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Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning 
 

Referat 
 

fra møtet mandag 22. mars 2010 

 

Sted: 

Rica Ishavshotell, Tromsø 

 

Til stede: 

Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) 

Førsteamanuensis Eva Skærbæk, HiØ 

Konserndirektør Ernst H. Kristiansen, SINTEF 

Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU 

Seniorrådgiver Karen-Lise Scheie Knudsen, UiA 

Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd  

Student Helene Bustad Johannessen, StL 

Direktør Maria Grönroos, KILDEN (observatør) 

Seniorrådgiver Unni Nikolaysen, KD (observatør) 

 

Fra sekretariatet: 

Seniorrådgiver Linda Rustad 

Kontorsjef Nina Widding 

 
 

 

SAKLISTE 
  

Kif 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Kif 11/10 Referat fra forrige møte 

Kif 12/10 Referat- og orienteringssaker 

Kif 13/10 Regnskap for 2009 

Kif 14/10 Virksomhetsrapport 2007 – 2010 

Kif 15/10 Budsjett og foreløpig regnskap for 2010 (ut komitéens periode) 

Kif 16/10 Nettverk for kvinnelige forskere – oppsummering  

Kif 17/10 Nettverk for likestillingsarbeidere – totalregnskap og oppsummering 

Kif 18/10 Katalogprosjektet – sluttregnskap og planlegging av seminar 

Kif 19/10 Eventuelt 

  

  

 

Kif 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste. Det ble ikke meldt inn 

saker til eventuelt. 
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  Vedtak:  

Kif-komiteen godkjenner innkalling og sakliste.  

 

 

 

Kif 11/10 Referat fra forrige komitémøte 

 

 

Referatet fra møtet 8.januar i Oslo er godkjent og lagt ut på Ressursbanken. Det 

var ikke nye merknader til referatet. 

  

 http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6639  
 

 

 

Kif 12/10 Referat- og orienteringssaker 

 

Det ble orientert om følgende saker: 

 Status for arbeidet med ny Kif-komité og nytt mandat for komitéen 

 Likestilling tatt inn i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning av 1. februar 2010. 

Komitéen har i sin muntlige og skriftlige kommunikasjon med NOKUT flere ganger 

påpekt at likestilling er et relevant tema for kvalitetssikringen av utdanningsinstitusjonene. 

I Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning av 1. februar 2010 

er nå likestillingsdimensjonen tatt med i kapittel 2 Internt system for kvalitetssikring for 

institusjoner som tilbyr høyere utdanning: 

 

”Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle forhold som har betydning for 

utdanningskvalitet og studentenes kvalifikasjoner etter endt utdanning. I dette inngår 

blant annet rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og 

institusjonens oppfølging av evalueringer, læringsutbytte, dokumentasjon av 

institusjonens arbeid med læringsmiljøet, om institusjonene følger krav til likestilling og 

universell utforming, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studier.” 

 Brev til KD om økt finansiering av komiteen  
9. november 2009 ble det sendt brev til Kunnskapsdepartementet med søknad om økt 

bevilgning på grunn av finansiering av Ressursbanken. 

Sekretariatet har fått tilbakemelding om at det ikke kommer noen økt bevilgning til den 

nye komiteen.  

 Møte med Norges forskningsråd 26.01.10 – oppfølging 
Sekretariatet har, etter avtale med komitéleder, sendt brev og bedt om en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan NFR følger opp strategipunktene som omhandler 

kjønnsperspektiver og likestilling i forskning.  Brevet sendes ved forslag til referat.  

Gode data/godt statistikkgrunnlag når det gjelder forskningsinstituttsektoren er fremdeles 

ett problem og må følges opp videre av ny komité. 

 Møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet 17. mars 2010 
Dette var et uformelt møte med hovedtema seksuell trakassering. Hvordan samarbeide om 

å forebygge trakassering? LDO har ingen juridisk myndighet innenfor dette feltet. Siden 

http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6639
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Kunnskapsdepartementet har arbeidsgiveransvar for institusjonene kan det være en ide å 

invitere til et møte mellom KD, LDO, BLD og Arbeidstilsynet for å diskutere dette. 

Vedtak:  

Kif-komitéen tar sakene til orientering/etterretning. 

 
 

 

Kif 13/10 Regnskap for 2009 

 

 

 

Bevilgninger:     

Bevilgninger overført fra 
2008:                   2 595 211,19  

Bevilgning fra KD:                   1 500 000,00  

Bevilgning fra NFR:                   1 500 000,00  

Bevilgninger totalt 2009:                   5 595 211,19  

      

Utgifter:     

Lønn og 
sekretariatskostnader:                       998 047,42  

Honorar: 
 (inkl honorarer påløpt i siste del av 
2008 men utbetalt i 2009)                     414 475,39  

Reiseutgifter:                       241 361,84  

Tiltak: 
  

 
Ressursbanken:                     820 000,00 

 
Gender in Norway 2009:                       45 000,00 

 
Katalogprosjektet:                     500 000,00 

  Nettverk kvinnelige forskere:                     609 800,00  
Rapporter: 

  

 

Kvinners karrieremuligheter i 
forskningsinstituttsektoren (ISF):                     603 750,00  

  
Arbeidsvilkår i norsk forskning 
(NIFU STEP/CAP):                     223 390,00  

Arrangementer, seminarer:                         82 479,50  

Utgifter totalt 2009:                   4 538 304,15  

      

Restbeløp per 31.12.09:   1 056 907,04 
 

 

 

Vedtak:  

Kif-komitéen tar regnskapet til orientering.  
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Kif 14/10 Virksomhetsrapport 2007 – 2010 

 

Virksomhetsrapporten for Kif 2007-2010 favner et bredt spekter av aktiviteter for hele 

perioden. I tråd med Kifs beslutning i forrige møte, lages det ikke en egen rapport for 2009, 

men en samlerapport for hele perioden.  

 

Hovedmomenter fra diskusjonen: 

 

 Komiteen ønsker ikke å bruke et oversendelsesbrev til å løfte frem hovedpunkter, men 

vil i stedet fremheve disse i selve rapporten. 

 Oppdatert informasjon fra Ressursbanken kommer, og Ressursbanken vil få et eget 

vedlegg til virksomhetsrapporten. 

 Tydeligere om de kvinnelige nettverkene. 

 Løfte frem Likestillingsprisen, og komiteens institusjonsbesøk 

 Fokusere på samarbeidet komiteen har hatt med ulike aktører, bla Forskningsrådet 

 Trekke tydeligere linjer og vise til aktiviteter som har ført til at likestilling har kommet 

høyere på institusjonenes agendaer. Også si noe om hva man ikke har lykkes med 

 

 

 Saksdokumenter/lenker: 
 Forslag til virksomhetsrapport 

 

 

 Vedtak: 

Kif-komitéen ber sekretariatet arbeide videre med virksomhetsrapport og 

oversendelsesbrev i henhold til diskusjonen i møtet.  

 

 

 

Kif 15/10 Budsjett og foreløpig regnskap for 2010 (ut komitéens periode) 

 

I september 2009 vedtok komiteen et budsjettforslag for perioden 01.01.10 – 31.03.10. 

Budsjettforslaget tok utgangspunkt i at det ville gjenstå kr 1 228 613,- ved årsavslutning. 

Regnskapet for 2009 viser imidlertid at utgiftene ble ca 140 000,- høyere enn budsjettert. 

Revidert budsjett for perioden 1. januar – 31. mars 2010 er nå kr 1 086 907,04. 

 

 

Budsjett og foreløpig regnskap for Kif 
2010         

      Utgifter:    Regnskap per 17.03.10  Budsjett per 01.04.10 Totalt forbruk: 

Lønn og sekretariatskostnader: 
 

                       144 879,41                209 000,00  1         353 879,41  

Honorarer: 
 

                         96 391,68  
 

2           96 391,68  

Reiseutgifter: 
 

                         37 026,25  
  

          37 026,25  

Tiltak: 
     

 
Ressursbanken:                        250 000,00  

  
        250 000,00  

 

Database kvinnelige 
forskere:                          74 165,00  

  
          74 165,00  
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Seminar Tromsø: 

 
                25 000,00  

 
          25 000,00  

 

Underskudd 
nettverksmøtene 
likestillingsarbeidere: 

 
                   6 779,75  

 
            6 779,75  

 

Oversettelse 
håndbok: 

 
70 000,00 4 70 000,00 

Totalt: 
 

                       602 462,34                310 779,75  
 

        913 242,09  

      Bevilgninger: 
     Bevilgning overført fra 2009:               1 056 907,04  

    Tilbakeført støtte til nettverk:                     80 000,00  
    Totalt:               1 136 907,04  
    

      

      Gjenstående midler:          223 664,95  3 
   

      Noter: 
     

1 
Lønn seniorrådgiver mars-april + sekretariat 
januar - mars 

   2 Inkluderer desember 2009 
   3  Skal dekke komitéens reiseutgifter til Tromsø, møtehonorar + arrangement  

4 Anslått restbeløp etter at ca 80 000,- er dekket over katalogprosjektets budsjett. 

 

   

Saksdokumenter/lenker: 

 

Vedtak: 

  Komiteen tar regnskapet til orientering.  

   

 

Kif 16/10 Nettverk for kvinnelige forskere – oppsummering 

 

I Kif-møte 15. – 16. desember 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Helene 

Bustad Johannessen, Maria Gönroos, Karen-Lise Scheie Knudsen og Gunnar Bolstad. 

Arbeidsgruppen skulle prioritere og innstille mottakere til nettverksstøtte med utgangspunkt i 

de søknadene som kom inn. Det kom inn totalt 58 søknader. 

 

I sitt møte 24. mars 2009 fordelte komitéen nettverksstøtte, i henhold til arbeidsgruppens 

innstilling, til følgende institusjoner/fagmiljøer: 

 

 

 

Høgskolene i Harstad og Bodø 50 000,- 

Høgskolen i Østfold 30 000,- 

Idrettshøgskolen 49 800,- 

Norsk institutt for naturforvaltning 50 000,- 

Norsk institutt for skog og landskap 40 000,- 

NTNU, institutt for datateknikk/info 50 000,- 

NTNU, institutt for nevromedisin 40 000,- 
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PRIO og NUPI 50 000,- 

Universitetet i Bergen, filosofisk institutt 40 000,- 

Universitetet i Oslo, institutt for fysikk 20 000,- 

Universitetet i Oslo, mat/nat fakultet 50 000,- 

Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet 50 000,- 

Universitetet i Oslo, odontologisk fakultet 20 000,- 

Universitetet i Oslo, teologisk fakultet 40 000,- 

Universitetet i Tromsø, realfag 30 000,- 

 

Et kriterium for å få støtte var at institusjonene skulle rapportere for bruken av pengene innen 

1. mars 2010. Foreløpig har vi mottatt 11 (av15) slike rapporter. 

 

Et fellestrekk for samtlige er at de gir uttrykk for at støtten fra Kif var avgjørende for å få 

igangsatt aktivitetene de ønsket. Mange uttrykker også bekymring for at mangel på 

driftsmidler videre vil føre til at arbeidet stanser. Noen få av nettverkene har ikke brukt opp 

alle midlene i 2009. Det dreier seg som små beløp (mellom 3 000 og 8 000 kroner). Disse 

nettverkene ber om å få beholde pengene til oppfølgingsaktiviteter i 2010.  

 

Av ulike årsaker har ikke Universitetet i Tromsø klart å sette i gang arbeidet, og pengene står 

urørt. De er bedt om å tilbakebetale hele beløpet på kr 30 000,- til Kif snarest mulig. 

 

Kif-komiteen vil også be om å få midlene returnert fra mat/nat-fakultetet ved Universitetet i 

Oslo, da komiteen ikke kan se at de tildelte pengene er blitt brukt i henhold til 

tildelingskriteriene. Komiteen ber også sekretariatet følge opp de resterende rapportene som 

mangler.  

 

Ved senere anledninger vil komiteen vurdere å vente med å utbetale tildelingene til 

mottakerne har rapportert om gjennomførte tiltak. Mottakerne vil da kun få et tilsagn om 

midler i første omgang. 

 

Saksdokumenter/lenker: 
 Oppsummering av mottatte rapporter – vedlegg nr 1  

 

 

Vedtak: 

Kif-komitéen ber mat/nat-fakultetet ved Universitetet i Oslo om å returnere de 

utbetalte midlene. Komiteen tar for øvrig saken til orientering. 

 

 

 

Kif 17/10 Nettverk for likestillingsarbeidere – totalregnskap og oppsummering 

 

I 2007 bevilget Kif kr 225 000,- til tiltaket nettverk for likestillingsarbeidere. 

Ved komitéens avslutning har prosjektet følgende totalregnskap: 

 

Regnskap for nettverk for likestillingsarbeidere: 

   Bevilgninger:     

Overført fra Kif: 
 

     225 000,00  
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Tilbakeført overskudd 
fra HiL: 

 
          3 101,50  

Bevilgninger totalt: 
 

     228 101,50  

   Utgifter:     

Møte nr 1, KILDEN 2006  Ingen utgifter for Kif 

Møte nr 2, UiA, 2007  Ingen utgifter for Kif  

Møte nr 3, HiL, 2008 Blomster:              325,00  

 
Annonsering*2:           6 875,00  

 
Arrangering:         47 477,00  

 
Totalt:         54 677,00  

Møte nr 4, UiT, 2009 Blomster:              495,00  

 
Annonsering*2:         18 125,00  

 

Konferanse-
avgifter (3):           4 800,00  

 
Reiseutgifter:           5 829,00  

 
Arrangering:         70 810,00  

 
Totalt:      100 059,00  

Møte nr 5, UiB, 2010 Reiseutgifter:         10 145,25  

 
Arrangering:         70 000,00  

 
Totalt:         80 145,25  

   Kostnader for alle møter totalt:      234 881,25  

   Prosjektunderskudd:     -6 779,75  
 

Underskuddet dekkes over Kifs ordinære budsjett. 

 

I en henvendelse datert 09.11.09 ble UHR forespurt om å overta ansvaret for nettverksmøtene. 

Bakgrunnen for henvendelsen var todelt. For det første var det usikkert om det ville bli 

oppnevnt en ny komité. For det andre ønsket Kif at tiltak initiert av komiteen bør overtas av 

mer permanente aktører. Saken ble behandlet i UHRs styremøte 3. februar 2010. I sitt svar 

sier styret at siden dette åpenbart har vært et vellykket tiltak er det strategisk viktig at tiltaket 

fortsatt følger og er forankret i Kif så lenge det eksisterer en komité. 

 

Det ble foretatt en enkel evaluering av nettverksmøtene i 2009. Evalueringen viste klart at det 

er stor interesse blant deltakerne for at tiltaket skal videreføres, også etter at en ny komité er i 

virksomhet. 

 

 

  Saksdokumenter/lenker: 
 Notat av 12.02.10 fra UHR til Kif vedr overtakelse av ansvar for nettverksmøtene - 

vedlegg nr 2  

  Nettverksmøte for likestillingsarbeidere – Oppsummering av evaluering –  

vedlegg nr 3 
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Vedtak: 

Kif-komitéen oppfordrer neste komité til å videreføre nettverksmøtene for 

likestillingsarbeidere. Komitéen tar for øvrig regnskapet til orientering.  

 

 

 

Kif 18/10 Katalogprosjektet – sluttregnskap og planlegging av seminar 

 

I august 2009 ble det overført kr 500 000,- fra Kif til det nystartede katalogprosjektet (heretter 

”håndboken”). 

 

Fullstendig regnskap for prosjektet ser slik ut: 

 

Regnskap for katalogprosjektet 09/10: 

    

Bevilgninger:   

Overført fra Kif:      500 000,00  

    

Utgifter:   

KILDEN:      279 949,00  

Norut:         12 500,00  

Blast AS (design/trykking):      106 419,25  

Reiseutgifter:         19 340,70  

Oversettelse til engelsk: Ca 81 800,00 

Utgifter totalt:      500 008,95 

    

Prosjektoverskudd:  0,00  
 

Vi har ikke mottatt den siste fakturaen fra KILDEN. I regnskapet er denne posten anslått til 

140 000,- 

Når det gjelder posten for oversettelse vil størrelse på denne fremkomme når vi ser hvor mye 

penger som står igjen på prosjektet. Målet er at prosjektet går i null, og at resterende utgifter 

til oversettelse dekkes over Kifs ordinære budsjett. 

 

Håndboken er nå ferdig og trykket i 1000 eksemplarer. Det skal sendes et antall eksemplarer 

til hver institusjon i UH-sektoren og forskningsinstituttene.  Sekretariatet vil også ta kontakt 

med sentrale aktører som kan tenkes ha interesse for håndboken, som blant annet UHR ved 

dekanskolen, UHRs representantskapsmøte i mai som har ledelse som tema, 

AFF(Administrativt Forskningsfond) og Norges forskningsråd. Det ble skissert tre mulige 

oppfølgingsmåter. 

 

Komiteen vil be Forskningsrådet om å bidra med finansiering til oversettelse av håndboken til 

engelsk. 

 

  

Saksdokumenter/lenker: 
 Diskusjonsnotat – oppfølging av håndboken – vedlegg nr 4 
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Vedtak:  

Kif-komitéen tar regnskapet til orientering. Komiteen ønsker å bruke de 

ubenyttede midlene til å redigere dagens tekst for tilpassning til et 

internasjonalt publikum, og deretter oversette håndboken til engelsk. 

 

 

 

 

 

Kif 19/10 Eventuelt 

 
 

 
 
 

Med hilsen 

 

Gerd Bjørhovde (sign)    Nina Widding 

Leder       sekretær 

 


