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Brev til NFR 2016 fra Kif
Kif- komiteen takker for hyggelig og informativt møte med ledergruppen i Norges Forskningsråd
9.mai 2016. Kif opplevde å ha et godt og konstruktivt møte med Forskningsrådet hvor mange temaer
ble berørt og felles utfordringer og muligheter for samarbeid ble løftet.
Møtet tok opp flere områder hvor Forskningsrådets og Kifs arbeid berører hverandre . Under har vi
forsøkt å kort oppsummere hva som ble sagt om disse områdene i møtet:
Mangfold
Kif lanserte i mars 2016 utredningen «Å være utlending er ingen fordel»: Karriereløp og barrierer for
innvandrere i norsk akademia laget av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Nordisk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Dette danner kunnskapsgrunnlaget for Kifs
arbeid med etnisk mangfold i akademia. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal identifisere tiltak og
behov for videre forskning på dette området. Forskningsrådet uttrykte at det foreløpig er avventende til
mangfoldsområdet, men uttrykte ønske om å høre om forventninger til dem innenfor dette feltet. Kif
inviterte Forskningsrådet til å være med i arbeidsgruppen som skal følge opp utredningen. Videre kom
det forslag om å arrangere et felles seminar om hvordan gjøre mangfoldsarbeidet mer synlig.
Forskningsrådet er flinke til å be om redegjørelse for kjønnsbalanse i prosjekter det støtter. Kan det
samme gjøres med etnisk mangfold også? Hva med rutiner for søknader og rapportskriving? Program
som VAM og SAMKUL har gått midler til forskning på innvandring. Det som nå trengs er mer midler
til forskning på etniske minoriteters karriereutvikling i norsk akademia. Sett i lys av ønsket om øt
internalisering og mobilitet, er dette spesielt relevant for Forskningsrådet.
Kjønnsbalanse
Forskningsrådets program Balanse har sammenfallende mål som arbeidet med kjønnsbalanse i Kifs
mandat. Kif følger interessert med på utviklingen av Balanse og vil gjerne ta del i og formidle den
læringen som kommer ut av de ulike prosjektene til institusjoner uten Balanse prosjekter. Kif har
kontakt med noen Balanseinstitusjoner direkte, men hører også mye om Balanseprosjektene gjennom
sine institusjonsbesøk. For å forhindre at Balanse og Kif jobber isolert med kjønnsbalanse og for bedre
å kunne ta del i læringsutbyttet fra Balanse, ytret Kif et ønske om en plass i Balanse sitt styre som
observatør. I etterkant av vårt møte, tok Balanse initiativ til hyppigere møter med Kif-sekretariatet for
økt dialog og samarbeid. Dette er veldig positivt. Samtidig ser Kif nødvendigheten av læring direkte
fra Balanseprosjektene og ønsker å bli invitert med på samlinger hvor erfaringsutveksling og læring er
på agendaen.
Et særlig fokus for Kif i året som har gått har vært å sette kjønnsbalanse på agendaen på nasjonalt og
institusjonelt nivå i forbindelse med fusjonene i sektoren. Her ser Kif en fare for at kjønnsbalanse blir
satt på vent, men også en mulighet til å bygge nye institusjoner som kan kjønnsbalanse og mangfold.
Kif har løftet denne tematikken ved hvert institusjonsbesøk i året som har gått. I tillegg fortalte Kif om
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konferansen de arrangerte i samarbeid med NTNU kalt Strukturreformen i UH-sektoren: Lovende for
Likestilling?Denne konferansen tiltrakk mange ledere i sektoren og fikk god presseomtale.

Kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning
Kif ser frem til de to konferansene om kjønnsperspektiv som Forskningsrådet skal arrangere som
oppfølgere til EnGendering Excellence. Kif ønsker å følge opp med å kartlegge kravet til kjønns- og
mangfoldsperspektiver i norske tidsskrifter med offentlig støtte. Dette arbeidet skal de gjøre i
samarbeid med Publiseringsutvalget i UHR.

Europeisk og internasjonalt samarbeid
Norges Forskningsråd og Kif informerte hverandre gjensidig om ulike europeiske og internasjonale
samarbeidsfora de er med i. Både Forskningsrådet og Kif har vært med og gitt innspill til det norske
ERA-veikartet og er begge med i GenderNet. Det er interessant at NordForsk med midler fra
Forskningsrådets Balanse-program har lyst ut midler til forskning på kjønnsbalanse. Kif har fått
henvendelser fra flere søkere i forbindelse med utarbeidelse av søknad og ser frem til å se
forskningsresultatene som også vil være svært nyttige for Kifs videre arbeid. Kif har hatt møte med
Forskningsrådets internasjonale enhet hvor de ønsket innspill på tiltak for å styrke kjønnsbalansen i
Horisont 2020 og ERC. Kif skal inviteres til deltakelse i enkelte grupper i trepartssamarbeidet om
Horisont 2020 mellom Kunnskapsdepartementet, UHR og Norges Forskningsråd.
Kif opplever møtene med Norges Forskningsråd som svært interessante og nyttige og vil be om et nytt
møte i 2017.
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