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Sak 38/13 Eventuelt

27/13: Godkjenning av innkalling/saksliste

Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt.

Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner innkalling og saksliste.

28/13: Godkjenning av referat

Referat fra møte 13. og 14. mars 2013 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på komitéens nettsider:
http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315.

Vedtak:
Kif-komitéen godkjenner referatet.

http://kifinfo.no/c58314/seksjon.html?tid=58315


29/13: Møte med Høgskulen i Sogn og Fjordane

Komitéen hadde møte med ledelsen for Høgskulen i Sogn og Fjordane kl 13.30 – 15.30 28.
mai 2013.

Fra høgskolen møtte:
 Rektor Åse Løkeland
 Viserektor for fou: Erik Kyrkjebø
 Visrektor for utdanning: Terje Bjelle
 Dekan for Avdeling for samfunnsfag: Gunnar Yttri
 Dekan for Avdeling for helsefag: Eva Marie Halvorsen
 Dekan for Avdeling for lærarutdanning og idrett: Rasmus Stokke
 Førsteamanuensis Tarald Seldal
 Økonomidirektør Jørund Hage
 Rådgiver Liv Synnøve Bøyum
 Personaldirektør Wenche Fjørtoft

Orientering om Høgskulen i Sogn og Fjordane og situasjonen for arbeidet med kjønnsbalanse
var foreslått som diskusjonstema.

Høgskolen er i sluttfasen av arbeidet med ny handlingsplan for likestilling og likeverd. Den
forrige planen hadde mange gode tiltak, men disse ble ikke fulgt opp. En av erfaringene HiSF
har gjort seg er at ”mainstreaming”/integrering av likestillingsarbeidet har ført til
ansvarspulverisering. Derfor ønsker de å opprette et likestillingsutvalg ved høgskolen.
Komiteen poengterte at ansvaret likevel må ligge hos institusjonsledelsen, da et slikt utvalg
kun kan være en pådriver for arbeidet med likestilling. Komitéen etterspurte også
likestillingsperspektivet i høgskolens overordnede strategi. Høgskolen understreket at de vil
se planene i sammenheng.

Høgskolen har innført kvalifiseringsstipend, har krav til kjønnsbalanse i vurderingskomitéer,
og har krav om at kjønnsbalanse skal omtales i søknader om strategiske forskningsprogram.
Det ble poengtert at undervisning er en prioritert oppgave ved høgskolen, men at det også
legges til rette for å gjøre FoU-arbeid i arbeidstiden. Blokkundervisning kan for eksempel
frigjøre FoU-tid.

Høgskolen er den første institusjonen Kif møter som har brukt den nye veiledende malen for
aktivitets- og redegjørelsesplikten. Komitéen er glad for at malen benyttes og for at høgskolen
opplever den som et godt verktøy i rapporteringsarbeidet.

Høgskolen samarbeider godt med Vestlandsforskning som er en av flere regionale
samarbeidspartnere. Samarbeidet har utviklet seg fra avtaler på institusjonsnivå til konkret
prosjektsamarbeid – noe som fungerer bra.

Når det gjelder tilsettingsprosesser er mye sentralisert på grunn av institusjonens størrelse,
men det er tett kontakt med fagmiljøene. Det brukes blant annet letekomiteer med deltakere
fra fagmiljøene. På grunn av høgskolens beliggenhet har det imidlertid vært størst fokus på å
få tak i dyktige medarbeidere og utdanne dem videre selv.



Sekretariatet og leder vil sende et oppfølgingsbrev i etterkant av møtet.

30/13: Møte med Vestlandsforsking

Komitéen hadde møte med Vestlandsforskning kl 09.00 – 11.30 29. mai 2013.

Fra Vestlandsforskning møtte:

 Halvor Dannevig, hovedtillitsvalgt og forsker
 Eivind Brendehaug, verneombud og forsker
 Bjørg Haukereid, kontorleder
 Carol Azungi Dralega, forsker (en del av møtet)
 Agnes Landstad, direktør

Agnes Landstad ga en kort presentasjon av Vestlandsforskning.

Vestlandsforskning har slitt med stort sykefravær de siste årene. Det er en solidarisk
bedriftskultur ved instituttet, og det er ingen midlertidighet. Det legges til rette for
hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Alle disse punktene tilsier at de ansatte i
Vestlandsforskning har gode arbeidsforhold og bra personalpolitikk å forholde seg til. Men
små miljøer er sårbare. Instituttet ønsket å høre komitéens erfaringer og råd knyttet til denne
problematikken. Komitéen henviste blant annet til Ressursbanken og ”Talenter på spill”.

Komitéen etterspurte statistikk over fordelingen av vitenskapelig publisering, men slik
statistikk hadde ikke Vestlandsforskning tilgjengelig. Instituttsektoren har ikke samme krav til
rapportering som UH-sektoren, og derfor mangler man tallmateriale på flere viktige områder i
instituttsektoren. Komitéen har forsøkt å ta opp aktivitets- og rapporteringsplikten med FFA
flere ganger. For instituttsektoren er det lurt å ta tak i dette og være i forkant slik at det ikke
blir innført et rapporteringsregime som ikke er hensiktsmessig. Direktør Agnes Landstad vil
fra 2014 bli daglig leder for FFA, og komiteen håper hun tar med seg disse innspillene inn i
ny jobb.

Et av instituttets interne mål er kjønnsbalanse i forskergruppene. 50/50 er vanskelig å få til på
grunn av skjevheten ved instituttet som helhet.

Når det gjelder kjønnsperspektiver i forskningstemaene, er ikke det utbredt i
Vestlandsforskning sin portefølje. Det er kun innen forskningstemaene regional innovasjon og
integrering at kjønnsperspektiver er integrert.

Sekretariatet og leder vil sende et oppfølgingsbrev i etterkant av møtet.

31/13: Integrering av kjønnsperspektiver i Norges forskningsråd

Etter 17 år er kjønnsforskningsprogrammet ved Forskningsrådet nedlagt. Programmet
disponerte 11 millioner kroner årlig.



I tillegg til satsningen på Balanse-programmet skal kjønnsperspektiver inn i hele
forskningsporteføljen til Forskningsrådet. I tillegg arbeider de aktivt for å integrere
kjønnsperspektiver i alle sine virkemidler, og flere tiltak og bestemmelser skal sikre denne
integreringen.

Komitéen diskutert hvordan den kan bistå Forskningsrådet i dette arbeidet. En mulighet er å
komme inn på noen av de møteplassene som allerede eksisterer for å gi råd og informere om
kjønnsbalanse i forskning.  I tillegg vil komitéen foreslå at det nye Kif kontakter
Forskningsrådet for å arrangere felles konferanser med søkelyset på kjønnsperspektiver og
kjønnsbalanse.

Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet undersøke mulighetene for å få informere på noen av de
møteplassene som allerede eksisterer i Forskningsrådet. Forslaget om samarbeid om
konferanser spilles inn til neste komité.

32/13: Kjønnsbalanse og læringsutbytte

Studien er gjennomført av Cecilie Thun og Øystein Gullvåg Holter ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Norsk studentorganisasjon (NSO), Kif og UiO har
bidratt økonomisk.

Oppfølgingsarbeidet er fordelt mellom Kif, NSO, STK. I tillegg til å bruke Ressursbanken,
formidle rapporten til Kifs nettverk og informere Kunnskapsdepartementet, vil komiteen nok
en gang kontakte NOKUT for å få temaet kjønnsbalanse og læringsutbytte inn på en av deres
konferanser.

Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet utforme brev til NOKUT med henstilling om å ta opp temaet
kjønnsbalanse og læringsutbytte på en av deres konferanser.

33/13: Oppsummering og rapportering fra nettverkene som mottok
støtte i 2011

I 2011 vedtok komitéen å utlyse nettverksmidler for andre gang. Det ble satt av kr 500 000,-
Totalt kom det inn 18 søknader, 10 fikk støtte. Blant de 10 nettverkene var det helt nye
nettverk, noen som hadde eksistert i flere år og noen som prøvde en ny start.

Flere av nettverkene gir uttrykk for at støtten fra Kif var avgjørende for å til de aktivitetene de
ønsket.

Vedtak:
Kif-komitéen tar rapportene til orientering.



34/13: Avslutningsarrangement for komitéen

Fra sin oppstart i 2004 og fram til 2013 har KIF jobbet for å bedre kjønnsbalansen i norsk
forskning. Snart ti år etter første komité var på plass er det på tide å se hvilken betydning Kifs
arbeid har hatt for økt kjønnsbalanse i forskning. I komitémøtet i mars 2013 ble det besluttet å
lage et avslutningsarrangement i desember 2013.

Komiteen diskuterte de to forslagene til konferanse. Kif-komitéen ønsker en åpen
heldagskonferanse men også å invitere enkeltpersoner. Formålet med konferansen vil være
både å sette fokus på komitéens virkeområde og en form for stafettpinneoverrekkelse til ny
komité. Målgruppen er, i tillegg til komiteen selv med vararepresentanter, LUN-nettverket,
liketillingskontaker ved høyskolene og forskningsinstituttene, FFA, Kunnskapsdepartementet,
UHR, Forskningsrådet og KUF-komitéen, samt andre interesserte.  Konferansen skal
avholdes i Oslo eller på det sentrale østlandsområdet. Innholdsmessig støtter komitéen mange
av forslagene i utkastet, men ønsker en paneldebatt  stedet for parallellsesjoner. Sunniva
Ørstavik foreslås som panelleder.

I etterkant av konferansen ønsker komitéen å avslutte sin periode med middag og overnatting.
Avklaring av datoer gjøres via Doodle umiddelbart etter møtet.

Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av en avslutningskonferanse
i henhold til diskusjonen i møtet.

35/13: Budsjett 2013 – disponering av midler

Kif-komitéen behandlet budsjett for 2013 i sitt møte 13. – 14. mars 2013. Det ble da besluttet
å komme tilbake til bruken av de midlene som sto som udisponerte (kr 416 761,40).

Komitéen ønsker å disponere midlene til følgende prosjekter:
Arbeidet med den engelske versjonen av den nordiske rapporten: 60 000,-
Avslutningskonferanse inkludert overnatting og middag for komiteen: 200 000,-
Frikjøp av Ingrid Guldvik knyttet til COSTaksjonen: 50 000,-

I tillegg ønsker komitéen å få laget en liten folder med gode tips og råd som kan deles ut ved
blant annet institusjonsbesøk. Budsjettet for folderen må diskuteres når sekretariatet får
undersøkt priser etc.

Revidert budsjett for 2013 ser da slik ut:
Revidert budsjett

2013
SEKRETARIAT
Lønn inkl sosiale kostn rådgiver 100 % 560 000,00
Driftskostnader: 425 000,00
Diverse: 100 000,00
Sekretariat totalt: 1 085 000,00
DRIFT AV KOMITÉEN:



Honorar: 450 000,00
Reiseutgifter med mer: 250 000,00
Drift av komitéen totalt: 700 000,00
TILTAK:
Ressursbanken 2013: 1 075 000,00
Seminar i fbm Stemmerettsjubileet: 30 000,00
Seminar om seksuell trakassering: 50 000,00
Nettverksmøter likestillingsarbeidere: 33 400,00
Støtte European Platform for Women Scientists (500 Euro): 3 750,00
Den nordiske rapporten – engelsk versjon 60 000,00
Avslutningskonferanse: 200 000,00
Frikjøp Ingrid Guldvik COSTaksjonen 50 000,00

Utgifter totalt: 3 287 450,00

MIDLER TIL RÅDIGHET:
Ubrukte midler overført fra 2012: 95 995,69
Nettverksstøtte (restmidler): 120 738,33
Kif etter 2013 (restmidler): 180 177,40
Overføring fra Kunnskapsdepartementet: 1 500 000,00
Overføring fra Norges forskningsråd: 1 500 000,00
Midler til rådighet totalt: 3 396 911,42

Udisponerte midler: 109 461,42

Vedtak:
Kif-komitéen vedtar revidert budsjett for 2013.

36/13: Møteplan høsten 2013

Onsdag 21. august Kl 10.00 – 11.30 Forberede møtet med statsråd Kristin
Halvorsen, i UHRs lokaler

Kl 12.00 – 13.00 Møte med statsråd Kristin Halvorsen
Møte med Norges idrettshøgskole eller
arbeidstakerorganisasjonene – ikke bekreftet

Onsdag 11. september Kl 10.00 – 12.30 Ordinært komitémøte, UHRs lokaler
Kl 13.00 – 15.00 Møte med Norges musikkhøgskole

Torsdag 12. september Kl 09.00 – 11.00 Møte med Høgskolen i Oslo og Akershus
Møte med Norges idrettshøgskole eller
arbeidstakerorganisasjonene – ikke bekreftet

Torsdag 24. oktober Kl 10.00 – 15.00 Ordinært komitémøte i UHRs lokaler
Kl 16.30 – 19.00 Seminar i fbm Stemmerettsjubileet,



Litteraturhuset, Oslo
Fredag 25. oktober Studietur til NIKK, Gøteborg

Fredag 8. november Kl 13.00 – 16.30 Seminar om seksuell trakassering

Desember Avslutningsarrangement

Vedtak:
Kif-komitéen ber sekretariatet planlegge høsten 2013 i henhold til diskusjonen i møtet.

37/13: Orienteringssaker

 8. april 2013 – Kif deltok i høring om Forskningsmeldingen i Stortingets KUF-komité
(Hege Løvbak og Gerd Bjørhovde stilte)

 Balanse-satsningen
 18. april 2013 – Kif i departementenes forskningsutvalg (Gerd Bjørhovde, Elisabeth

Ljunggren og Hege Løvbak presenterte Kif)
 Seminaret om seksuell trakassering blir kl 13.00 – 16.30 8. november

 21. mai 2013 – Workshop om attraktive karriereveier i forskning (Eva Skærbæk og Hege
Løvbak deltok)

 22. mai 2013 – Dialogmøte med NIKK (Hege Løvbak stilte)

 Deltakelse på ulike arrangementer
o Sluttkonferanse for kjønnsforskningsprogrammet
o NIFUs årskonferanse
o Debattmøte om NOU: Politikk for likestilling
o Lanseringsseminar for ny arbeidsmiljøundersøkelse 13. juni. Kjell Bratbergsengen

og Hege Løvbak deltar.
 24. oktober 2013 – Stemmerettsjubileet - seminar i samarbeid med STK, UiO
 DBH

NSD har nedsatt en arbeidsgruppe tilknyttet DBH som skal gjennomgå og fornye
dataspesifikasjonene av personaldata i DBH (se vedlagte brev). En av målsetningene for
arbeidet er å etablere gode indikatorer, tilgjengelig via DBH, som kan danne et grunnlag
for å vurdere om aktivitets- og redegjørelsesplikten for likestilling er blitt ivaretatt.

 Nettverkskonferansen 2014 i Narvik blir 17. – 18. mars 2014

Vedtak:
Kif-komitéen tar sakene til orientering.

38/13: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.
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