
Nasjonalt kontaktmøte 2012 

Fokus i kontaktmøtet denne gangen var NOU 212:15 Politikk for likestilling og Norge Rundt 
hvor de ulike miljøene informerte hverandre. 

Rammene rundt møtet torsdag 18. oktober 2012:  
kl. 11.30–13.00    Åpent lunsjseminar om Politikk for likestilling 
Likestillingsutvalgets NOU 2012, i store Auditorium, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og 
økonomi (Fiskerihøyskolen) 

kl. 13.00–16.00    Nasjonalt kontaktmøte, Árdna 

kl. 16.00–17.30    Styremøte i Forening for kjønnsforskning 

kl. 17.30    Middag sammen med deltakere på Nasjonalt fagrådsmøte, Árdna 

ÅPENT LUNSJSEMINAR 

Likestillingsutvalgets NOU Politikk for likestilling ble presentert av Beret Bråten fra 
sekretariatet for utvalget og Marjan Nadim, medlem i utvalget og styremedlem i Forening 
for kjønnsforskning. 

Kort referat fra nasjonalt kontaktmøte  
18. oktober 2012, Tromsø 

Tilstede: 
Kari Nyheim Solbrække     Forening for kjønnsforskning i Norge, leder 
Maria Grönroos          KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning 
Siri Gerrard          Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning, leder/KVINNFORSK, UiT 
Lise Nordbrønd          KVINNFORSK, UiT 
Ingrid Hovda Lien         KVINNFORSK, UiT 
Torunn Berger          KVINNFORSK, UiT 
Agnes Bolsø          Institutt for tverrfaglige studier, NTNU 
Anette Hoel          Institutt for tverrfaglige studier, NTNU 
Tone Lund-Olsen          Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB 
Ellen Mortensen          Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB 
Åsta L. H. Einstabland      Senter for likestilling, UiA 
Marianne Inez Lien      Senter for likestilling, UiA 
Eli Hustad           Senter for likestilling, UiA 
Bente Lilja Bye          Senter for likestilling, UiA 
Øystein Gullvåg Holter     Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO 
Jorunn Økland          Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO 
Wenche Mühleisen      Nettverk for kjønnsforskning, UiS 
Elise Malde          Nettverk for kjønnsforskning, UiS 
Gunhild Thunem          KUN senter for kunnskap og likestilling, Nordfold 
Mona Renolen          Likestillingssenteret, Hamar 

http://kilden.forskningsradet.no/c35087/artikkel/vis.html?tid=35088


Beret Bråten          Likestillingsutvalgets sekretariat 
Marjan Nadim          Utvalget + Foreningen 
Gerd Bjørhovde           Kif-komiteen 
Linda Rustad          Kif-komiteens sekretariat 
Siri Tønseth          Programmet for kjønnsforskning, Norges forskningsråd 

Maria Grönroos, KILDEN og Kari Nyheim Solbrække, leder i Foreningen, ønsket velkommen, 
kort presentasjonsrunde. 

Sak 1. Oppfølging av diskusjon av NOU Politikk for likestilling 

Enighet om at sammenhengen mellom kunnskapsgrunnlag og likestillingspolitikk er godt 
dokumentert i meldingen. Den ble også berømmet for å ha løftet bredden og 
flerdimensjonaliteten i likestilling. Prissverdig at det regionale perspektivet har kommet godt 
fram. 
Meldingens skjebne avhengig av prosessen videre og at det kommer mange høringsinnspill. 
Også Forskningsrådet sin integreringspolitikk gjør det viktig at kjønnsforskningsmiljøene 
spiller aktivt inn. De lokale miljøene oppfordres om å spille inn egne høringsuttalelser. 
Høringsfristen er 17. januar 2013. 

Sak 2. Tiltak for å styrke kjønnsperspektiver i forskning. 

Innledning ved Siri Tønseth. 
Debatt 

Norge Rundt 

Maria Grönroos/Kilden 
Har drøftet sin strategiske plassering, Kilden ønsker forbli en randsone i Forskningsrådet. 
Vedtatt flytting med Forskningsrådet til nye lokaler på Lysaker i 2014. 
KILDEN har nå Utlysninger som ny seksjon på nettstedet. 
 
Agnes Bolsø/NTNU 
Antallet mastergradsprogram skal reduseres ved NTNU. Produksjonkrav på 10 
mastergradskandidater i året. 
 
Ellen Mortensen/SKOK 
Har gått over til å bli en undervisningsenhet. 
Planer om en felles master sammen med Linköping og Humboldts universiteter.  
Tilbyr kompakte ph.d.kurs (bl.a. perspektiver på kjønn i forskning) og utlyste nylig 3 nye 
stillinger. Lederstillingen blir også ledig.  
Vellykket konferanse i Bergen "Thought as action".  
Planlegger 5. Irigaray-konferanse 5.-7.6.2013 i Bergen og Ida Blom-konferanse i 2013. 
 
Wenche Mühleisen/Nettverk for kjønnsforskning, UiS 
Skal organisere 'Kjønnsforskning Nå' sammen med Universitetet i Agder 4.-5.11.2013. 
Tilbyr et tverrfaglig innføringsemne i kjønnsforskning på bachelor og master-nivå, som 

http://kilden.forskningsradet.no/c82209/artikkel/vis.html?tid=82210


trekker godt med studenter.  
Nettverket har internt fått finansiert et 'programområde for tverrfaglig kjønnsforskning' som 
inkluderer 14 forskere fra institutter på Hum- og Sv-fak. 
 
Mona Renolen/Likestillingssenteret Hamar 
Jobber mye inn mot kjønn i barnehagen.  
 
Jorunn Økland/STK 
Oddrun Rangsæter slutter som kontorsjef på STK 1.11., Randi Indahl overtar. 
 Mange prosjekter i avslutningsfasen.  
Venter spent på SFF-vedtak.  
Planer om seminarrekke i anledning 2013 (stemmerett og Camilla Collett). 
Representert i UiOs 2014-komite.  
Ph.d. kurs i april 2013 ”Women as gift”.  
Opprettet nytt nettverk for forskning om voldtekt og gråsoner for seksualisert vold. 
Menn og maskulinitet-konferansen i mai 2012 svært vellykket. 150 deltok. 
 
Gunhild Thunem/KUN 
Jobber aktivt med bl.a. forskning på kjønn og levekår; ny rapport om innvandrerkvinner i 
distriktene. Setter fokus på deres behov og erfaringer med å komme inn i det norske 
arbeidsmarkedet. 
 
Gerd Bjørhovde/KIF 
Ser ut som at Komiteen får samme midler i 2013 som 2012 (et kutt på 300 000 fra KD var 
foreslått i statsbudsjettet).  
Komite-ordningen blir muligens permanent etter 2013. 
 
Lise Nordbrønd/KVINNFORSK 
Starter nytt FRISAM prosjekter om Kjønn og mobilitet, som innebærer frikjøpsmidler, en 
post.doc og midler til møter med det internasjonale nettverket.  
Året preget av omorganiseringsspørsmål, styret ved UiT innstiller nå på at Kvinnforsk legges 
inn under HSL-fakultetet. 
Seminar med Londa Schiebinger 15.11.2012. Åpent for alle interesserte. 
 
Bente Lilja Bye/UiA 
Har arrangert workshop om å søke forskningsmidler.  
Søkt om forskningsstøtte til tverrfaglig nettverk knyttet til teknologi. Samarbeider med 
Hamar og KUN.  
Planlegger Camilla Collett-konferanse 4.-5.9.2013. 
 
Kari Nyheim Solbrække/ FORK 
Nytt styre valgt på generalforsamling i Bergen i august 2012. Skal ha konstituerende 
styremøte i etterkant av kontaktmøte hvor ny handlingsplan skal vedtas.  
Leder og nestleder har skrevet FORK-spalten til neste nummer av TKF og vil prioritere å 
arbeide med NOUen i høst (høring). 
 
Kari Nyheim Solbrække, referent  


