
 

Referat fra komitemøte 26. november 2020 
 

 
 

Tilstede 
 

Medlemmer  
Rektor Curt Rice, OsloMet, leder 
Dekan Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet 
Professor Hilde Synnøve Blix, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 
Seksjonsleder Kofitsyo Sewornu Cudjoe, Veterinærinstituttet 
Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning 
Forskningssjef Ingeborg Palm Helland, Norsk institutt for naturforskning  
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  

  
             Program 
 

   Tid Aktivitet Sted 

26.november 1200-14.45 
 
 
 
 
1500-1545 

Kif-møte- behandling av 
saker og forberedelse til 
møter med 
Forskningsrådet og UiT  
 
Møte med Forskningsrådet 
-oppfølging etter årlig møte 

Zoom 

27.november 0900-1200 Institusjonsmøte med 
Universitetet i Tromsø 

Zoom 

 1100-1200 Avsluttende diskusjon i 
komiteen 

 

 
 
           Saksliste 
 

Sak 45/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 46/20 Godkjenning av referat med budsjett fra komitemøte 27-28 august 2020  

Sak 47/20 Aktivitetsplan 2021 

Sak 48/20 Budsjett 2021 

Sak 49/20 Institusjonsmøte med Universitetet i Tromsø 

Sak 50/20 Orienteringssaker- Leder, sekretariat og enkeltmedlemmer forteller om 

aktiviteter og innspill. 

Sak 51/20 Eventuelt 
 

 



 

Referat 

 

Sak 45 /20 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Komiteleder meldte inn en sak om kjønnspoeng til Eventuelt. En orientering fra Kilden ble føyet til 

Sak 40 Orienteringssaker.   

 

Vedtak: 

Kif-komiteen godkjente innkalling og saksliste. 

 

Sak 46/20 Godkjenning av referat fra komitemøte  
Det kom ingen kommentarer til referatet. 
 
Vedtak: Kif-komiteen godkjenner referatet. Referat legges ut på www.kifinfo.no etter Kif- komiteens 
endelige godkjenning i møtet. 

Sak 47/20 Aktivitetsplan 2021 

Komiteen ga positiv tilbakemelding til forslag til aktivitetsplan, og kom med ideer til aktiviteter og hva 

som særlig bør ha fokus i 2021.  

Rundt kravet til handlingsplaner som kommer gjennom innføringen av Horisont Europa bør Kif 

mobilisere og gjøre kravet kjent. Dette skal gjøres i samarbeid med Forskningsrådet. Det ble 

foreslått både et større informasjonsarbeid og en egen workshop.  

Webinarene i 2020 har fungert godt og det har blitt lagt opp til å arrangere flere slike i 2021. Her må 

det gjøres en avveining av hvor mange og en prioritering av temaer. Lanseringen av funnene etter 

miniundersøkelsen av sektorens arbeid med kjønnsbalanse og mangfold bør vies eget webinar eller 

legges inn som del av et annet webinar.  

Da det er usikkert om nettverkskonferansen 2021 kan gjennomføres fysisk, kom det forslag om å 

arrangere nettverksmøter av mindre omfang i stedet.  

Fordi 2021 er siste år i komiteperioden, bør komiteen også konsentrere seg om en vurdering av 

arbeidet og en anbefaling for en eventuell ny komite. Det kom forslag om å lage et eget skriv hvor 

man skisserer områder som man ser trenger særlig fokus fremover. 2021 er også et år for 

veiledere. Både arbeidet med en veileder for sektoren for oppfyllelsen av aktivitets- og 

redegjørelsesplikten og en veileder for utvikling og oppfølging av handlingsplaner for kjønnsbalanse 

og mangfold for sektoren ble foreslått. En ide var å samle forskere til å uttale seg om forskning som 

belyser hva som fungerer og ikke i arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold. Her kan man se til 

flere BALANSE-prosjekter som har jobbet med dette og arbeidet til Nordicore. Hvordan kravet til 

kjønnsperspektiver i forskning skal inkluderes må også diskuteres videre. Alt arbeid med skriftlig 

materiale må vies tid og dette må det tas høyde for i aktivitetsplanen. 

Det ble foreslått å sette ned en arbeidsgruppe for avsluttende konferanse for komiteperioden. Dato 

må også settes raskt. Fra tidligere møter har november vært satt opp som måned for konferansen.  

 

Vedtak 
Komiteens forslag innarbeides i forslag til aktivitetsplan 2021. Endelig forslag til aktivitetsplan 2021 legges 

frem for komiteen for vedtak på komitemøtet i januar 2021 sammen med forslag til kommunikasjonsplan 

2021.  

 
 
 
Sak 48/20 Budsjett 2021 



 

Et foreløpig budsjett ble forelagt komiteen. Komiteen ga innspill om at de ønsker at lønnsøkning til 

sekretariatet legges inn i budsjettet. Videre kom det forslag om økt bevilgning til 

nettverkskonferansen 2021 slik at deltageravgiften ikke behøver å bli så høy. Hvis det ikke er mulig 

å arrangere nettverkskonferanse fysisk vår 2021 foreslås det å kombinere nettverkskonferanse/ 

samling med avsluttende konferanse.  

Budsjettet bør ta inn kostnader til utarbeidelse av veileder for aktivitets- og redegjørelsesplikten og 

for utarbeidelse av handlingsplaner. Det ble foreslått å godkjenne det foreløpige budsjettet slik det 

er inkludert lønnsøkning til sekretariatet.  

 

Vedtak 
Komiteens forslag innarbeides i forslag til budsjett 2021. Endelig budsjett 2021 legges frem for komiteen 
for vedtak på komitemøtet i januar 2021.  
 
Sak 49/20 Institusjonsmøte med Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet 
 Vi viser til oppsummerende brev sendt Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet. 
 

Vedtak 

Kif-komiteen sender oppsummerende brev i etterkant av møtet  

 
Sak 50/20 Orienteringssaker 
 
Årlig møte i Kunnskapsdepartementet 
 
Felles seminar med Forskningsrådet  
 

Webinar Kvinnovasjon  
 

Stillingsstrukturutvalget i UHR 
  
Strategi for forskerkarriere og karriereveier i Kunnskapsdepartementet  
  
Innspillmøte om veiledere til arbeidsgiveres og offentlige myndigheters aktivitets- og 
redegjørelsesplikter- Buf-Dir  
 

Undersøkelse om hva som er fulgt etter UHR-MOT rapporten  
 

Bearbeidelse av Kif-kartlegging  
 

Diverse saker på Kifinfo  
 

- Orientering om aktiviteter i Balanseprogrammet 

- Orientering om aktiviteter i ERAC Standing Working Group on Gender in Research and 

Innovation (SWG GRI) 

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

- Komiteleder orienterer om arrangementer han har deltatt på for Kif 

- Orientering om aktiviteter på Kilden Kjønnsforskning 

 
Vedtak 
Orienteringssakene ble tatt til etterretning 
 
 

 



 

Sak 51/20 Eventuelt 

Komiteen ble bedt om å gi innspill til et møte i Kunnskapsdepartementet om kjønnspoeng 1. 

desember. Komiteen spilte inn at den tidligere har uttalt seg om kjønnspoeng gjennom 

høringsinnspill til UH-loven og på Dagsnytt 18 hvor Kif-leder deltok. Det ble også spilt inn at det aldri 

har blitt gjort en evaluering av effekten av bruken av kjønnspoeng. NTNUs lange erfaring i bruk av 

tilleggspoeng bør man henvise til.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oppfølgingsmøte etter årlig seminar mellom Kif-komiteen og Forskningsrådet  

 
Til stede:   
Fra Forskningsrådet: Kristin Danielsen, Rune Vistad, Lise Christensen, Bente Bakos, Hilde Totland 
Harket, Linda Marie Rustad (også observatør i Kif-komiteen)  
Fra Kif-komiteen: Curt Rice, Hilde Synnøve Blix, Ingeborg Palm Helland, Kofitsyo Sewornu 
Cudjoe, Julia Orupabo, Guri Rebecca Nilsen, Erlend Søbye Grønvold, Torjer Olsen, Camilla Røsjø, 
Linda Marie Rustad.  
 

Kif og representanter fra Forskningsrådet hadde et møte for å videre diskutere hvilken rolle Kif og 

Forskningsrådet skal ta i oppfølgingen av kravet om handlingsplaner i Horisont Europa. Følgende 

fordeling av roller ble foreslått. Det var enighet om at dette var en god fordeling.  

 

 

• Hva kan Kif-komiteen gjøre?  
• Kontakt med UH-institusjonene (inst. besøk, rådgivning)  
• Workshops, veileder 

• KDs forlengede arm?  
• Har allerede ressursside om dette på Kifinfo 

• Hva kan Forskningsrådet gjøre?  
• Mobilisering av søkere til HE 

• Mobilisere gjennom NCP-apparatet 
• Kontakt med forskningsinstitutter og næringsliv 

• NFR må pushe de som får grunnfinansiering fra dem 

 

Det ble foreslått å ha et eget møte med Kunnskapsdepartementet for å diskutere hvilken rolle 

Kunnskapsdepartementetkan ta. I etterkant av møtet har vi fått vite at det gis informasjon om kravet 

til handlingsplaner i tildelingsbrevene til universiteter og høgskoler for 2021. Det ble også foreslått at 

det må tas kontakt med andre departementer for også å nå de ulike forskningsinstituttene.  

 

Her er forslag til hva Kunnskapsdepartementet kan gjøre:  

• Hvordan bør KD involveres?  
• Tydelig signal til UH og Forskningsrådet via tildelingsbrev og 
styringsdialog 

• Sette av midler  
• Mobilisere nasjonale eksperter 

• Initiere nasjonalt monitorerings- system 

• Bygge inn rapportering på GEPs i allerede eksisterende 
rapporteringsrutiner og statistikk for sektoren 



 

• Vise til ARP og utvidet aktivitetsplikt 

 

Det er knyttet spenning til hva som blir krav til innhold handlingsplanene og oppfølging av disse.  

Forskningsrådet vil informere så raskt som mulig om kravet til handlingsplaner for å få midler fra 

Horisont Europa. Forskningsrådet skal vise til Kifs ressurser når de informerer om kravet til 

handlingsplaner.  


