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Sak 10/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Det ble meldt inn to saker til eventuelt/orienteringssaker. 

 

Vedtak: Kif-komitéen godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 11/14 Godkjenning av referat 

 
Referat fra møte 10.-11.03.2014 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på komitéens nettsider: 

http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=9829  

Vedtak: Kif-komitéen godkjenner referatet. 

 

Sak 12/14 Utvidelse av mandat 
 

På komitémøte 10.- 11.mars hadde komiteen førstegangs behandling av forslag til nytt og 

utvidet mandat. Komiteen skal også i fortsettelsen ha fokus på kjønnsbalanse, og signaler fra 

Kunnskapsdepartementet tyder på at avgrensninger i mandatet når det kommer til 

mangfoldsproblematikk er mulig og nødvendig. Kjønnsperspektiver i forskning skal også 

være en del av komiteens mandat. 

 

For å gi faglig bakgrunn for mandatsdiskusjonen startet komitémøtet med tre faglige innlegg 

som hadde mangfold i forskning som utgangspunkt. 

http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=9829


Mangfoldbegrepet er omstridt og man vil kunne komme til å sende signaler til sektoren om at 

man dekker alle diskrimineringsgrunnlagene, noe som ikke vil være mulig innenfor komiteens 

rammer. Dessuten er diskrimineringsgrunnlagene veldig forskjellige, og man bør se på hvor 

akademias utfordringer er størst. Komiteen peker på at faktagrunnlaget er dårlig på de andre 

diskrimineringsgrunnlagene, bortsett fra på kjønn, og det blir en helt annen tilnærming til de 

andre grunnlagene. Komiteen mener det vil være uheldig om man blir for detaljert i mandatet 

ved å velge ut et eller to diskrimineringsgrunnlag fram for andre.  

 

Komiteen mente det var viktig at mandatet sier noe om komiteens prioriteringer og 

gjenspeilet ambisjonene man har for komitéperioden. 

 

Komiteen ønsker å skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som kan stake ut veien tydeligere og 

peke på områdene i sektoren man bør prioritere. Kunnskapsdepartementet minner om at 

komiteens arbeid ikke kan vente på den ønskede studien, og at flere institusjoner allerede har 

gjort en del på dette området som kan være til hjelp og nytte for komiteen.  

 

Diskusjonen om mandatet sto i hovedsak om hvor vidt man eksplisitt skulle definere hvilke 

grunnlag komiteen ville jobbe med. Løsningen som ble vedtatt har en vid start på mandatet 

med presiseringer mot slutten. 

 

Forslag til mandat: 

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av 

arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter og høyskoler og i instituttsektoren 

og dermed medvirke til økt mangfold i sektorene. Komiteen skal bidra til en generell 

bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i akademia og i 

forskningssystemet, med primærfokus på kjønn og etnisitet. Arbeidet omfatter 

kjønnsperspektiver i forskning.  

 

Det ble også foreslått en navneendring hvor det nye mandatet reflekteres, men hvor 

forkortelsen Kif opprettholdes. Komiteen mener det er viktig å beholde forkortelsen da det 

representerer et godt etablert navn både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten vil endring av 

navnet fører til store kostnader i forbindelse med endring av URL osv, hvilket komité ikke 

kan finansiere selv. En endring av navnet vil uansett innebære kostnader knyttet til logo og på 

komiteens nettsider, men ved å fortsatt ha forkortelsen Kif vil utgiftene begrenses noe, slik at 

det vil være rom for dette i komiteens budsjett.    

 

Forslag til nytt navn: 

Komité for kjønnsbalanse og inkludering i forskning (Kif) 

 

Vedtak: Sekretariatet oversender Kunnskapsdepartementet forslaget til nytt mandat og nytt 

navn for komiteen snarlig etter møtet.  

 

Sak 13/14 Revidert budsjett og komiteens prioriteringer 

 

I revidert statsbudsjett ble komiteen tildelt en økning på 1,2 millioner NOK. Det vil si at 

komiteens årlige budsjett både i 2014 og 2015 er på 4,2 millioner NOK. Komiteen søkte om 

en større budsjettøkning, slik at man må diskutere prioriteringene på nytt. Det gjelder 

bemanning i sekretariatet, jf. budsjettforslag 1 vedlagt sakspapirene til møtet og 

budsjettforslag 2 delt ut i møtet. Komiteens aktivitetsnivå, bevilgningen til kifinfo.no og andre 

prosjekter ble ikke diskutert.  



Aktiviteter: 

Tidligere komiteer har hatt mange typer aktiviteter. I «Styrk satsningen. Videreføring av Kif-

komiteens arbeid etter 2013» ble komiteens arbeid evaluert av sektorene. Der ble 

institusjonsbesøkene fremhevet, samt komiteens møteplasser, som nettverkskonferansen og 

seminarer, og Ressursbanken trukket fram.   

 

Institusjonsbesøkene komiteen gjorde ble lagt i forbindelse med komitemøter og er en måte å 

nå ut til sektorene på. Kanskje behøver ikke institusjonsbesøkene være med hele komiteen for 

å rekke flere besøk? Det kan likevel være lurt om man etablerer en felles praksis før man 

deler opp komiteen for å gjennomføre institusjonsbesøk. 

 

Det kan se ut til at nåværende komité ønsker færre/kortere møter, noe som gir litt rom i 

budsjettet på utvalgsgodtgjørelsen og reiseutgiftene, men utvalgsgodtgjørelse og reiseutgifter 

for komiteen er vanskelige poster å budsjettere. Det er budsjettert for fire/fem møter.  

 

Komiteen synes det er viktig med prosjekter, særlig med tanke på å skape kunnskap som 

komiteen kan basere sitt arbeid på.  

 

Hele komiteen oppfordres til å jobbe aktivt for å synliggjøre komiteen, og det er viktig å ha 

økonomisk mulighet til å delta internasjonalt på vegne av komiteen.  

 

Til beregninger av sekretariat: 

Tidligere komite har opplevd at 1,5 stilling ikke var tilstrekkelig, derfor er det utlyst to 

rådgiver-/seniorrådgiver-stillinger. Men det bevilgede budsjettet, har ikke komiteen råd til to 

stillinger og satser derfor på en videreføring av 1,5 under forutsetning av at UHR finansierer 

den resterende halve stillingen. Alternativt ønsker komiteen en full seniorrådgiverstilling, og 

at saken diskuteres på nytt på neste komitémøte.  

 

UHR har det organisatoriske ansvaret for komiteen og er arbeidsgiver for sekretariatet. 

Komitéleder har ønsket å være med i tilsettingsprosessen, for å sikre et godt samarbeid 

mellom komitéleder og sekretariatet. Komiteen støtter dette siden Kif finansierer stillingene.  

 

Fordi rådgiver for Kif-komiteen er en av søkerne til de utlyste stillingene deltok ikke 

rådgiveren i diskusjonen om bemanning av sekretariatet.  

 

Vedtak: Komiteen ønsker 1 seniorrådgiver med mangfold- og kjønnsbalansekompetanse, 

samt en halv seniorrådgiverstilling, dersom UHR har mulighet til å fylle på til full stilling. 

Hvis UHR ikke har mulighet til å gjøre dette, vil komiteen se på den delen av saken på nytt.  

 

Komiteen mener at UHR bør legge sterk vekt på hva komiteens leder mener i forkant av 

tilsettingene. Det er naturlig at leder er med på intervjuene uten å være med på endelig 

vedtak. Budsjettet vedtas med forbehold om at det skjer. 

 

Sak 14/14 Søknad om bevilgning til utredning 
 

Komiteen vedtok på møte den 10. -11.mars 2014 å søke om 1 million NOK til å lage en 

utredning knyttet til den varslede mandatsendringen. 

 

Kunnskapsdepartementet har kun to muligheter til å tildele penger til Kif – statsbudsjettet og 

revidert nasjonalbudsjett. Komiteen kan gjerne søke om midler utenom dette – men det blir 

http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=8743
http://kifinfo.no/binfil/download.php?did=8743


som en søknad til statsbudsjettet. Det er en fordel om komiteen sier noe om hva man tror man 

trenger i komitéperioden – til utredninger osv, og at man refererer til en aktivitetsplan som går 

over hele perioden.  

 

En utredning er en forutsetning for å kunne ta tak i mangfoldsdelen av mandatet. 

Sekretariatets forslag til søknad må konkretiseres på innhold og det må lages en god 

beskrivelse av hva undersøkelsen skal bidra til.  

 

Vedtak: Sekretariatet foretar endringer i søknadsteksten i samsvar med diskusjon i møtet. 

Søknaden oversendes Kunnskapsdepartementet etter godkjenning fra komitéleder.  

 

Sak 15/14 Møteplan for 2015 

 
På neste komitémøtet (24.september) er det satt opp møte med Kunnskapsminister Torbjørn 

Røe Isaksen og ledergruppen for Norges Forskningsråd. Sekretariatet avventer svar fra 

Kunnskapsdepartementet, og NFR har meldt fra om at datoen ikke passer. NFR har foreslått 

et møte den 5.november, dette innebærer at komitémøtet i november må utvides eventuelt 

flyttes. Et utvidet komitémøte i november vil kunne gi rom for komiteens første 

institusjonsbesøk.  

 

Møteplan for 2015 er noe avhengig av hvilken dato konferansen om kjønnsperspektiver i 

forskning lander på. Foreløpig kan det være aktuelt med et komitémøte enten i forbindelse 

med konferansen (19./21. januar) eller en dag siste uken i januar. 

 

Vedtak: Komiteen bes om å holde av både 4. og 5. november, med mulig oppstart fra kl 

10.30 den 4.november.  

 

Sekretariatet setter opp en doodle for møtedatoer i 2015 etter at datoen for konferansen er 

fastsatt. 

 

Sak 16/14 Konferanse om kjønnsperspektiver i forskning 
 

Kif-komiteen skal i samarbeid med Norges Forskningsråd arrangere en konferanse om 

kjønnsperspektiver i forskning. Konferansen skal synliggjøre viktigheten av å inkludere 

kjønnsperspektiver i forskning og heve norske forskeres kompetanse i konkurransen om å 

hevde seg i Horisont 2020.  

 

Tidspunkt for konferansen kan bli i sammenheng med Kunnskapsdepartementets 

kontaktkonferanse den 20.januar, men det kan hende datoen blir skjøvet ytterligere på for å 

sikre at man får på plass innledere av høy kompetanse.  

 

Det er ønskelig med innspill på foredragsholder innenfor innovasjon/teknologi og 

energi/klima/miljø.  

 

Vedtak: Komiteen bes om innspill til innledere. Komiteen holdes oppdatert om konferansen. 

 

Sak 17/14 Orienteringssaker 
 

 Likestillingsprisen 2014? 



 

 Status GENDERNET 

 

 Nettverkskonferansen 

 

 LUN-møte på Svalbard 

 

 Gender Summit 30. juni – 1. Juli – for fjerde gang i år, Arvid Hallen åpner 

konferansen og Curt Rice skal delta med et innlegg. 

 

 PhD-database – nasjonal forskerskole i kjønnsforskning – kartlegging av hvor mange 

stipendiater som jobber med kjønnsperspektiv. Forespørselen er om Kif (og noen 

andre aktører) kan bidra i arbeidet med å bygge opp en slik database, både med tid og 

eventuelt med penger. I første omgang er det snakk om et møte.  

 

 

Vedtak: Kif-komitéen tar sakene til orientering. 

 

 

Sak 18/14 Eventuelt 
 

Ingen saker til eventuelt. 


	Komité for kjønnsbalanse i forskning
	Tid og sted:

