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Referat fra møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning  
torsdag 4. september 2008 
 

Tidspunkt:  
Torsdag 4. september 2008 kl. 09.00 – 16.30 
Fredag 5. september 2008 kl. 09.00 – 12.00: Møte med Universitetet i Oslo (ettermøte til ca. 
kl. 13.30) 
 
Sted:  
Møtet 4. september ble holdt i UHRs lokaler i Pilestredet 46, Oslo 
Møtet 5. september ble holdt ved Universitetet i Oslo 
 
Tilstede:  
Professor Gerd Bjørhovde (leder), UiT 
Seniorrådgiver Lise Christensen, Norges forskningsråd (vikar for Gunnar Bolstad)  
Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF Oslo 
Førsteamanuensis Eva Skærbæk, helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold 
Helene Bustad Johannessen, Studentenes Landsforbund 
 
Fra UHR:  
Seniorrådgiver Linda M. Rustad 
Seniorrådgiver Mari S. Rigstad – sekretær 
 
Observatører: 
Seniorrådgiver Unni Sandsdalen, Kunnskapsdepartementet  
Direktør Maria Grönroos, KILDEN 
 
Forfall: 
Fakultetsdirektør Karen-Lise Scheie Knudsen, Universitetet i Agder 
Professor Knut Holtan Sørensen, NTNU, har fra i høst fratrådt komiteen; det er foreløpig ikke 
oppnevnt nytt medlem til erstatning.  
 
Oppsummering fra møtet med Universitetet i Oslo (UiO) er gjort i form av et brev med 
kommentarer og anbefalinger sendt UiO i etterkant av møtet. 
 
Saker:   

Kif 33/08 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Kif 34/08 Referat fra siste møte 

Kif 35/08 Referat- og orienteringssaker 
Kif 36/08 Møteplan 

Kif 37/08 Kvinner i realfag – et forskningsprosjekt, tilbakekallelse av midler 
Kif 38/08 Status for likestillingsarbeidet i Norges forskningsråd 

Kif 39/08 Mediestrategi 
Kif 40/08 CAP-prosjektet  

Kif 41/08 Evaluering av institusjonsmøtene og forberedelse til møtet med UiO 

Kif 42/08 Ressursbanken – internasjonalisering og instituttsektoren 

Kif 43/08 Eventuelt 
Referat skrevet: 9. september 2008 
Referat godkjent: 19. september 2008 
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KIF 33/08 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Forslag til vedtak ble godkjent med en sak til eventuelt. 
 

Vedtak:  
Kif-komiteen godkjenner innkalling og sakliste.  

 

KIF 34/08 Referat fra forrige møte 
 

Det var ingen nye kommentarer til referatet fra forrige møte. 
 

• Referat fra møte 19. – 20. mai 2008 i K-komiteen: 
http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=4989  

 

KIF 35/08 Referat- og orienteringssaker 
 
Referat- og orienteringssakene ble lagt frem i møtet. Vedlagt innkallingen var 
brev fra KD der komiteen blir takket for arbeidet med rapporten Nasjonale 

tiltak for integrering av kvinner i forskning. Komiteen fikk utdelt eksemplarer 
av den engelske rapporten.  
 
Komiteen har uttrykt bekymring for avlysingen av rekrutteringsmeldingen, 
men det er signaler om at dette blir ivaretatt i statsbudsjettet (øremerking av 
stillinger), jf. statsrådens tale ved UiO 2. september: 
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/aasland_lover_oremerking_i_2009 .  
 
Gerd Bjørhovde orienterte om at hun har mottatt brev fra Technische 
universität Dortmund, Tyskland, vedrørende en pris som deles ut i Tyskland: 
The TOTAL E-QUALITY award – en pris for å fremme like muligheter for 
kvinner og menn i business, vitenskap, politikk og administrasjon. De ønsker å 
invitere Bjørhovde (repr. Fra Kif-komiteen) til Tyskland for å utveksle 
erfaringer. Sekretariatet følger opp saken, i samarbeid med Bjørhovde.  
 
Linda Rustad orienterte om møte i Brussel med Helsinkigruppen. Under forrige 
møte ga Marte Ericsson Ryste en presentasjon av Ressursbanken. Rustad 
orienterte videre om sin deltakelse på konferanse i Vilnius 5. – 7. juni i regi 
avEPWS og EPWSs generalforsamling. Under konferansen holdt Rustad en 
innledning under en workshop der rapporten Nasjonal satsning på nettverk for 

kvinnelige forskere? – et pilotprosjekt ble presentert.   
 
Gerd Bjørhovde holdt innlegg om Kif-komiteens arbeid på Women in Science-
sesjon i tilknytning til FEBS-kongress (Federation of European Biochemical 
Societies) 30. juni i Athen. Bjørhovde, Rustad og Eva Skærbæk deltok på 10th 
Internastional Interdisciplinary Congress on Women: Women’s Worlds 08 i 
Madrid 3. – 8. juli, bl.a. med ansvar for et ”round table”. Også Marte Ericsson 
Ryste fra Ressursbanken deltok. Det ble registrert stor interesse for de norske 
erfaringene. Den neste konferansen skal arrangeres i Canada i 2011, dvs. etter 
komiteens virketid. 
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Linda Rustad orienterte om en henvendelse fra den norske EU-delegasjonen 
ved Grønningssæter vedrørende Women in science. Det er mye som skjer i 
Brussel på området. EU-delegasjonen vurderer et arrangement i Brussel om 
temaet, ev. i samarbeid med EPWS. Rustad følger det opp.  
 
Linda Rustad orienterte om at det er innhentet statistikk over professorer i 
ingeniørfag og helsefag fra DBH. Det er vanskelig å hente ut data for 
utdanninger fra DBH siden statistikken er organisert på avdelingsnivå. 
Statistikken er oversendt Ressursbanken.  
 
Linda Rustad orienterte om et møte med Abelia (Inge Jan Henjesand) – 
Ressursbanken bør ta kontakt for et ev. intervju. 
 
Kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vedrørende 
veileder om aktivitets- og redegjørelsesplikten for utdanningsinstitusjonene: 
LDO har sagt at det ikke er hensiktsmessig med et møte før etter sommeren. 
Rustad tar kontakt for å undersøke hvordan forholdet til likestillingsloven er 
for instituttsektoren. Det er naturlig at dette også legges inn i veilederen slik at 
veilederen også kan gjelde for instituttene, ikke bare UH-sektoren.  
 

 Saksdokumenter/nettsteder:  

• Brev fra Kunnskapsdepartementet til Kif-komiteen 
(04.08.08): Nasjonale tiltak for integrering av kvinner i 

forskning  
 
Vedtak:  
Kif-komiteen tar sakene til orientering/etterretning. 

 

 

KIF 36/08 Møteplan 
 

Komitémøter:  
 

• Uke 43: 22. og 23. oktober: Komitémøte og 
erfaringskonferanse i Bern 
Informasjon om konferansen og ETH ble utdelt på møtet.  

 

• 15. – 16. desember: Høgskolen i Bodø og 
Nordlandsforskning, ev. Bergen. Sekretariatet tar kontakt.  

 

• Møte med Norges forskningsråd (jf. Kif-sak 38/08): 27. 
januar 2009 (avklart i etterkant) 

 

• Møter vår 2009 avklares på komitémøtet i desember   
* Avtale møte med Minister for høyere utdanning og 
forskning Tora Aasland, ev. i sammenheng med møtet med 
Forskningsrådet  
* NOKUT 
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Andre møter hvor komiteen vil/kan være representert:  
 

• Innledning ved konferansen ”Veger til en forsknings-
karriere”. Høgskolen i Molde; dato er 27.oktober; Linda 
Rustad deltar. 

• 4. – 5. november: møte i Helsinkigruppen (møte i KD i 
forkant av møtet). 

• Nettverksmøtet: 19. – 20. januar i Tromsø. 

• 23. – 24. mars 2009: Kvalitet 2009 – nordisk 
forskningspolitisk konferanse i Oslo (Arr: Kif, KD, 
Forskningsrådet, NIKK, NordForsk, FOKK, KILDEN) (se: 
http://kvinneriforskning.no/c53613/seksjon.html?tid=53614 
). Utkast til program ble utdelt. Engelske innlegg må ha 
engelsk tittel.  

• EU-kommisjonen arrangerer konferanse: Women in Science, 
Praha, slutten av mai 2009. Oppsummering av 
Kommisjonens arbeid på området i de siste ti årene. 

• 6th European Conference on Gender Equality in Higher 
Education, Stockholm, 5. – 8. august 2009 (se: 
https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=3
142&MenuItemAId=2628 ). Frist for å sende inn abstracts er 
30. september. Komiteen bør bidra her! Presentasjon av 
komiteen er minimumsambisjonen, ev. i samarbeid med 
LUN-nettverket.  

 
Vedtak:  
Kif-komiteen vedtar den foreløpige møteplanen som diskutert i møtet.  

 
 

KIF 37/08 Kvinner i realfag – et forskningsprosjekt, tilbakekallelse av midler (jf. Kif-sak 
22/08) 

   

Denne saken var også oppe på forrige Kif-møte. Det ble da orientert om at 
midlene var tilbakekalt fra UiO med frist 1. september i år. UiO er også bedt 
om en rapport over det arbeidet som er utført i den perioden stillingen var 
besatt. I sitt svarbrev hadde UiO bedt om at komiteen vurderte Naturfags-
senterets prosjekt ”Vilje-con-Valg” som alternativ til det opprinnelige 
oppdraget. Komiteen var av den oppfatning at dette ikke er i samsvar med 
komiteens mandat og opprettholdt krav om tilbakeføring av midlene. Komiteen 
fattet følgende vedtak: 
 

Kif-komiteen tar til etterretning at midlene kreves tilbake, og avventer 
respons fra Kunnskapsdepartementet om videre saksgang.   

 
UHR har i etterkant av Kif-møtet sendt en grundig redegjørelse til Kunnskaps-
departementet om saken. Der ble det også henstilt til at pengene tilbakeføres 
komiteen. Kunnskapsdepartementet svarte komiteen i slutten av juli. De 
tilbakekalte midlene tilfaller igjen komiteen, og departementet forventer at de 
omfordeles til andre forskningsprosjekter som ligger innenfor Kif-komiteens 
mandat. UiOs rapport over bruken av midler, ettersendes komitémedlemmene. 
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Det er ikke kommet penger og rapport fra UiO innen komitémøtet – og fristen 
1. september. Hvis ikke dette kommer snarest, bør Kunnskapsdepartementet 
involveres. 
 

 Saksdokumenter/nettsteder:  

• Brev til Universitetet i Oslo fra Kif-komiteen (06.05.08): 
Tilbakekallelse av midler  

• Brev fra UHR til Kunnskapsdepartementet (16.06.08): 
Endringer i forskningsprosjektet Kvinner i realfag ved UiO  

• Brev fra Kunnskapsdepartementet til Kif-komiteen 
(24.07.08): Endringer i forskningsprosjektet ”Kvinner i 

realfag” ved Universitetet i Oslo  
 

Vedtak:  
Kif-komiteen tar saken til etterretning og ber sekretariatet følge den 
opp. 
  

 

KIF 38/08 Status for likestillingsarbeidet i Norges forskningsråd (jf. Kif-sak 28/08) 
 

Kif-komiteen har tidligere fått presentert Norges forskningsråds policynotat for 
likestilling, samt arbeidsplan 2007–2008 som er en oppfølging av policy-
notatet. I møtet med Forskningsrådet 11. september i fjor ble det avtalt et 
oppfølgingsmøte mellom komiteen og Forskningsrådet i 2008. Tidspunkt for 
møtet er satt til 27. januar 2009. 
 
I forkant av komitémøtet har det vært en e-postrunde i forbindelse med 
Forskningsrådets åpne netthøring i forbindelse med arbeidet med ny strategi. 
Fristen for å komme med innspill var 1. september. Kif-komiteen sendte sin 
høring til Forskningsrådet 28. august. 
 
Under forrige Kif-møte ble det signalisert et ønske om å formulere noen 
forventninger som komiteen kunne presentere i det kommende møtet med 
Forskningsrådet. Sekretariatet har følgende forslag: 
 
Instituttsektoren 
En forventning om at Norges forskningsråd går i dialog med instituttsektoren 
med mål om at denne sektoren redegjør for situasjonen samt viser hvordan de 
aktivt jobber for å bedre kjønnsbalansen. Etatsstyringsdialogen KD har med 
UH-sektoren kan være et utgangspunkt for hva en slik dialog kan være tuftet 
på. Slik situasjonen er i dag er det ikke klart hvilke krav til rapportering og 
redegjørelse Norges forskningsråd har overfor instituttsektoren når det gjelder 
likestillingsdimensjonen. Det må tas høyde for at det er store forskjeller 
mellom forskningsinstituttene. Forskningsrådet bør altså: 
 
o Være tydelig i sine forventninger overfor instituttsektoren 

o Utarbeide retningslinjer for rapportering og redegjørelse fra 
instituttsektoren når det gjelder likestilling 
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o På basis av redegjørelsene forvente at instituttsektoren igangsetter 
aktivitet for å bedre kjønnsbalansen. 

 
Utvikling av en tverrgående satsing for integrering av kvinner i forskning 
En forventning om at Norges forskningsråd griper tak i de utfordringer Kif-
komiteen har skissert i rapporten Nasjonale tiltak for integrering av kvinner i 

forskning: Utfordringer og muligheter 2008-2010. Her foreslås det at det 
nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en tverrgående satsning eller 
program for integrering av kvinner i Forskningsrådets forskningsstrategiske 
satsninger mm. Det er ønskelig at Forskningsrådet tar et initiativ til å nedsette 
en slik arbeidsgruppe og påtar seg ansvaret for å utarbeide et konkret forslag til 
hvordan et slikt tverrgående program kan se ut. Et slik initiativ vil dessuten 
imøtekomme ett av de forslag den første Kif-komiteen formulerte i sin 
sluttrapport til Forskningsråd, nemlig å etablere et insentivprogram for 
integrering av likestilling. I tillegg harmoniserer dette med de mål 
Forskningsrådet selv har vedtatt i sitt policynotat om likestilling. 
 
Tydeliggjøring og konkretisering av Forskningsrådets eget likestillingsarbeid 

En siste forventning er at Forskningsrådet i mye større grad enn tilfellet er i dag 
tydeliggjør og konkretiserer sin likestillingsstrategi slik at denne blir kjent for 
sektorene. Det er også viktig at Forskningsrådet gjør det tydelig hvordan de 
selv jobber for å øke kjønnsbalansen innen sine ansvarsområder.  

 

Lise Christensen orienterte kort om status for arbeidet i Forskningsrådet. 
Komiteen påpekte manglende kjønnsperspektiv i utkastet til strategiplan. 
Policydokumentet for likestilling er vedtatt av Hovedstyret, men 
kjønnsperspektivet bør også være inkludert i Forsakningsrådets strategi. 
Komiteen bør utfordre Forskningsrådet, ved for eksempel vise til 
debattinnlegget. Det var ønskelig at komiteen benytter anledningen til å 
informere kort om Ressursbanken på møtet med direktørene, samt at det har 
vært en konstruktiv dialog mellom partene når det gjelder mulig overtakelse av 
Ressursbanken når Kif-komiteens virkeperiode er over. 

 Innretningen på møtet diskuteres videre på komitémøtet i desember. 
 
Det ble foreslått et møte med statsråden i tilknytning med møtet med 
Forskningsrådet. Møtetidspunkt ble antydet til månedsskiftet januar–februar: 
27. januar eller 10. februar. I etterkant av komitémøtet er det klart at møtet med 

Forskningsrådet blir 27. januar.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Brev til Forskningsrådet fra Kif-komiteen: Innspill til 
strategi  

• Arvid Hallén – debattinnlegg i Aftenposten (4.8.08): 
Rekruttering til forskning et avgjørende spørsmål: 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Rekruttering+til+

forskning+et+avgjorende+sporsmal/1216656040916&kilde

=f  
 

Vedtak:  
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Kif-komiteen slutter seg til de foreslåtte punktene som grunnlag for  
møtet med Forskningsrådet, men benytter komitémøtet i desember til å 
forberede møtet mer i detalj. Møtetidspunktet settes til 27. januar (dato 

klart i etterkant av komitémøtet).  
 
 

KIF 39/08 Mediestrategi 
 

Komiteen diskuterte mål og omfang på sin utadrettede virksomhet, les: 
synlighet i media. Marte Ericsson Ryste fra Ressursbanken hadde laget et 
utkast til mediestrategi som forelå til møtet. Maria Grönroos orienterte om 
utkastet. Det foretas noen små justeringer i utkastet til mediestrategi, og 
strategien legges inn i handlingsplanen. 
 
Konkrete eksempler som ble tatt opp og diskutert var bl.a. regional medie-
dekning når komiteen besøker en institusjon, eks. det forestående møtet i Bodø. 
Det var enighet om dette i komiteen. Medieutspill kobles opp mot 
forberedelsen av møtene. Det kan videre også gjøres mer i tilknytning til 
komiteens arbeid – om prosessen – på Ressursbanken. I tillegg må den direkte 
kontakten til andre mediekanaler pleies.  
   
Når det gjelder Likestillingsprisen bør det sendes en påminnelse om søknads-
fristen, og det kan offentliggjøres hvilke søknader som har kommet inn ved 
fristen. Det registreres ellers stor interesse for prisen internasjonalt. Det bør 
videre lages oppslag om hva prispengene for Likestillingsprisen 2007 har blitt 
brukt til.  

 

Det forelå forslag om endring av navn på Ressursbanken; fra ”akademia” til 
”forskning”. Det var full enighet om dette, slik at nytt navn blir: ”Ressursbank 
for likestilling i forskning”.  

 

Vedtak:  
Kif-komiteen vedtar mediestrategien med de endringer som fremkom i 

møtet.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Utkast til mediestrategi  
 
 

KIF 40/08 CAP-prosjektet 
 

Agnete Vabø og Inge Ramberg fra NIFU STEP presenterte funn og status for 
CAP-undersøkelsen som Kif-komiteen delfinansierer. Vabø er ansvarlig for 
den norske deltakelse i CAP-prosjektet som er en komparativ studie av arbeids-
vilkårene til vitenskapelig ansatte. Komiteen fikk anledning til å komme med 
innspill når det gjaldt den videre prosessen. 
 
Komiteen ble presentert noen foreløpige resultater. Høgskolene er ikke med i 
undersøkelsen – bare universitetene,de vitenskapelige høgskolene og 
forskningsinstituttene. Den nasjonale rapporten vil foreligge til årsskiftet. Det 

Formatert: Skrift: Kursiv
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vil legges hovedvekt på forskningsbetingelsene. Resultatene presenteres på 
konferansen ”Kvalitet 2009” i mars.  
 
Forslag: Tilleggsfinansiering av et prosjekt om instituttsektoren 

Siden CAP-undersøkelsen også omhandler instituttsektoren ble det presenteret 
problemstillinger som kan utdypes videre og gi et bedre bilde av utfordringene 
i instituttsektoren. Vabø orienterte om områder det kan være aktuelt å gå videre 
inn på, eks: utrede mulige barrierer for likestilling i instituttsektoren (juridisk 
og økonomisk status, rekrutteringspraksis med mer). Man trenger å vite mer 
om de basale strukturene, eks. formelle og uformelle forskjeller innad i 
forskningsinstituttene.  
 
Det ble diskutert om det er fornuftig med et felles møte med Forskningsrådet 
der rapporten og ev. oppfølging kan diskuteres.  
I etterkant av Vabøs presentasjon diskuterte komiteen hvorvidt den ønsker å 
komme med en tilleggsfinansiering, ev. i samarbeid med andre, slik at det kan 
lages en egen rapport om instituttsektoren. En slik rapport kan fungere som 
underlagsmateriale i Kifs møte med forskningsinstituttene, i tillegg til at den 
mer generelt kan bidra til en bevisstgjøring når det gjelder å styrke kvinners 
posisjon i instituttsektoren.  
 
Et eventuelt tilleggsoppdrag må settes i gang ganske snart siden komiteen har 
begrenset varighet – for at komiteen skal kunne dra nytte av det. På grunn av at 
det er en tilleggsfinansiering og et unikt materiale som kun NIFU STEP har 
tilgang til, så er det ikke nødvendig med en anbudsrunde. 
I tillegg til å gå nærmere inn på instituttene ble det foreslått å utarbeide en 
komparativ analyse med et annet / andre nordisk(e) land for presentasjon på 
konferansen: 6th European Conference on Gender Equality in Higher 

Education, Stockholm i august 2009.  
 

Saksdokumenter/nettsteder:  
• Notat fra Vabø til Kif-komiteen: Kvinner i forskning: med 

fokus på instituttsektoren  
 

Vedtak:  
Kif-komiteen tar Vabøs presentasjon til orientering. Komiteen ber 

sekretariatet fortsette dialogen med NIFU STEP om å utarbeide en 

tilleggsbestilling hovedsakelig fokusert på instituttsektoren. Det tas i 

tillegg kontakt med mulige andre samarbeidspartnere.  
 
 

KIF 41/08 Evaluering av institusjonsmøtene og forberedelse til møtet med UiO 
 

Kif-komiteen har hatt flere institusjonsmøter, sist med SINTEF og Høgskolen i 
Sør-Trøndelag. Tilbakemeldingene til den første Kif-komiteen var at 
institusjonsmøtene var svært nyttige. Kunnskapsdepartementet var også svært 
fornøyd med denne delen av virksomheten og mente det hadde en signaleffekt. 
Komiteen ble kjent, likestilling ble satt på agendaen, og institusjonene forsto at 
det var noen konkrete forventninger når det gjelder likestilling.  
 

Formatert: Skrift: 12 pt
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Komiteen er ikke helt fornøyd med alle møtene. Erfaringene ble kort diskutert. 
Det er viktig at det sendes informasjon ut til institusjonen på forhånd – hva 
forventes. Institusjonsundersøkelsen kan sendes ut på forhånd: Har det skjedd 
endringer siden den ble laget? Komitémedlemmene bør være mer aktive. Alle 
må være frie til å ta ordet og enkelte oppgaver (spørsmål) fordeles på forhånd. 
Det ble også besluttet at det sendes et oppsummerende brev til institusjonen i 
etterkant av møtet. 
 
Diskusjonen dannet grunnlaget for forberedelsen til møtet med UiO dagen 
etter. UiO har antydet følgende tidsramme for møtet: kl. 09.30 - 11.30. 
Komiteen kan disponere møterommet en stund utover dette. Fra UiO vil 
følgende møte: Viserektor Inga Bostad, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. 
Bjørneboe, fung. likestillingsrådgiver Ingrid Uldal og personalsjef i OPA, Irene 
Sandlie. Komiteen hadde i tillegg sagt at det hadde vært interessant for 
komiteen om en person litt lengre ned i organisasjonen, eks. en instituttleder 
kunne gi en kort orientering om hvordan de opplever likestillingsarbeidet ved 
UiO.  

 

Det var sendt et forslag til agenda for møtet til UiO (vedlegg 5). På bakgrunn 
av denne sendte UiO en agenda for møtet kort tid i forveien. UiO var blant 
søkerne til Likestillingsprisen 2007. Søknadsbrevet og vurderingen av UiOs 
søknad var vedlagt innkallingen til orientering. 
 

Saksdokumenter/nettsteder:  

• Forslag til agenda for møtet med UiO  

• Søknadsbrev UiO: Likestillingsprisen 2007  

• Begrunnelse Likestillingsprisen 2007– vurdering UiO  
 

Vedtak:  
Kif-komiteen ber om at det, på grunnlag av diskusjonen i møtet, lages et 

utkast til skjema som kan benyttes som huskeliste før institusjons-

møtene.  

 
 

KIF 42/08 Ressursbanken – internasjonalisering og instituttsektoren 
 

Til møtet forelå det notater fra Ressursbanken ved Marte Ericsson Ryste om 
Ressursbankens arbeid med instituttsektoren og internasjonalisering. Maria 
Grönroos orienterte om saken. 
 
Internasjonalisering: Arbeidet med de engelskspråklige sidene har ikke vært så 
metodisk tidligere. I år har følgende endringer blitt gjort: Ressursbankens navn 
er skiftet til Women in Science – Norway. Dette hadde ikke komiteen noen 
innvendinger mot. Det er inngått samarbeid med andre nettsteder med engelske 
sider – KILDEN og Gender in Norway – om felles nyhetsbrev hver sjette uke 
med oppstart 15. september. Nye seksjoner for internasjonale brukere er 
opprettet med blant annet informasjon om Likestillingsprisen og nettverk i 
Norge. Det er også satt i gang produksjon av saker direkte rettet mot et 
internasjonalt publikum. Det er ønskelig med tilbakemelding om internasjonale 
kontakter som kan være interessert i det felles nyhetsbrevet.  
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Instituttsektoren: Ressursbanken har trengt tid for å sette seg inn i området. 
Ressursbanken skal også ha en nyttefunksjon for instituttsektoren og har 
begynt å inkludere informasjon om sektoren i statistikk- og lenkeseksjonene. 
Reklame for Ressursbanken er sendt til instituttsektoren våren 2008. Et 
spørsmål er om sektoren skal få en egen seksjon eller om den skal integreres. 
Tilbakemeldingene fra komiteen var at det ikke bør være en egen seksjon. 
Ressursbanken skal ha en fokusgruppe i høst og fikk innspill til medlemmer fra 
instituttsektoren.  
 
Dess mer som legges på Ressursbanken – dess større er vedlikeholdsbehovet. 
Forslag til budsjett for 2009 legges frem i møtet i desember. Det ble reist 
spørsmål om hvem som skal finansiere Ressursbanken etter komiteens virketid. 
Ressursbanken må sikres kontinuitet. Den er komiteens viktigste tiltak.  
 

 

KIF 43/08 Eventuelt 
 

Ernst Kristiansen tok opp temaet lønn og kjønn i SINTEF, jf. komiteens møte 
med SINTEF. SINTEF har sett nærmere på tallene i etterkant av møtet. IKT: 
lavest kvinneandel og høyest lønn. Helse: høyest kvinneandel og lavest lønn. 
Det er imidlertid ikke registrert signifikante forskjeller mellom menn og 
kvinner på samme fagområde.  

 
 
Med hilsen, 
 
Gerd Bjørhovde (s)      Mari S. Rigstad 
leder        sekretær 
 
 
 
 


