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Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning 
 

Referat 
 

fra møtet fredag 8. januar 2010 

 

Sted: 

KILDENs lokaler, Holbergs gate 1 

 

Til stede: 

Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) 

Førsteamanuensis Eva Skærbæk, HiØ 

Konserndirektør Ernst H. Kristiansen, SINTEF 

Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU 

Fakultetsdirektør Karen-Lise Scheie Knudsen, UiA 

Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd  

Student Helene Bustad Johannessen, StL 

Direktør Maria Grönroos, KILDEN (observatør) 

Seniorrådgiver Unni Sandsdalen, KD (observatør) 

 

Fra sekretariatet: 

Seniorrådgiver Linda Rustad 

Rådgiver Nina Widding 

 
Referat skrevet: 13.01.2010 

Referat godkjent: 01.02.2010 

 
 

 

SAKLISTE 
  

Kif 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Kif 02/10 Referat fra siste møte 

Kif 03/10 Referat- og orienteringssaker 

Kif 04/10 Møteplan 

Kif 05/10 Likestillingsprisen  

Kif 06/10 Forskerbasen, rapport fra Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder 

Kif 07/10 Presentasjon av likestillingsarbeidet i Norges forskningsråd 

Kif 08/10 Status for katalogprosjektet 

Kif 09/10 Eventuelt 
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Kif 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

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

saker til eventuelt. 

 

  Vedtak:  

Kif-komiteen godkjenner innkalling og sakliste.  

 

 

Kif 02/10 Referat fra forrige komitémøte 

 

 

Referatet fra møtet 30.oktober 2009 i Fredrikstad er godkjent og lagt ut på 

Ressursbanken. Det var ingen nye kommentarer til referatet. 

  

 http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6515  
 

 

Kif 03/10 Referat- og orienteringssaker 

 

  Det ble orientert om følgende saker: 

 Kif-komiteens møte med SiU 19.november 2009 

 

 Møte med Statsråden 4. desember 2009 

 

 Dialogmøtet med Sveits i samarbeid med Norges forskningsråd 3. og 4. 

desember 2009 

 

 Høringsuttalelsen til NOKUT ble sendt Kunnskapsdepartementet innen 

fristen 13. desember 2009. 

(http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6558 ) 

 

 Debattinnlegg i Aftenposten 16. desember 2009. Innlegget var et svar 

på Lars Holdens innlegg fra november. Innleggene er gjengitt på 

Ressursbanken (http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=68313). 

Lars Holden, Unni Steinsmo og Linda Rustad var invitert til Dagsnytt 

18 for å debattere saken. Holden hadde et nytt innlegg i Aftenposten 

etter dette. Kif ønsker ikke å skrive et motsvar. 

 

  Linda Rustad er forespurt om å holde en innledning for 

Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1.mars 2010 – et seminar viet 

likestilling.  

 

 Møtet med Aasland 7. januar 2010  

Møtet ble initiert av prorektor Inga Bostad, UiO. 

Gerd Bjørhovde og Linda Rustad representerte Kif-komiteen. 

Aasland ble oppfordret til å ta initiativ til årlige seminarer/møter om 

temaet likestilling med sektoren  

http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6515
http://kvinneriforskning.no/binfil/download.php?did=6558
http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=68313
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Arbeidsmiljø og seksuell trakassering ble diskutert. Statsråden så gjerne 

at Kif gikk i dialog med LDO om dette.  
 

Vedtak:  

Kif-komiteen tar sakene til orientering/etterretning. 
 

 

Kif 04/10 Møteplan  

 

 

 Møte med direktørene i Norges forskningsråd tirsdag 26. januar 2010 

11.30-12.30. Møtet holdes i Forskningsrådets lokaler.  

Komiteen møtes kl 11.  

 Nettverksmøte i Bergen 2. – 3. Februar 2010, 

http://www.uib.no/poa/nyheter/2009/11/nettverksmote-likestilling-bergen-

2010  

 22.-23. mars 2010: Kif-komiteen og Universitet i Tromsø arrangerer et 

ledelsesseminar for forskningsinstitusjonene i nord 23. mars.  

I forkant avholder Kif-komiteen sitt møte 22. mars fra kl 1100.  

 

Vedtak:  

Kif-komiteen vedtar møteplanen som diskutert i møtet.  

 

 

Kif 05/10 Likestillingsprisen 2009 

 

 

Kif-komiteen er på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet bedt om å utlyse og 

innstille til Kunnskapsdepartementets likestillingspris 2009. Komiteen har 

nedsatt en arbeidsgruppe som hadde sitt møte 11. desember 2009. Forslag til 

innstilling er enstemmig, men forslaget til innstilling skal behandles av 

komiteen som helhet. Likestillingsprisen skal deles ut på 

Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse 19. januar 2010. 

 

Kif-komiteen ønsker at prisen skal evalueres etter denne utdelingen. På møtet 

ble det reist spørsmål om hvordan en slik evaluering skal foregå. I tillegg ble 

ordningen, slik den fungerer med innmelding av kandidatur i dag, diskutert. 

Kif-komiteen skriver i første omgang et brev til departementet for å formidle 

synspunkter og erfaringer med prisen. I brevet ber vi om et møte med 

embetsverket i departementet for å diskutere disse spørsmålene. 

  

http://www.uib.no/poa/nyheter/2009/11/nettverksmote-likestilling-bergen-2010
http://www.uib.no/poa/nyheter/2009/11/nettverksmote-likestilling-bergen-2010
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 Ressursbanken kan vurdere om det er hensiktsmessig å kontakte KDs 

kommunikasjonsavdeling for å lage en pressemelding i etterkant av 

offentliggjøringen. 

 

Saksdokumenter/lenker: Utkast til innstilling 

 

Vedtak: 

Komiteen vedtar den fremlagte innstillingen. Det sendes eget brev til 

KD med anmodning om et møte for å diskutere det videre arbeidet med 

prisen. 

 

 

 

Kif 06/10 Forskerbasen – Rapport fra Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder  

 

Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder har på oppdrag for komiteen undersøkt 

muligheten av å utvikle en egen nasjonal database for kvinnelige forskere. I Kif-komiteens 

møte 15. og 16. juni 2009 ble det fattet følgende vedtak: 

 

Kif-komiteen bidrar med finansiering av forprosjektet i tråd med budsjettet i søknaden. 

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder må rapportere om bruken av midlene, 

samt oppnådd resultat innen 31.12.2009. Kif-komiteen ber om at forprosjektet også 

vurderer en samordning med FRIDA, eventuelt gjennom en portalløsning.  

 

Med bakgrunn i svaret Kif har mottatt på en henvendelse til UHRs publiseringsutvalg og 

Database for statistikk om høyere utdanning som er underlagt Norsk samfunnsvitenskapelige 

datatjeneste, samt eget møte med Likestillingssenteret, ble det konkludert med at prosjektets 

formål vil bli ivaretatt av det pågående arbeidet med Norsk vitenskapsindeks. Det bør likevel 

tas et initiativ overfor arbeidsgruppen KD har nedsatt for å implementere denne nye og mer 

vidtrekkende databasen for å få informasjon om/gi innspill til hvordan denne nye 

datatjenesten også kan brukes til å innhente statistikk og informasjon knyttet til likestilling. 

 

Kif er enige om at det er viktig å følge dette arbeidet videre. Fremover vil det være viktig å 

skille mellom hvilke data som kan registreres i et system og hvilke rapporter som faktisk kan 

tas ut.  

 

 Saksdokumenter/lenker: Rapport og regnskap for prosjektet 

 

Vedtak: 

Komiteen tar rapporten til etterretning og tar kontakt med KD med henstilling 

om å få et møte med arbeidsgruppen. 
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Kif 07/10 Presentasjon av likestillingsarbeidet i Norges forskningsråd 

 

Lise Christensen fra Norges forskningsråd ga en presentasjon av arbeidet som er gjort. 

Presentasjonen vil være en nyttig bakgrunn for Kif-komiteens møte med Norges 

forskningsråd 26. januar 2010. 

 

Saksdokumenter/lenker: 

 http://forskningsrådet.no/no/Likestilling/1187921122013  

 

Vedtak: 

Komiteen tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Kif 08/10 Status katalogprosjektet 

 

Linda Rustad og Marte Ryste orienterte om prosjektet som er godt i gang. Publikasjonen skal 

presenteres i Tromsø i mars. Det er inngått et samarbeid med Universitetet i Tromsø der all 

ledelse ved universitetet blir invitert til å delta. I tillegg inviteres øvrige 

forskningsinstitusjoner i Nordland, Troms og Finmark, samt ansvarlige for 

ledelsesopplæringen ved øvrige universitet.  

 

  Saksdokumenter/lenker 

 De intervjuer som er ferdig er forløpende lagt ut på Ressursbanken. Her 

det siste intervjuet, øvrige intervjuer finnes på menyen til høyere 

http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=68317  

 

Vedtak: 

Komiteen tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Kif 09/10 Eventuelt 

1. Sluttrapport for sittende Kif-komite 

Til møtet 22. mars lager sekretariatet et sammendrag av de tidligere årenes 

rapporter som sluttdokument fra den sittende komiteen. 

2. Det kom forslag om at neste Kif-komite møter KILDENs styre. 

3. Det kom ønske om at det lages en nyhetssak med oppsummering av 

rapporteringene fra de ulike nettverkene som har mottatt nettverksstøtte fra 

Kif-komitéen i 2009. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gerd Bjørhovde (sign)    Nina Widding 

Leder       sekretær 

http://forskningsrådet.no/no/Likestilling/1187921122013
http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=68317

