Referat fra komitemøte 2. april 2020
(Digitalt møte)
Tilstede:
Medlemmer
Rektor Curt Rice, OsloMet, leder
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (tilstede til kl. 14)
Professor Øystein Gullvåg Holter, Universitetet i Oslo
Professor 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 (tilstede fra sak 18)
Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, Norges forskningsråd
Student Guri Rebecca Nilsen, Universitetet i Sørøst-Norge
Student Erlend Søbye Grønvold, Universitetet i Bergen
Varamedlemmer:
Professor Torjer Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Divisjonsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
Observatør:
Direktør Linda Marie Rustad, Kilden
Fra sekretariatet:
Seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen
Seniorrådgiver Ella Ghosh
Forfall:
Professor Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet
Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
Etikkombud Tove Håpnes, SINTEF

Program for møte 2. april
2. april

Tid
12001500

Aktivitet
Kif-møte

Sted
Delta ved å klikke på følgende lenke:
https://zoom.us/j/788554672

Saksliste
Sak 12/20
Sak 13/20
Sak 14/20
Sak 15/20
Sak 16/20
Sak 17/20
Sak 18/20
Sak 19/20
Sak 20/20
Sak 21/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat med budsjett fra komitemøte 30-31januar
Innspill til NOU 2020: Ny lov om universiteter og
høyskoler
Årsrapport 2019 (utsatt frist)
Innspill til Forskningsrådets strategi 2020-2024 (utsatt
frist)
Revidert kommunikasjonsplan 2020
Korona- situasjonen- følger for Kifs arbeid i 2020
Innspill til Europakommisjonens ERA-melding
Orienteringssaker- Leder, sekretariat og enkeltmedlemmer
forteller om aktiviteter og innspill.
Eventuelt

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det kom ingen forslag til ytterligere saker på sakslisten.
Vedtak
Kif-komiteen godkjente innkalling og saksliste.

Sak 13 /20 Godkjenning av referat fra komitemøte 30-31. januar
Det kom ingen forslag til endringer til referatet.
Vedtak
Kif-komiteen godkjenner referatet fra møtet 30-31. januar i Oslo. Referat legges ut på
www.kifinfo.no etter Kif- komiteens endelige godkjenning i møtet.

Sak 14/20

Innspill til NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Komiteen ble forelagt fire områder som ble foreslått spilt inn til NOU 2020: Ny lov om
universiteter og høyskoler: hva utvidet aktivitetsplikt vil innebære, en oppfordring om at den
nye loven må omtale arbeidet for å fremme etnisk mangfold i sektoren, tilleggspoeng
(kjønnspoeng) og ikke fjerne paragrafen om å arbeide mot trakassering og seksuell
trakassering. Komiteen ga sitt tilsagn til at dette er viktige områder å gi innspill på.
Hva gjelder kjønnspoeng bør både poeng for menn og kvinner omtales. Kjønnspoeng bør ses
i sammenheng med moderat kjønnskvotering og at alle andre tiltak har blitt prøvd og
dokumentert før man setter i verk et slikt tiltak. Kif uttalte seg også om kjønnspoeng i NOU
2019:19 Jenterom, gutterom, mulighetsrom.
Komiteen støttet at et par medlemmer blir med i utformingen av et høringssvar før hele
komiteen blir forelagt forslag til høringssvar. Ragnhild Hennum og Tor Grande har sagt seg

villige til å bidra. Komitelederen og Erlend Grønvold supplerer ved behov. Ny frist for NOU
2020:3 er 5. juni 2020.
Vedtak
Komiteen godkjenner forslag til punkter som tas med i høringsinnspill til NOU 2020:3 Ny lov
om universiteter og høyskoler og forslag til arbeid med høringsutkast med de forslag som
kom frem under møtet.
Sak 15/20

Årsrapport 2019

Komiteen ble bedt om årsrapporten gir oversikten komiteen trenger for å vurdere fremdrift.
Dette var det enighet om.
Komitemedlemmer drøftet spesielt avsnittet “Forhold som påvirker realisering
av Kifs mandat og overordnede mål for sektoren i 2019”.
En faktor som har mye å si for sektorens fremdrift er systematisk likestillings- og
mangfoldsarbeid via handlingsplaner. Kifinfo har funnet at av 33 UH-institusjoner (UHRmedlemmer) har 18 en handlingsplan for likestilling og mangfold, mens 15 mangler en
handlingsplan for 2019. Komiteen påpekte utfordringen med at nær halvparten fortsatt
mangler handlingsplaner. (Noen av de som ikke har handlingsplan er i prosess).
Et annet forhold som påvirker realisering av Kifs overordnede mål for sektoren er lederes
kunnskap og bevissthet. Det er behov for styrket likestillingsperspektiver i
lederutviklingskurs.
Komiteen ser at når nye forskningspolitiske tema reises blir vurdering av konsekvenser for
kjønnsbalanse og mangfold en fotnote, et etterspill. Institusjoner og offentlige instanser har
erklæringer som omhandler integrering av likestilling, men hensynet til likestilling blir ofte
neglisjert under pågående forskningspolitiske debatter og prosesser. Dette har komiteen
merket seg i overordnede diskusjoner om innovasjon, digitalisering og åpen forskning.

Vedtak
Sekretariatet innarbeider komiteens innspill og ferdigstiller årsrapporten etter komiteleders
godkjenning.
Sak 16/20

Innspill til Forskningsrådets strategi 2020-2024 (utsatt frist)

Flere komitemedlemmer kom med skriftlige innspill før møtet som ble innarbeidet som
kommentarer til Forskningsrådets strategidokument. Komiteen foreslo at det lages et
kort notat som oppsummerer de viktigste momenter i tillegg. Komiteen ønsker særskilt fokus
på at hovedstrategien skal gjenspeile NFRs policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i
forskning og innovasjon.
Vedtak
Komiteen vedtar innspill til strategien som sendes Norges forskningsråd.

Sak 17/20

Revidert kommunikasjonsplan 2020

Komiteen godkjente kommunikasjonsplanen slik den ble forelagt. Under punktet
Karriereveier og stillingsstruktur ble det foreslått å legge inn fagforeninger som en
målgruppe.
Vedtak
Kommunikasjonsplan 2020 vedtas med de innspill som frem under møtet.
Sak 18/20

Korona- situasjonen- følger for Kifs arbeid i 2020

Gitt Korona-situasjonen ble det foreslått å ha et digitalt komitemøte og institusjonsbesøk med
Høgskolen i Molde i juni. Det ble også foreslått å ikke utsette alle aktiviteter til høsten og at
institusjonsbesøket (på NMBU) som skulle vært gjort i forbindelse med komitemøtet i april
blir gjort digitalt i stedet.
Komiteen var opptatt av hva slags kjønnsimplikasjoner koronasituasjonen har. Dette har så
langt fått lite fokus. Komiteen kunne komme med en tipsliste til ledere om hvordan få til
kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning i denne perioden. Hvem får forske? Hvem
skriver søknader? Hvem publiserer? Husker man å inkludere et kjønnsperspektiv i
utlysninger av forskningsmidler på koronasituasjonen?
Kan vi oppfordre til en følgeforskningsstudie med dette som tema og/ eller et webinar? Dette
bør settes opp ganske raskt. I tillegg til kjønn, er også klasse og etnisitet dimensjoner som bør
belyses.
Det blir laget en aktivitetsplan B for 2020 hvor forslag fra komiteen blir innarbeidet.
Vedtak
Basert på innspill i møtet lages det en alternativ plan for aktiviteter 2020. Budsjettet tilpasses
den alternative aktivitetsplanen.

Sak 19/20

Innspill til Europakommisjonens ERA-melding

Et utkast til innspill til Europakommisjonens melding for det nye ERA ble lagt frem.
Komiteen støttet dette innspillet.
Vedtak
Et skriftlig innspill blir sendt innen 8. april basert på innspill som kom frem under møtet.

Sak 20/20
Orienteringssaker- Leder, sekretariat og enkeltmedlemmer forteller om
aktiviteter og innspill.
Vedtak
Komiteen tar orienteringssakene til etterretning

