
 

Referat fra komitemøte 20-21.november 2019 i Oslo 

Til stede: 

Medlemmer: 

Professor Curt Rice, OsloMet, leder 

Professor Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet 

Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dosent Hilde Synnøve Blix, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

Etikkombud Tove Håpnes, SINTEF 

Seksjonsleder Kofitsyo Sewornu Cudjoe, Veterinærinstituttet 

Forskningssjef Ingeborg Palm Helland, Norsk institutt for naturforskning  

Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, Norges forskningsråd 

Student Ingvild Leren Stensrud, Universitetet i Oslo 

Student Aleksander Martin Gjøsæter, Universitetet i Bergen 

 

Observatør:  

Direktør Linda Marie Rustad, Kilden    

 

Fra sekretariatet: 

Seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen  

Seniorrådgiver Ella Ghosh 

 

Forfall 

Professor Øystein Gullvåg Holter, Universitetet i Oslo 

Divisjonsdirektør Camilla Røsjø, Nofima 

Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning 

 

Program for møte i Kif-komiteen 20-21. november   
 

Dato  Tid     Aktivitet  Sted 

20.11.19 11.15-

12.00 

            Lunsj Møterom 2, 

Oslo Kongressenter, 

Youngstorget, Oslo 

 12.00-

16.00 

Komitemøte Samme sted 

 16.30   Komitemiddag Café Engebret, Bankplassen 1 
0151 Oslo 

www.engebret-cafe.no 

21.11.19 9.00-10.00 Formøte før dagens møter UHR, Møterom Arkitekten 5etg, 
Stortorvet 2 (inngang Kirkegata) 

 10.30-

11.30 

Møte med statsråd Nybø 

inkl. formøte i komiteen 

(Husk ID) 

Kunnskapsdepartementet, 

Kirkegata 18, Oslo 

 12.00 

 

Lunsj og formøte Norges Idrettshøgskole 

Sognsveien 220, Oslo 

 12.30-

14.30 

Møte med ledelsen ved 

Norges Idrettshøgskole 

Samme sted 

http://www.engebret-cafe.no/


 

 

  

Saksliste 

Sak 40/19 Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                   
 

Sak 41/19 Godkjenning av referat   

  

Sak 42/19 Forslag til aktivitetsplan 2020 

Sak 43/19 Forslag til budsjett 2020 

Sak 44/19 Forslag om vikarordning for kvinnelige forskere i svangerskapspermisjon- 

svar til statssekretær Rebekka Borsch 

Sak 45/19 Oppfølging av Underdalutvalgets rapport og etablering av arbeidsgruppe 

Sak 46/19 Forberedelse til møte med statsråd Nybø 

Sak 47/19 Forberedelse til møte med ledelsen ved Norges Idrettshøgskole 

Sak 48/19 Orienteringssaker 

• Sekretariatet orienterer om aktiviteter 

• Orientering om aktiviteter i Balanseprogrammet 

• Orientering om aktiviteter i ERAC Standing Working Group on 

Gender in Research and Innovation (SWG GRI)  

• Komitemedlemmene orienterer om arrangement de har deltatt på som 

Kif-medlemmer 

• Komiteleder orienterer om arrangementer han har deltatt på for Kif  

Sak 49/19 Eventuelt 

 

Referat 

Sak 40/19  Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                   
 

Vedtak 

Kif-komiteen godkjente innkalling og saksliste. 

 

Sak 41/19  Godkjenning av referat   

Referatet ble sendt ut i forkant av møtet. Det kom ingen kommentarer til referatet. 

 

Vedtak 

Kif-komiteen godkjenner referatet fra møtet september i Oslo. Referat legges ut på 

www.kifinfo.no etter Kif- komiteens endelige godkjenning i møtet. 
 

Sak 42/19  Forslag til aktivitetsplan 2020 
Utkast til aktivitetsplan 2020 ble lagt frem for komiteen. Med de foreslåtte aktivitetene går komiteen 

et aktivt år i møte. Det ble foreslått at der hvor andre parter er involvert under «Mulige seminarer» 

skal vi ikke involvere oss som arrangør av seminarer. Hva gjelder forslag til aktivitet under 



Arendalsuka skal vi ikke ha eget arrangement, men se etter mulige arrangementer hvor vi eventuelt 

kan bidra.  

Innovasjonskonferansen vil ta mye arbeidskraft frem til mars og utviklingen av en veileder i etterkant 

vil også være arbeidskrevende. Komiteen var tydelig på at det er viktig med et ordentlig arrangement 

når veilederen lanseres.  

Komiteen ønsker at det utvikles ressurser på ledelse. Det kom forslag om å lage moduler til sektoren. 

Dette kan være korte filmer som legges inn i institusjonenes ledelsesprogrammer. Det vil være viktig 

å konkretisere ulike temaer rundt ledelse som for eksempel ledelse og rekruttering. Et forslag var også 

å bruke filosofi på NTNU som en case. Et mål for 2020 er å sikre midler til å lage slike moduler. 

Dette arbeidet tar sekretariatet videre med leder.  

Planer for videre arbeid med seksuell trakassering ble påpekt som viktig. Her var det ikke foreslått 

konkrete aktiviteter, men det ble vist til sekretariatets oppfølging på flere punkter. Her avventer vi 

også resultatene fra den europeiske kartleggingen som ERAC Standing Working Group on Gender in 

Research and Innovation utfører.  

Komiteen bør også tematisere studenter med innvandrer/etterkommerbakgrunn i 2020.  

Komiteen støttet forslaget om å ha to regionale nettverksmøter hvorav det ene skal ha fokus på 

handlingsplaner.  

Institusjonsbesøkene ble spilt inn som en viktig aktivitet.  

Vedtak 

Komiteens forslag innarbeides i forslag til aktivitetsplan 2020. Endelig forslag til 

aktivitetsplan 2020 legges frem for komiteen for vedtak på komitemøtet i januar 2020 sammen med 

forslag til kommunikasjonsplan 2020.  

 

Sak 43/19 Forslag til budsjett 2020 

Et første utkast ble lagt frem. Sekretariatsdrift og kostnader til Kifinfo samt komitemøter 

utgjør de viktigste postene. Det legges opp til noe høyere prosjektkostnader i 2020 enn i 

2019, bl.a. på grunn av Innovasjonskonferansen.  

Det ble stilt spørsmål til hvordan arbeidssituasjonen og lønnsutviklingen til sekretariatet er. 

Det ble foreslått at leder har en skyggemedarbeiderprosess med sekretariatet i forkant av 

lønnsforhandlinger og leverer en uttalelse basert på dette. Dette ønsket komiteen at skulle tas 

med i vedtaket.  

Vedtak 

Komiteens forslag innarbeides i forslag til budsjett 2020. Endelig budsjett 2020 legges frem 

for komiteen for vedtak på komitemøtet i januar. Leder skal ha medarbeidersamtaler med 

sekretariatet og skal spille inn i forkant av lønnsforhandlinger.  

 

Sak 44/19 Forslag om vikarordning for kvinnelige forskere i svangerskapspermisjon 

- svar til statssekretær Rebekka Borsch  

To professorer ved Universitetet i Oslo har påpekt et problem knyttet til lovfestede 

permisjoner til doktorander og postdoktorer ved longtitudenelle studier. Det finnes ikke 

retningslinjer for å sette inn vikar for den som skal ut i permisjon, og heller ikke egne midler 



til dette formålet. Dette kan primært ha negative effekter for for kontinuitet i prosjektet, 

sekundært kan det ha negativ effekt på karrieren til kvinnelige forskere. 

Kif-komiteen er blitt utfordret til å komme med innspill i saken av bl.a. statssekretær 

Rebekka Borsch.  

Komiteen ser at problemstillingen er avgrenset til et fåtall fagmiljøer. Forskningsrådet gir 

forlengelse av prosjekter der det er lovfestede permisjoner, men det er ikke satt av egne 

midler til bruk av vikar. Fravær, manglende kontinuitet og behov for vikar kan ses som både 

et leder- og et ressursspørsmål på institusjonsnivå. Enhets- og prosjektledere har overordnet 

ansvar å sørge for at kontinuitet i forsøk eller innhenting av tidsseriedata ikke settes i fare ved 

helt normal avvikling av permisjoner knyttet til omsorg eller sykdom. Hvis større eksternt 

finansierte prosjekter ikke har rom for at enkeltpersoner må ut i lovfestede permisjoner er det 

uheldig, men det er institusjonens - ikke enkeltforskeres -ansvar å unngå dette.   

Komiteen mener at prosjektledelse og god planlegging ved institusjonene er nøkkelen til en 

løsning. For å ivareta kvinners rettigheter − og redusere muligheter for skjult strukturell 

diskriminering – må institusjoner utarbeide konkrete retningslinjer for hvordan 

prosjektmedarbeideres arbeidsoppgaver skal ivaretas ved permisjoner. Komiteen er kjent med 

at enkeltinstitusjoner f.eks har laget oppstartsstipend for personer etter permisjon, eller gitt 

skjerming fra undervisning etter permisjon. Institusjonene må vurdere om det er grunn til å gi 

ekstra tilskudd, eller om en vikar (funksjonell backup) kan være en del av løsningen.  

Vedtak  

Leder og sekretariatet skriver et brev til Rebekka Borsch som oppsummerer komiteens 

innspill. 

 

Sak 45/19 Oppfølging av Underdalutvalgets rapport og etablering av arbeidsgruppe 

Komiteen var positiv til at delta i en arbeidsgruppe med representanter fra UH-sektoren som 

skal følge opp Underdalutvalgets rapport.  

Det kom spørsmål til arbeidsgruppens tidshorisont og mandat. Dette var spørsmål som ville 

bli besvart i etterkant av komitemøtet i forbindelse med et møte med 

Kunnskapsdepartementet.  

Avhengig av endelig mandat for gruppen må det vurderes om leder eller et komitemedlem 

skal være med i arbeidsgruppen.  

Deltageren fra Kif skal forholde seg til tidligere innspill fra Kif-komiteen til 

Underdalutvalget.  

Vedtak 

Kifs representant i arbeidsgruppen vil særlig løfte de punktene som Kif-komiteen ble enige 

om under behandlingen av saken. 

 

Sak 46/19 Forberedelse til møte med statsråd Nybø  

Komiteen ville i hovedtrekk forholde seg til de sakene som ble gitt i brev til statsråden i 

forkant av møtet.  



Vedtak 

 Møte med politisk ledelse gjennomføres med utgangspunkt i saker nevnt i brevet, supplert av 

momenter som ble drøftet på komitemøtet den 20.november. 

 

Sak 47/19  Forberedelse til møte med ledelsen ved Norges Idrettshøgskole  

Vi viser til oppsummerende brev sendt Norges Idrettshøgskole i etterkant av møtet. 

Vedtak 

Med bakgrunn i diskusjoner med ledelsen sendes et brev til Norges idrettshøgskole etter møtet.   

 

Sak 48/19  Orienteringssaker 

 

Vedtak 

Komiteen tok orienteringene til etterretning 

 

Sak 49/19  Eventuelt 

Kilden kjønnsforskning.no er med i et EU-prosjekt som heter Gender Equality Academy. Dette 

prosjektet skal utvikle og implementere ulike kursopplegg hva gjelder kjønnsbalanse og 

kjønnsperspektiver i forskning. Linda Rustad ba komiteen å vurdere om Kif kan være medarrangør på 

en workshop i prosjektet høsten 2020.  


