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Søknad om tilleggsbevilgning til utredning
Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) er nylig reoppnevnt for fjerde gang, med en
mandatsperiode fra 2014 - 2017. Det er gitt signaler om at kjønnsbalanse i forskning fortsatt vil være
hovedarbeidsområdet, slik det tidligere har vært, men Kunnskapsdepartementet ønsker også at
komiteen skal arbeide for mangfold i forskning. Komiteen er aktivt med i endringsprosessen, og
oversendte Kunnskapsdepartementet forslag til nytt mandat den 10.06.2014.
Kif IV er opptatt av å fortsette det gode arbeidet som er gjort siden 2004. Komiteens arbeid har i alle
år vært tuftet på forskningsbasert argumentasjon, og det anser også Kif IV som vesentlig i sitt arbeid
for UH-sektoren og forskningsinstituttsektoren. For å kunne konkretisere hvordan komiteen kan
arbeide mest mulig hensiktsmessig ut fra sitt nye og utvidede mandat trenger komiteen et
forskningsbasert grunnlag. Flere UH-institusjoner jobber allerede aktivt med å integrere mangfold ved
sine institusjoner, og komiteen vil dra nytte av deres erfaringer. Det finnes noe tallmateriale
tilgjengelig, som fra Forskningsbarometeret 2014 og Tilstandsrapport for Høyere utdanning 2014,
men utover det er det lite forskning på mangfold i norsk forskningssektor.
Det er viktig for komiteen å kvalifiseres på de nye delene i mandatet, og det er også viktig å kunne gi
målgruppen til komiteen god kunnskap. Det vil være avgjørende å løfte fram god praksis, men også å
bringe klarhet i og få oversikt over hvilke utfordringer og muligheter som finnes i sektorene. Kifkomiteen ser derfor behov for å søke om en tilleggsbevilgning for å få på plass en utredning tidlig i
mandatperioden. Komiteen ønsker derfor å søke om 1 million norske kroner til å lage en utredning
knyttet til mandatsendringen med oppstart våren 2015. Erfaringsmessig tar en utredning mye tid. Det
er nødvendig å få på plass prosjektbestillingen og hvem som skal foreta arbeidet i 2014, for at selve
utredningsarbeidet kan starte opp i første kvartal 2015. Komiteen ønsker en utredning tidlig i
mandatperioden for å få oversikt over utfordringene i sektoren, og for å kunne bidra til mer målrettet
arbeid og bedre tiltak. Komiteen vil høsten 2014 utarbeide en strategi for komitéperioden.
Kif-komiteen ser fram til å ta fatt på nye utfordringer sammen med Kunnskapsdepartementet og mener
at denne utredningen også vil komme departementet til gode i deres arbeid med mangfold i forskning
og utdanning.
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