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Oppfolging etter møtet mellom Kunnskapsdepartementet og Kif-komiteen
Til stede på møtet var avdelingsdirektør Jana Weidemann, rådgiver Izabela Buraczewska,
seniorrådgiver Unni Nikolaysen fra Kunnskapsdepartementet og Kif-komiteen.
Komiæ for kjønnsbalanse i forskning vil takke for et godt og konstruktivt møte 21. januar i år.
Følgende punkter

ble diskutert:

Ra orten Stvrk satsnin en. Videre Orin av Ki =komi&ens arbeid etter 2013
Kunnskapsdepartementet
sier seg enige i at komiteens mandat fortsatt avgrenses til å
omhandle kjønnslikestilling. Kif-komiteen ønsker at ordningen med en komite gjøres
pennanent for blant annet å sikre kontinuitet. Departementet signaliserte at de ønsker å ha
muligheten til å evaluere og eventuelt justere ordningen underveis. Kif-komitens budsjett har
vært uendret i ti år, og er i stor grad bundet opp i faste aktiviteter som for eksempel nettstedet
Ressursbanken. Kunnskapsdepartementet
mener det er vanskelig å t gjennomslag for økning
i komiteens budsjett, blant annet fordi komiteen ikke har brukt opp alle midlene alle
forgående år. Komiteen påpekte at midlene som ikke er brukt opp kan redegjøres for og at det
blant annet må settes av penger til den årlige nettverkskonferansen for å sikre gjennomføring
av denne. Dersom KD forventer at en ny komite skal opprettholde eller øke aktivitetsnivåel,
må tildelingen minst prisjusteres for de siste 10 årene.
Ra orten Norden —et ste nænnere k^ønnsbalanse i årsknin ? Fellesnordiske strate ier o
tiltak or å bedre k'ønnsbalansen blant Orskere i akademia
Det viktig å gjøre rapporten kjent så snart den forcligger, og arbeide for å få den diskutert i
nordiske organcr.
Likestillin s risen
Kunnskapsdepartementet
er bekymret for antall søkere til prisen de siste årene. Kif mener at
prisen er et viktig virkemiddel som ikke kun kan måles i antall søknader, og at institusjonene
jobber over lang tid mot å bli uode nok til å søke. Arbeidet med å skrive en god søknad krever
tid og det er derfor viktig med tidlig annonsering av prisen. Komiteen er enig med KD i at det
er helt sentralt å opprettholde kvalitetsnivået på søknadene. Dersom det ikke skulle komme
gode nok søknader, velger man hel ler å ikke dele ut prisen dette året. ICD ba komiteen om å se
på kriteriene på nytt med bedre inkludering av instituttsektoren som mål.
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Insentivordnin en i MNT-fa ene
KD orienterte om evalueringen av insentivordningen. KD har blant annet bedt om at
evalueringen kan gi innspill til hvordan erfaringene kan benyttes til utvikling av tiltak og
undersøke holdninger til denne typen virkemidler. KI) har oppfordret til at eventuelle
interessenter, som Kif, involveres.
UHRs veileder for uh-institus"onene i forbindelse med aktivitets- o rede "ørel
likten
Kif orienterte om den nye veilederen som har til hensikt å tydeliggjøre hva som er
minstekravet for å oppfylle rapporteringsplikten.

Kif-komiteen er glade for at KD undersøker muligheten for at representanter fra komiteen kan
få orientere om Kifs arbeid i departementenes forskningsutvalg.
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