
 

Medlemmer: 

Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, leder 

Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer 

Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund 

Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning  

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF  

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (kun 10. mars) 

Student Solveig Maria Figenschou, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo 

Student Helge Lie Schwitters, Statsvitenskap, Universitet i Oslo 

 

Varamedlemmer: 

Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Universitetet i Nordland 

Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap 

Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd (kun 11. mars fram til kl. 14) 

Student Truls Melsbø Årseth, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo 

Forsker II Sevil Sümer, Uni Rokkan Senter, Universitetet i Bergen (til kl. 13 den 11. mars) 

 

Observatør: 

Seniorrådgiver Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet 

Konstituert direktør Heidi Elisabeth Sandnes, Kilden (kun 10. mars) 

Rådgiver, Kristin Aukland, Kilden (kun 11. mars) 

 

Fra sekretariatet: 

Seniorrådgiver Linda Marie Rustad 

Rådgiver Hege Elisabeth Løvbak 

 

Forfall: 

Leder TechnoRocks Dr. Silvija Seres 

Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo 
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Forslag til referat 

 
Saksnr: 14/55 

 

 

 

Tid og sted: 

Mandag 11.mars   

 Kl 13.00  Lunsj, Thon hotell Gardermoen 

 Kl 14.00 – 18.00 Oppstartsmøte 

 Kl 19.00  Middag, Thon hotell Gardermoen 

   

Tirsdag 12.mars Kl 09.00 – 11.00 Oppstartsmøte fortsetter 

 Kl 11.00 – 13.00 Ordinært komitémøte 

 Kl 13.00 – 14.00 Lunsj 

 Kl 14.00 – 16.00 Ordinært komitémøte fortsetter 

   

   

 

 

 

Saksliste:  
 

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02/14 Godkjenning av referat 

Sak 03/14 Nettverkskonferanse for likestillingsarbeidere 

Sak 04/14 Medlemskap i EPWS 

Sak 05/14 Budsjettforslag 2014-2017 

Sak 06/14 Mandatet – førstegangs behandling 

Sak 07/14 Møteplan 2014 

Sak 08/14 Orienteringssaker  

 Regnskap og årsrapport 2013 

 Likestillingsprisen 2013 

 Arrangement som sekretariatet har deltatt på (januar – mars) 

 Aktuelle arrangement mars-april 

 Andre aktuelle arrangementer 

 Arbeidsgruppe for attraktive karriere veier og økt mobilitet  

 GenderNet og Cost-aksjonen 

 

 Sak 09/14 Eventuelt 

 

 

01/14: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt. 

 



 

Vedtak: 
Kif-komiteen godkjenner innkalling og saksliste. 

 

 

02/14: Godkjenning av referat 

 
Referat fra møte 24. og 25. oktober 2013 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på komiteens 

nettsider: http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=9632  

Vedtak:  
Kif-komiteen tar referatet til orientering.  

 

03/14: Nettverkskonferanse for likestillingsarbeidere 

Årets nettverkskonferanse i Narvik er den 9 i rekken. Komiteen har hittil bidratt med en 

finansiering på 50 000 pr nettverkskonferanse. Nettverkskonferansene har utviklet seg til et 

populært samlingssted for de som enten er ansvarlige for eller arbeider med likestilling ved 

institusjonen. Det er blitt en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling. 

 

Komiteen mener det er viktig å videreføre arbeidet med nettverkskonferanse for de som jobber 

med likestilling i sektoren, men at man på sikt kan vurdere å endre eller utvide konseptet. Kanskje 

kan man avholde nettverkskonferanse samtidig med en større konferanse i regi av Kif? 

 

Vedtak:  
Kif-komiteen ønsker å sette av 50 000 kr til nettverkskonferanse 2015, og ber sekretariatet om å 

finne arrangør. Komiteen ønsker å oppfordre til samarbeid med andre institusjoner, gjerne på 

tvers av sektorene.   

04/14: Medlemskap i EPWS 

European Platform for Women Scientist (EPWS) er en nettverksorganisasjon for nettverk av 

kvinnelige forskere og andre aktører som arbeider med kvinner i forskning i Europa. 

Fram til 2010 var EPWS primært støttet av EU-kommisjonen og drev aktiv lobbyvirksomhet. 

Da støtten tok slutt besluttet EPWS å innføre medlemsavgift. Kif-komiteen har tidligere 

støttet nettverket gjennom å betale 500 Euro i medlemsavgift i 2010, 2011, 2012 og 2013.  

 

Det har vist seg at EPWSs bærekraft har vært en utfordring og de har slitt med å få inn nok støtte. 

Det betyr at slagkraften har blitt redusert og aktivitetene de generer utover den årlige 

generalforsamlingen er få. Det er mer enn 100 nettverk i EPWS, men det er kun ett nordisk 

nettverk som er med. 

 

Vedtak:  
Av budsjettmessige årsaker velger Kif-komiteen å stoppe støtten.  

05/14: Budsjettforslag 2014-2017 

Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD) har varslet endring av Kif-komiteens mandat 

våren 2014. Kifs sekretariat er blitt bedt om å lage et forslag til budsjett for den nye komiteen, 

samt en søknad om økt bevilgning til revidert statsbudsjett 2014.  

http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=9632


 

 

Sekretariatet 

Komiteens nåværende budsjett er på 3 millioner årlig over statsbudsjett, og det har vært uendret 

siden 2004. Kifs sekretariat har siden 2006 vært bemannet med en 100 % seniorrådgiverstilling og 

en 50 % administrativ rådgiverstilling. Det har vært ansett som et minimum for å gjøre en god 

jobb, og det er derfor behov å styrke sekretariatet. Linda Rustad som til nå har innehatt 

seniorrådgiverstillingen, blir fra mai 2014 direktør for Kilden. 50 % stillingen må også lyses ut på 

grunn av manglende kapasitet ved UHR. Ideelt sett bør man ha to stillinger med kompetanse på 

kjønn og en stilling til å dekke opp utvidelsen i mandatet. Det legges inn tre stillinger i budsjettet, 

men i samråd med Universitets- og høgskolerådet (UHR) lyses det i første omgang ut to stillinger 

med forbehold om finansiering.  Komiteen ønsker å lyse ut to faglige stillinger som innehar noen 

administrative oppgaver, en rådgiver- og seniorrådgiverstilling. Man vil ta utgangspunkt i 

kompetanse på kjønn, men at mangfoldskompetanse også er nyttig. Komitéleder opplever å ha god 

dialog med UHR når det gjelder bemanningen i sekretariatet. 

 

Budsjettsøknad og søknad om tilleggsbevilgning 

Kunnskapsdepartementets representant ga i møte beskjed om at endring i mandatet og utvidelsen 

av komiteen skal ivaretas igjennom søknad til revidert statsbudsjett. Aktiviteter som komiteen ser 

behov for eller ønsker å gjøre kan man søke om tilleggsbevilgning til. Komiteen disponerer og 

prioriterer budsjettet uten innblanding fra KD.  

 

For å kunne konkretisere hvordan komiteen kan arbeide mest mulig hensiktsmessig ut fra sitt nye 

og utvidede mandat trenger komiteen et forskningsbasert grunnlag. Komiteen må kvalifiseres på 

dette området, og det er også viktig å kunne gi målgruppen vår kunnskap. En utredning tar tid, og 

man må vite hva man har av penger før man setter i gang prosessen. Komiteen ønsker derfor å 

søke om 1 million kroner til å lage en utredning knyttet til mandatsendringen med oppstart høsten 

2014. Det er viktig å få på plass prosjektbestillingen og hvem som skal foreta arbeidet i 2014, for at 

selve utredningsarbeidet kan starte opp 2015.  

Komiteen ønsket med grunnlag i diskusjonen om utredning å justere ned potten for prosjekter. 

Prosjektposten må dekke 50 000 kr til nettverkskonferanse, delfinansiering av nasjonal konferanse 

om kjønnsperspektiver i forskning, samt midler til mindre prosjekter som dukker opp.  

Etter gjennomgang av søknadsbrevet og budsjettet ønsket komiteen å ettersende en tydeliggjøring 

av hva utvidelsen i budsjett innebærer, for å vise enda bedre hva økningen skyldes. 

 

Komiteens nettsted (www.kifinfo.no) 

Nettstedets budsjett for 2014 må økes noe for å kunne synliggjøre mandatendringen igjennom flere 

nyhetssaker. Komiteen synes det er vanskelig å ta stilling til finansiering og eventuelle endringer av 

nettstedet før nytt mandat foreligger.  

 

Vedtak:  
Kif-komiteen gir leder og sekretariatet fullmakt til å utarbeide revidert søknad og budsjett i 

henhold til diskusjonene i møtet. 

   

06/14: Mandatet – førstegangs behandling 

Kunnskapsdepartementet har varslet at Komité for kjønnsbalanse i forskning i løpet av 

komitéperioden også skal arbeide for mangfold i forskning. Komiteen er invitert til å ta aktiv 

del i endringsprosessen. Signaler fra Kunnskapsdepartementet tyder på at mandatet ikke bør 

http://www.kifinfo.no/


 

romme alle diskrimineringsgrunnlagene (kjønn, alder, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, 

seksuell orientering, religiøs tilhørighet og livssyn). Komiteen skal også i fortsettelsen ha 

fokus på kjønnsbalanse, og skal ikke ha en tilsynsfunksjon. 

 

På oppstartsmøtet som ble avholdt i forkant av det ordinære komitémøtet diskuterte komiteen blant 

annet hvordan inkludere mangfoldsperspektiver i mandatet. Komiteen er opptatt av å gjøre en god 

jobb. Noen avgrensninger i mandatet er derfor nødvendig. For det første ønsker komiteen en 

fortsatt forankring i Kunnskapsdepartementets ansvarsområde. For det andre har diskusjonene i 

komiteen ledet i retning av å snakke om etnisitet og innvandring i akademia, slik at man i første 

omgang vil fortsette å diskutere disse områdene med tanke på mandatutformingen. Komiteen løftet 

fram noen dimensjoner de vil se nærmere på ved neste komitémøte. 

- Andre/tredje generasjons innvandrere (etterkommere) i forskningssektoren 

- Rekruttering av stipendiater/forskere uten norskstatsborgerskap 

- Internasjonal mobilitet i forskning  

Kunnskapsdepartementet tar seg av den øvrige mandatteksten som går på oppnevningen, regler for 

sammensetning av komiteen og det organisatoriske.   

Vedtak:  
Kif-komiteen fortsetter diskusjonen av mandat på neste møte. Sekretariatet sørger for å invitere 

innledere som kan gi faglig påfyll til diskusjonen.   

07/14: Møteplan 2014 

Følgende møteplan ble vedtatt: 

Tid Sted Hva 

27. mai kl. 9-16 Oslo-området Forskningsinnlegg, mandatet, 

møteplan 2015 

24.september  Oslo-området Møte med 

Kunnskapsdepartementet og 

Norges forskningsråd 

5.november  Ordinært møte og 

institusjonsbesøk 

Første uken i desember  Nasjonal konferanse om 

kjønnsperspektiver i forskning 

i samarbeid med NFR 

 

Planen er heldagsmøter, hvor man begynner fra morgenen av ca. kl. 9 - 16. Ved lang reisevei må 

man regne med å ankomme kvelden før. 

08/14: Orienteringssaker  



 

 
 Regnskap og årsrapport 2013 

Komiteen tok regnskap og årsrapport for 2013 til orientering. Sekretariatet informerte om at 

alle må melde i fra til sekretariatet om aktiviteter de er med på i Kif-øyemed, slik at det blir 

ført inn i årsrapporten.   

 

 Likestillingsprisen 2013 

 

Institusjonene nominerer seg selv til denne prisen, som dessverre har få søkere hvert år. 

Tidligere Kif-komiteer har hatt dialog med KD om dette og har ved flere anledninger påpekt 

at sektoren trenger å ha lengre søknadsfrist. Man vet ikke fra år til år om det blir noe pris og 

det gjør at fristen for å melde sitt kandidatur er kort.  

 

Komiteen ønsker at sekretariatet sender et brev til KD om at sektoren må ha bedre tid til å 

nominere. Komiteen ønsker å få beskjed om det blir Likestillingspris for 2015 på komitemøtet 

27.mai. 

 

 Arrangement som sekretariatet har deltatt på (januar – mars) 

 Aktuelle arrangement mars-april 

 Andre aktuelle arrangementer 

 Arbeidsgruppe for attraktive karriere veier og økt mobilitet  

 GenderNet og Cost-aksjonen  

o Helsinkigruppen 

o Cost action (Curt Rice, Linda Rustad, Ingrid Guldvik, Elisabeth Ljunggren 

(vara) deltar) 

o genderNET  

o EGERA science po http://www.sciencespo.fr/newsletter/actu/?id=5818 (Curt 

deltar).  

 

09/14: Eventuelt 

 

http://www.sciencespo.fr/newsletter/actu/?id=5818

