
 

Referat fra komitemøte i 21-22. september i Oslo 

 

Tilstede 

 

Medlemmer: 

Rektor Curt Rice, leder, Høgskolen i Oslo og Akershus 

Dekan Ingrid Guldvik, nestleder    

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd    

Professor Elisabeth Ljunggren, Nord Universitet    

Professor/prodekan Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet     

Dosent Synnøve Hofseth Almås, NTNU i Ålesund    

Professor Mahmood Reza Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo 

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF 

Student Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen   

 

Observatør: 

Seniorrådgiver Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet 

Førstekonsulent Joakim Brattvoll,  Kilden kjønnsforskning.no 

 

Vara:  

Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret    

Fra sekretariatet: 

Seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen  

Seniorrådgiver Ella Ghosh 

 

Forfall 

Dr. Silvija Seres, TechnoRocks  

Student Kai Steffen Østensen,  Universitetet i Agder 

 

 

 

Program 

Dato Tid  Sted 

21. 

september 

12.00-12.30 

 

12.30-13.00 

 

13.00-14.00 

 

 

 

14.00-17.00 

Lunsj 

 

Komitemøte 

 

Orientering om ny 

Diskrimineringslov ved 

Margrethe Søbstad & 

Cathrine Sørlie fra LDO 

 

Komitemøte forts. 

UHR 

Stortorvet 2 

0155 Oslo , 5 etg. 

 19.00 Komitemiddag Ekebergrestauranten,  

 

22. 

september 

9.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

Årlig møte med ledelsen i 

Norges Forskningsråd 

 

Oppsummering etter møtet 

 

Norges Forskningsråd 

Drammensveien 288, 0283 Oslo 

Møterom Hassel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 



 

 

Saksliste 

  

Sak 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 32/17 Godkjenning av referat 

Sak 33/17 Møte med politisk ledelse høst 2017 

Sak 34/17 Kif inn i ny periode- anbefalinger til ny komité 

Sak 35/17 Møte med Norges Forskningsråd 

Sak 36/17 Regnskapsstatus september 2017 

Sak 37/17 Orienteringssaker 

Sak 38/17 Eventuelt  

 
 

 

Referat 

Sak 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det ble ikke meldt om ytterligere saker til dagsorden.  

Vedtak: 

Kif-komiteen godkjente innkalling og saksliste. 

 

Sak 32/17 Godkjenning av referat 

Deltakerlisten på referatet manglet et navn. Det kom ikke substansielle forslag til endringer.  

 

Vedtak: 

Kif-komiteen godkjente det utsendte referatet. 

 

Sak 33/17 Møte med politisk ledelse høst 2017  

 

Komiteen ble bedt om å gi innspill til mulige tema og problemstillinger som skulle tas opp på møtet 

med ministeren. Komiteen kom med en rekke saker det ville være aktuelt å drøfte.   

Det var et ønske om at det rettes et søkelys på pristildelinger i akademia som Abelprisen, Nobelprisen 

og Holdbergprisen. Her er det en klar overvekt av menn som tildeles priser. Fokuset på 

internasjonalisering og eksellens har en negativ kjønnskonsekvens som bør belyses. Flere i komiteen 

nevnte av arbeidet med kjønnsbalanse har stagnert. Flere faktorer kan forklare dette, men 

midlertidighet er en særlig utfordring.Det bør stilles et generelt krav til kompetanse på likestilling og 

mangfold blant ledere i sektoren. Det ble stilt spørsmål ved om det kan stilles krav til dette via de 

årlige tildelingsbrevene til insitusjonene. Andre forslag til saker var å følge opp det komiteen sier i sitt 

notat til midtveisgjennomgangen av H2020 og om et virkemiddel for fremtiden kan være å rangere 

universiteter og høgskoler etter hvordan de scorer på kjønnsbalanse og mangfold ved sine 

institusjoner. Det var også enighet om å gi en  kort presentasjon av Kif da statsråden ikke hadd truffet 

komiteen tidligere. Med bakgrunn i de innspillene som kom fram komiteen ble et brev med noen av 

punktene sendt i forkant av møtet med statsråden.  

 

Vedtak 

Kif-sekretariatet, i samråd med leder, forfatter et brev til Kunnskapsdepartementet med 

forslag til tema på møte med statsråden.  

 
 

 

 

 



 

Sak 34/17  Kif inn i ny periode- anbefalinger til ny komité 

 

Det ble foreslått å arrangere et oppsummerende seminar i stedet for ordinært komitemøte som 

avslutning for inneværende mandatsperiode. Møtet skal ha form av en evaluering av de aktiviteter og 

saker som komiteen har fremmet i inneværende periode. Dette skal gi grunnlag for anbefalinger som 

skal gis til ny komité. Av saker som bør diskuteres under seminaret kom det følgende forslag fra 

komiteen:  

- Mandatsområdet; samarbeid med flere departementer og organisasjoner i sektoren som UHR 

og FFA. 

- Institusjonsbesøk- effekt og behov for oppfølging? 

- Innspill og høringer- hvilken effekt har de? 

- Hvordan utvidet mandat har påvirket arbeidet 

- Hvordan har arbeidet til sekretariatet fungert 

Som et underlag for evaluering, ba komiteen sekretariatet sammenstille årsrapportene for inneværende 

periode i et dokument.  

 

Vedtak 

Komiteen gir fullmakt til å arbeide videre med opplegg for seminar ved avsluttende møte i desember. 

 

 

Sak 35/17 Møte med Norges Forskningsråd 

Et brev var sendt Forskningsrådet i forkant med følgende saker til dagsorden.  

- Utviklingen av Senter for Fremragende Forskning (SFF) og årets tildeling 

- Økt fokus på etnisk mangfold i Forskningsrådet. 

- Krav til kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning 

- Samarbeid om områder som berøres av regjeringens EU-strategi med særlig fokus på H2020 

og det norske ERA-veikartet  

- Unconscious bias 

- Nordisk konferanse 8-9. november 

 

Før møtet ble det meldt at Forskningsrådet ønsket å høre mer om erfaringer med institusjonsbesøk. Det 

ble også opplyst om interesse for særskilte utfordringer til unge kvinnelige forskere. 

 

Vedtak 

Oppfølging av diskusjonen med Forskningsrådet oppsummeres i et eget brev (se vedlegg til referatet). 

 

 

Sak 36/17 Regnskapsstatus september 2017 

 

Oversikt over foreløpig regnskap ble delt ut på møtet med mindre endringer pga innkomne 

midler til konferansen. Det ligger an til at Kifs reelle forbruk i 2017 er høyere enn i tidligere 

år. I avslutningen av denne perioden ligger det ikke an til en større overføring til neste år.  

Utgifter til Nordisk konferanse og produksjon av informasjonsmateriale i siste kvartal er noe 

av årsaken.  
 

Vedtak 

Regnskapsoversikt ble tatt til etterretning. 

 
 

 



 

Sak 37/17 Orienteringssaker 

 

Innspill til Kunnskapsdepartementet om midtveisgjennomgang av Horisont 2020 

Sekretariatet har sendt brev og deltar på møter om denne saken. 

 

Høringssaker  

To høringer er aktuelle:  Høringsuttalelse om  ansiktsdekkende plagg ble sendt 

komitemedlemmene. Det lages også høringsuttalelse om Langtidsplan om forskning og 

høyere utdanning 2015–2024. 

 
Nordisk konferanse 2017- status 

Arbeidsgruppen har hatt to møter med Medvind etter forrige komitemøte. Det var 78 påmeldte pr 

15/9.  

 

Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (Helsinki group)  

Kunnskapsdepartementet har nominert Jesper W Simonsen fra Forskningsrådet og Heidi H 

Zachariassen fra Kif-sekretariatet som norske representanter i ERAC Standing Working 

Group on Gender in Research and Innovation. Neste møte er 18. oktober i Brussel. 
 

Sekretariatet orienterer om arrangement de har deltatt på/ skal delta på 

- STEM Gender Equality Congress 8-9/6 Berlin 

- Panorama-forum 23/8 i KD 

- Wonder seminar 6/9 HiOA -innlegg kjønnsperspektiver (Design/teknologi) 

- Møte med LDO  7/9 

- Odense 12/10 Netværksmødet i Gender Equality in Academia Research, Denmark 

(GEAR:DK)  

 

Orientering om aktiviteter i Balanseprogrammet 

 

Komitemedlemmene orienterer om arrangement de har deltatt på som Kif-medlemmer 

 

Komiteleder orienterer om arrangement han har deltatt på som komitéleder 

 

Vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning 

 

 

Vedtak 

 

Sak 38/17 Eventuelt 

- Policy brief til Nordisk konferanse 

Kilden/Kifinfo arbeider med et dokument som skal deles ut på den nordiske konferansen i 

november En disposisjon ble lagt frem under møtet. Blant spørsmål som drøftes er hvilke 

aktiviteter eller tema som skal profileres, figurer/statistikk og om det er aktuelt med et kort 

sett av anbefalinger fra Kif-komiteen.  
 

Vedtak 

Utkast til tekst sendes ut til komiteen til kommentar, som sendes sekretariatet . 

 

 


