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Oppfølging etter møtet mellom Vestlandsforskning og Kif-komiteen
Komité for kjønnsbalanse i forskning vil takke for et godt og konstruktivt møte 29. mai i år.
Tilstede på møte var:
Agnes Landstad, direktør, Kyrre Groven, tillitsvalgt FF, Kristine Skarbø, forsker, Bjørg Haukereid, kontorleder,
professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder), professor Kjell Bratbergsengen, NTNU,
forskningsleder Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning, professor Eva Skærbæk, Høgskolen i Østfold,
seniorrådgiver Unni Nikolaysen, Kunnskapsdepartementet, Spesialrådgiver Signe Bang, Norges forskningsråd,
Kristin Aukland, Kilden, rådgiver Hege Løvbak, Kif-komiteen, kontorsjef Nina Widding, Universitets- og
høyskolerådet.
Orientering og diskusjon om situasjonen ved Vestlandsforskning
Agnes Landstad holdt en kort presentasjon om Vestlandsforskning og deres virke. Vestlandsforskning har slitt
med stort sykefravær de siste årene. Det er en solidarisk bedriftskultur ved instituttet, og det er ingen
midlertidighet. Det legges til rette for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Alle disse punktene tilsier at de
ansatte i Vestlandsforskning har gode arbeidsforhold og bra personalpolitikk å forholde seg til. Men små miljøer
er sårbare. Instituttet ønsket å høre komitéens erfaringer og råd knyttet til denne problematikken. Komitéen
henviste blant annet til Ressursbanken og ”Talenter på spill”.
Komitéen etterspurte statistikk over fordelingen av vitenskapelig publisering, men slik statistikk hadde ikke
Vestlandsforskning tilgjengelig. Instituttsektoren har ikke samme krav til rapportering som UH-sektoren, og
derfor mangler man tallmateriale på flere viktige områder i instituttsektoren. Komitéen har forsøkt å ta opp
aktivitets- og rapporteringsplikten med FFA flere ganger. For instituttsektoren er det lurt å ta tak i dette og være i
forkant slik at det ikke blir innført et rapporteringsregime som ikke er hensiktsmessig. Direktør Agnes Landstad
vil fra 2014 bli daglig leder for FFA, og komiteen håper hun tar med seg disse innspillene inn i ny jobb.
Et av instituttets interne mål er kjønnsbalanse i forskergruppene. 50/50 er vanskelig å få til på grunn av
skjevheten ved instituttet som helhet. Når det gjelder kjønnsperspektiver i forskningstemaene, er ikke det utbredt
i Vestlandsforskning sin portefølje. Det er kun innen forskningstemaene regional innovasjon og integrering at
kjønnsperspektiver er integrert.
Kif-komiteen ser fram til fortsatt følge Vestlandsforsknings arbeide og ønsker Agnes Landstad lykke til i sin nye
stilling for FFA.
Vennlig hilsen

Gerd Bjørhovde (sign.)
Leder, KIF-komitèen
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