
 

Referat fra komitemøte 7-8. desember i Asker 

 

Tilstede 

 

Medlemmer: 

Rektor Curt Rice, Høgskolen i Oslo og Akershus, leder    

Dekan Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet, nestleder    

Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet    

Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo  (kun dag to)  

Student Kai Steffen Østensen, Universitetet i Agder  

Student Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen 

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF  

 

Observatør: 

Seniorrådgiver Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet 

Direktør Linda Marie Rustad, Kilden    

 

Vara:  

Spesialrådgiver Arne Bardalen, Norsk institutt for bioøkonomi 

Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Nord Universitet 

Forsker II Sevil Sümer, UNI Research Rokkansenteret    

Student Ingvild Leren Stensrud, Universitetet i Oslo   (kun dag to) 

 

Fra sekretariatet: 

Seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen  

Seniorrådgiver Ella Ghosh 

 

Forfall 

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd    

Professor Elisabeth Ljunggren, Nord Universitet    

Dosent Synnøve Hofseth Almås, NTNU i Ålesund    

Dr. Silvija Seres, TechnoRocks  

 

 

Dato 

 

Tid 

 

 Sted 

7. desember 12.00-13.00 

 

13.15-14.30 

 

15.00-17.00 

 

19.00 

Lunsj 

 

Tur rundt Semsvann  

 

Komitemøte 

 

Middag 

Sem Gjestegård 

 

8. desember 9.00-12.00 

 

 

12.00-13.00  

 

13.00-15.00 

Evaluering av Kif 2014-2017 

Anbefalinger til Kif 2018-2021 

 

Lunsj 

 

Evaluering av Kif 2014-2017 

Anbefalinger til Kif 2018-2021 

Sem Gjestegård 

 

 

Prosessleder var 

Anne Solgaard fra Medvind 

(Se eget vedlegg) 

 

 

  

 
 



 

Saksliste 

 Sak 39/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 40/17 Godkjenning av referat 

Sak 41/17 Foreløpig regnskap 2017 og budsjett 2018 

Sak 42/17 Seksuell trakassering i norsk akademia 

Sak 43/17 Innspill til Underdal-utvalget (gjennomgang av stillingsstrukturen i UH-sektoren) 

Sak 44/17 Orienteringssaker 

Sak 45/17 Eventuelt  

 

 

Referat 

Sak 39/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det ble ikke meldt om ytterligere saker til dagsorden. 

 

Vedtak: 

Kif-komiteen godkjente innkalling og saksliste. 

 

Sak 40/17 Godkjenning av referat 

Det var ingen forslag til endring av referatet fra møtet 21-22. september. 

 

Vedtak: 

Kif-komiteen godkjente det utsendte referatet. 

 

Sak 41/17 Foreløpig regnskap 2017 og budsjett 2018 

Pga tekniske problemer i UHRs regnskapssystem var det ikke mulig å sende ut en 

regnskapsoversikt før møtet. Sekretariatet la frem en oversikt over restmidler og forventede 

utgifter frem mot årsskiftet. De aller fleste store utgiftene er allerede fakturert, men noen står i 

kø. Det synes som om forbruk i 2017 vil komme nært opp mot tildelte midler. Komiteen ser 

det som ønskelig at det ikke legges opp til overføring av et større beløp til neste periode.  

 

Komiteen drøftet om det var aktuelt å sette til side midler til Nord universitet, som ikke har 

hatt mulighet til å gjennomføre omsøkte tiltak i 2017, og har anmodet om at midlene kan 

brukes i 2018. Det var enighet om at dette ikke er aktuelt. Da komiteen ba om rapportering i 

november 2017, var det implisitt at midlene skulle brukes i dette året.  

 

For å sikre drift for sekretariat og Kifinfo over nyttår ble det angitt foreløpige budsjett-tall for 

hhv lønn og driftsmidler til sekretariatet, midler til Kifinfo, midler til komitemøter (inkl. 

honorar og reise) samt prosjektmidler. Disse kan justeres når regnskap for 2017 foreligger.  
Lønnsfastsetting drøftes i disse dager mellom komiteleder, UHR og KD. En samarbeidsavltale mellom 

Kif og UHR vil komme på plass i 2018 som en oppfølging av omstilling av UHR. Dette kan bl.a. 

innebære at lønnsfastsettelse (indeksregulering, lønnsforshandlinger mm) skal skje i dialog med 

komiteleder. Dette skal da ikke bestemmes internt i UHR, slik praksis har vært inntil nå. Kifinfo har 

foreslått nye tiltak for 2018 som også kan legges frem til budsjettbehandling i den nye komiteen.   

 

Vedtak 

Komiteen vil ikke overføre midler til Nord Universitet til aktiviteter i 2018.  

Komiteen vedtok rammer for bevilgningen til Kifs sekretariat,  Kifinfo, utgifter til komitemøter 

og øvrige aktiviteter i 2018. Ny komite kan justere budsjettet og gjøre nødvendige endringer i 

2018.  

 
 



 

Sak 42/17 Seksuell trakassering i norsk akademia 

Som følge av det store fokuset på seksuell trakassering og #metoo som nå sprer seg fra sektor til 

sektor, tok komiteen opp på hvilken måte den skulle agere. UHR har inivitert Kif til å spille inn forslag 

til tiltak på bakgrunn av diskusjonen i UHRs representantskapsmøte i november 2015 hvor det ble 

oppfordret til handling. Komiteen tar spilt inn to konkrete forslag som skal behandles på UHRs 

styremøte 14. desember 2017. Disse tiltakene er:  

- En oppfordring om å utvikle et sett med spørsmål til bruk ved kartlegging av seksuell 

trakassering for hele sektoren.  

- Utvikling av et nettbasert lederutviklingskurs for ledere i UH-sektoren. 

Komiteen syntes innspillene var gode og at det var en god ide å innlemme spørsmålene i ARK. 

Samtidig kom det innspill om at det er viktig at det er  fagfolk og ikke bare en institusjon som har 

ansvar for undersøkelsen. Det kom forslag om at LDO og Arbeidstilsynet kunne gjøre en slik 

kartlegging. Det ble også foreslått å inkludere NSO, UHR og FFA i dette.  

 

Komiteen ba om man også belyser at seksuell trakassering kan skje mellom flere parter enn det som 

har blitt omtalt. Blant annet mellom:  

o Student-student  

o Ansatt som trakasserer student  

o Studenter som trakasserer ansatte (på nett) 

 

I tillegg til forslagene som nå ligger til behandling i UHR sitt styre, ønsket komiteen at det lages en 

uttalelse i forkant av UHRs styremøte 14. desember der det tydelig går frem at komiteen forventer et 

handlingsrettet vedtak som settes i gang snarest. Kifinfo skulle følge opp med sak om dette hvor de 

blant annet skulle henvende seg til noen rektorer i sektoren. Kifs uttalelse har allerede blitt sendt ut til 

komiteens medlemmer.   

 

Vedtak 

Komiteen gir leder og sekretariat fullmakt til å lage en uttalelse fra Kif basert på diskusjonen i møtet. 

Uttalelsen kan brukes i flere sammenhenger. 

 

 

Sak 43/17 Innspill til Underdal-utvalget (gjennomgang av stillingsstrukturen i UH-sektoren) 

Kifs leder/nestleder og sekretariatet møter Underdal og sekretær 14. desember kl 11.15. 

 

Komiteen drøftet innspill fra Kif, særlig med henblikk på hva som er utfordringer for å få til bedre 

kjønnsbalanse når utvalget drøfter stillingsstruktur. 

 

- Dosent/professor-løpet. 

- Utvalget bør være oppmerksom på at kvinners karrieremuligheter særlig berøres av ulik status 

til dosentløp vs professorløpet. Det er en større andel kvinner i dosentløpet, og deres mulighet 

for kvalifisering til professorløpet er blokkert.  

- Da Kif uttalte seg om tenure track endringen, var det med et forbehold – vi måtte se an 

kjønnsimplikasjonene til denne ordningen når den hadde vært implementert en stund. Utvalget 

bør også se nærmere på om tenure track, som nå er implementert ved noen institusjoner, har 

kjønnsimplikasjoner.  

- Stortinget har sagt seg enig i at de vil at undervisning skal telle mer ved opprykk til faglige 

stillinger ved universiteter og høgskoler. Kunnskapsdepartementet har nedsatt en 

hurtigarbeidende gruppe som skal hjelpe departementet med forslag til hvordan slike krav kan 

utformes. Arbeidsgruppen har overlevert sine forslag til KD, og notatet er sendt på høring.  

- Kif er interessert i hvordan Underdal-utvalget og den andre gruppen samordner sine 

anbefalinger og innspill. Med mer fokus på pedagogisk utviklingsarbeid kan det hende at man 

bruker lenger tid på å kvalifisere seg til professor. 



 

- Hvordan vektes forskningskompetanse vs pedagogisk kompetanse i kvalifisering til professor 

når nye forutsetninger legges til grunn? 

- Kort tid mellom førsteamanuensis og professor i Norge (særlig for menn). Hvorfor det?  

- Det ble foreslått at Kif-komiteen får kommentere på Underdal-utvalgets arbeid underveis 

prosessen for å slik å kunne kvalitetssikre deres arbeid mht kjønnsimplikasjoner.  

 

Vedtak 

Leder og sekretariat lager en punktliste til møtet med Underdalutvalget basert på innspill under 

Kif-møtet.  

 

Sak 44/17 Orienteringssaker 

• Møte med Kunnskapsminister Henrik Asheim 27.oktober 

• Innspill til revisjon av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

• Policy brief til Nordisk konferanse 

• Nordisk konferanse 2017 – evaluering 

 

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

- Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI), Brussel 

- Rådgivning i forbindelse med utvikling av handlingsplaner på UiO og HiOA. 

- Forskningspolitisk seminar om rekruttering, Forskerforbundet 

- Kurs om seksuell trakassering, Likestillings- og Diskrimineringsombudet 

- Seminar om det nasjonale arbeidet i ERA, Kunnskapsdepartementet 

- The EUA focus group on universities’ strategies and approaches towards diversity and 

inclusiveness, Lille, Frankrike 

- Settemedlem i styret for BALANSE ifm behandling av nye saker 

 

• 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 

Saken ble tatt til etterretning. 

 

Sak 45/17 Eventuelt 

 

Det ble ikke meldt om saker til Eventuelt. 

 


