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Kif-komiteens innspill til statsbudsjett 2016
Kif-komiteen har i denne fireårs-perioden (2014-2017) fått utvidet mandat og heter nå Komité
for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Komiteens arbeid ble utvidet til å gjelde både
kjønnsbalanse og etnisk mangfold i forskning. I tillegg skal komiteen arbeide for å fremme
mangfolds og kjønnsperspektiver i forskning.
I statsbudsjettet for 2015 fikk Kif-komiteen et tilskudd på totalt 5 millioner kroner. I 2014 ble
sekretariatet utvidet med en stilling som konsekvens av mandatutvidelsen. Det er flere
aspekter av Kif-komiteens arbeid som påvirkes av mandatutvidelsen og som vi ber om at tas i
betraktning ved fastleggelse av Kif- komiteens budsjett for 2016. Det er særlig to forhold vi
ønsker å belyse spesielt:




I 2015 er det bestemt at Kif- komitéen må få et bedre kunnskapsgrunnlag for sitt
arbeid. I den kartleggingen som er gjort så langt om etnisk mangfold i høyere
utdanning og forskning i Norge, er det avdekket store kunnskapshull. Dette gjelder
både innen forskning, men også på statistikk hvor man finner liten informasjon om
dette feltet. Skal man løfte feltet og være en reell fagressurs på lengre sikt, må
komiteen bruke ressurser på å bestille en forskningsundersøkelse. Komiteen kan
vanskelig bistå sektoren med nødvendig kunnskap om målrettede tiltak så lenge det
mangler relevant forskning og et kunnskapsgrunnlag for komiteen.
Kif- komiteens hjemmeside www.kifinfo.no må utvides og oppgraderes som følge av
mandatutvidelsen. Kifinfo.no er en viktig informasjonskanal for Kif- komiteen som
formidler nyhetssaker og forskning om hele mandatfeltet. I tillegg fungerer siden som
en ressursbank for universiteter og høgskoler som arbeider med kjønnsbalanse og
mangfoldstiltak hvor de kan hente både praktisk og forskningsbasert informasjon om
hvordan man best kan arbeide med dette. I tillegg utvidelsen og oppgraderinger er det
nødvendig at kifinfo.no får ny publiseringsløsning. Dette arbeidet vil også ha tekniske
fordeler, fordi Kif-info får nettsider som følger forskriften om universell utforming for
nye nettsider.

I 2015 vil Kif ha tilstrekkelige midler dersom en del av utgiftene til en undersøkelse om
mangfold i akademia og ny publiseringsløsning overføres til 2016-budsjettet. Kif-komiteen
mente at det var viktig å starte begge tiltakene i 2015 fordi hvis man venter, vil man først
oppfylle sektorens behov for kunnskap og informasjon godt over to år ut i Kif-komiteens
funksjonsperiode.
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Kif ber om prosjektmidler tilsvarende 600 000 i 2016 for å dekke behovet for å gjennomføre
de to nevnte tiltakene. Det vil ikke være et tilsvarende behov i 2017, slik at vi kun ber om et
engangs tilskudd til disse formålene.
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