitéen støtter gjerne det faglige arbeidet, og avsetter inntil kr 100 000,- til aktivitetene.

09/12: Eventuelt
Det var ingen saker til Eventuelt.

