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Endelig versjon av søknad om bevilgning til Komité for kjønnsbalanse i
forskning i forbindelse med utvidet mandat
Komité for kjønnsbalanse i forskning ble i forbindelse med utvidelse av mandat bedt om å
lage et forslag til økt bevilgning. Søknaden ble oversendt Kunnskapsdepartementet 28.02.14
med forbehold om at godkjent versjon oversendes etter at komiteen har fått behandlet
søknaden. Vedlagt er godkjent budsjettforslag med forklaringer.
Komiteens budsjett har siden oppstart vært på 3 millioner kroner årlig over statsbudsjett. I
oversendelsesbrevet sendt 28.02.14 redegjøres det for at budsjettet ikke har vært
indeksregulert eller utvidet ved tidligere endringer av mandat eller antall medlemmer i
komiteen. UHR nevner også den manglende indeksreguleringen i sitt brev til
Kunnskapsdepartementet den 23.10.14 vedrørende UHRs budsjett for 2015. Brevet er vedlagt.
En indeksregulering på 4 % pr år i alle år siden 2004 ville gitt et budsjett i 2014 på 4 440 000
NOK. Regner man med en indeksregulering på 3 % ville budsjettet i 2014 være på 4 031 000
NOK.
Etter komiteens mening burde budsjettet allerede vært vesentlig høyere enn det som var
disponibelt i 2013. Den foreslåtte økningen bør ta dette med i betraktningen for komiteens
virksomhet og mulighet til å utøve den planlagte funksjonen.
Komiteen søker herved om en økning av budsjett i tillegg til tidligere rammer på 1 500 000
NOK fra Kunnskapsdepartementet og 1 500 000 NOK fra Norges Forskningsråd. I og med at
2014 er et oppstartsår for ny komité der endelig mandat ikke er ventet før halvgått år, er ikke
2014 representativ for hva denne utvidelsen totalt vil koste. Derfor søkes det om en
budsjettøkning i 2014 på 1 851 798 NOK og en ytterligere økning i 2015 på 1 002 227 NOK.
År
Utvidet sekretariat
Reise etc. for sekretariatet
Økte driftsutgifter for komiteen
Ressursbank for likestilling i
forskning
Prosjekter
Overhead fagstillinger
SUM

Postadresse:
Pilestredet 46
NO-0167 Oslo

2014

2015
589 658
98 819
440 540
225 000
218 895
278 886
1 851 798

Telefon: +47 22 45 39 50
kif@uhr.no
kifinfo.no
Org.no: 997 058 925

Saksbehandler:
Hege Løvbak
hege.lovbak@uhr.no
Telefon: 22 45 39 66

573 019
200 000
229 208
1 002 227

Altså totalbudsjett i 2014 er basisbevilgning 3 000 000 NOK, underskudd/merforbruk i 2013
224 304 NOK og økningen i utgifter på 1 851 798 NOK = 5 076 101 NOK
Totalbudsjett 2015: budsjett 2014 og økning i utgifter på 1 002 227 NOK = 6 078 328 NOK

Forklaring til de enkelte postene:
Utvidet sekretariat
År
2013
2014
2015

Sum lønnsutgifter sekretariatet
Endring sammenlignet med foregående år
1 007 557
1 597 215
589 658
2 170 234
573 019

Begrunnelse for endring:
Kapasiteten i sekretariatet har vært uendret siden 2006, og det har vært diskutert i komiteen i
flere komitéperioder. Kifs sekretariat har bestått av en 100 % seniorrådgiverstilling og en 50%
sekretærstilling. Den halve administrative stillingen har blitt dekket i UHRs
administrasjonskostnader på kr 425 000 per år, inkludert kontor, data, telefon etc.
Med en ytterligere utvidelse av komiteen og med et utvidet mandat i vente mener komiteen det vil
være hensiktsmessig å tilføre sekretariatet nødvendige ressurser for å kunne bemanne utvidelsen.
I tillegg påløper overhead på faglige stillinger. UHR har ved en feiltagelse inntil nå (2014)
ikke belastet Kif-komiteen med overhead for felleskostnader som leie av kontor, data, telefon,
rekvisita ol for fagstillingen i perioden 2006 - 2013. UHR krever at dette rettes opp fra og
med 2014 for å fortsette drift av sekretariatet for Kif. For 2014 utgjør overhead på faglige
stillinger 278 886 NOK og for 2015 er beløpet 508 094 NOK.
Reiser etc. for sekretariatet
År
Sum reiser etc. for sekretariatet
Endring sammenlignet med foregående år
2013
101 181
2014
200 000
98 819
2015
200 000
Begrunnelse for endring:
Ved en utvidelse av sekretariatet øker også utgiftene for reiser etc.
Økte driftskostnader for komiteen
År
2013
2014
2015

Sum drift av komiteen

Endring sammenlignet med foregående år
759 460
1 200 000
440 540
1 200 000
-

Begrunnelse for endring:
Det er budsjettert med tre nye medlemmer i komiteen for å dekke utvidelsen i mandatet. Det utgjør
en økning i utvalgsgodtgjørelse og reiseutgifter med mer.
Ressursbank for likestilling i forskning
År
2013
2014
2015

Sum drift Ressursbanken

Endring sammenlignet med foregående år
1 075 000
1 300 000
225 000
1 500 000
200 000

Begrunnelse for endring:
Ressursbanken er komiteens nettsted og er en av komiteens viktigste virkemidler til å nå ut i
sektoren med informasjon og kunnskap om kjønnsbalanse i forskning. Nettstedet reflekterer også
komiteens arbeid og er med på å styrke kunnskapsnivået til komiteen. Ressursbanken bidrar til at
komiteen oppfyller mandatet og må i så måte reflektere nytt mandat. Vedlagt er tre forslag til
budsjett fra Ressursbanken. Komiteen støtter forslag 2, redusert pakke, men siden komiteen ikke
har nytt mandat på plass enda bør summen reduseres noe i 2014.
Prosjekter – tiltak for sektoren
År
2013
2014
2015

Prosjekter

Endring sammenlignet med foregående år
281 105
500 000
218 895
500 000
-

Begrunnelse for endring:
I følge nåværende mandat skal finansieringen også dekke tiltaksmidler for likestillingsarbeid
innenfor akademia og forskningsinstituttsektoren. Komiteen hadde et høyt aktivitets nivå i 2013, se
vedlagt forklaring til budsjettforslag. Prosjektene har vært mulig å gjennomføre på grunn av at
komiteen har satt av midler over flere år, derfor er basisfinansieringen for prosjekter økt.
Igangsetting av egen utredning i henhold til utvidelse av mandat
Kif-komiteens argumentasjon er forskningsbasert og med et nytt mandat for hånden er det viktig å
sikre at kunnskapsgrunnlaget er tilstede. Det finnes lite kunnskap om mangfold i
forskning/akademia. Komiteen ønsker å komme med en søknad om en tilleggsbevilgning fra
Kunnskapsdepartementet til en egen utredning i henhold til mandatsendringen. Dette gjøres for å
sikre et godt kunnskapsgrunnlag for komiteen, sektoren og for Kunnskapsdepartementet. Selve
utredningsarbeidet bør starte tidlig i 2015. Men rammevilkårene må være klare ved utlysning som
er tenkt høsten 2014. Utredningen vil danne grunnlag for komiteens videre arbeid i henhold til
mandatendringen, det er derfor et poeng å starte arbeidet raskt slik at komiteen rekker å arbeid
konkret med problemstillingene i løpet av komiteperioden.
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