Referat fra møte i Kildens faglige råd 21. april 2021
kl 1230-1500
Tilstede:
Professor Siri Øyslebø Sørensen, Leder ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU og leder av Fagrådet
(møteleder)
Assisterende direktør/Seniorforsker Torunn L. Tryggestad, Institutt for fredsforskning (PRIO), Leder
for PRIO Centre on Gender, Peace and Security
Professor Elisabet C. Ljunggren, Dekan for fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitetet
Førstebibliotekar Runar Jordåen, Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Avdelingsdirektør Anna Bjørshol, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Seniorrådgiver Knut Oftung, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Professor Knut Liestøl, Institutt for informatikk ved UiO, Styreleder for BALANSE-programmet i
Norges forskningsråd
Meldt forfall:
Professor Helene Aarseth, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO
Fra Kilden:
Linda Marie Rustad, direktør
Elin Rekdal Müller, rådgiver (referent)

Møtet ble avholdt på Teams.

Agenda for møtet:
1. Diskusjonssaker:
o Kildens årskonferanse 2021
o Samarbeid Kif-komiteen – Kilden
o Oppsummering av workshop om kunnskapsoversikt
2. Runde rundt bordet fra Fagrådets medlemmer
3. Orienteringssaker:
o EØS-prosjekt om vold i nære relasjoner og implementering av
Istanbulkonvensjonen
o Andre orienteringssaker
1. Diskusjonssaker
Kildens årskonferanse 2021
Linda Marie Rustad presenterte bakgrunnen for konferansen og Marie Hulthin innledet om arbeidet
som er gjort til nå.
Konferansen som skal holdes 18. november. Foreløpig tittel er Likestilling i det grønne skiftet. Dette
er en tematikk som ikke har vært koblet sammen tidligere på en konferanse og det vi ønsker at
konferansen, i tillegg til å presentere ny forskning, skal være utforskende og reflekterende.
Fagrådet ga tilbakemelding på at konferansens tema er spennende og relevant. Rådet ga innspill på
vinkling, program/opplegg og mulige innledere. Det kom også innspill på at det må tydeliggjøres hva
som er målet med konferansen og hvem som er målgruppen. Dette var gode innspill som vil bli med
videre i prosessen.
Samarbeid Kif-komiteen – Kilden, oppdrag fra Kif-komiteen
Linda Marie Rustad presenterte saken. Kilden har fått et oppdrag fra Kif-komiteen om å komme med
innspill til samarbeid med komiteen. I det årlige tildelingsbrevet til Kilden fra Kif-komiteen står det:
Innen 1. juni bes Kilden om å levere et innspill til Kif om samarbeid med Kif i lys av erfaringer med
Kifinfo, Kildens mandat og mandatet til Kif. Fokuset i innspill er gjerne hvordan samarbeid mellom
Kilden, Kif, og Kifinfo kan bidra til å forsterke arbeidet i relevante sektorer med de områdene som
ligger i mandatene. Alternative konsepter til formidling kan også være et aktuelt tema.
Fagrådsmedlemmene ga uttrykk for at dette er viktig for Kilden og støttet at det er behov for
konsolidering og tettere samarbeid med Kif-komiteen. Rådet ga innspill på hvordan oppdraget kan
besvares. Kilden utarbeider et notat som skal sendes til medlemmene Knut Liestøl og Elisabet
Ljunggren for tilbakemelding før det så sendes til hele fagrådet på sirkulasjon.
Oppsummering av workshop om kunnskapsoversikten Hva vet vi om kjønnsbalanse og mangfold i
forskning og innovasjon?
Elin Rekdal Müller oppsummerte fra workshopen som Kilden arrangerte 8. april i forbindelse med
utarbeidelsen av en ny kunnskapsoversikt. Fagrådet var representert på workshopen ved Siri, Helene,
Knut og Elisabet. Disse har sagt ja til å stille som fag- og ressurspersoner i prosjektet.
Øvrige av fagrådets medlemmer ga uttrykk for at dette er et viktig arbeid og ser fram til ferdig
rapport.

2. Runde rundt bordet med Fagrådets medlemmer
Fagrådets medlemmer informerte om arbeid de gjør eller kjenner til som kan være interessant for
Kilden, og enten føre til samarbeid eller at vi kan ta det inn i vårt arbeid med formidling av forskning.
Hendelser/nettressurser det ble tipset om:
Bufdirs ressurside om likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltakene mot pandemien
https://www.bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/likestillingkorona/
DIANA 2021: Female Entrepreneurship and Family Firms
https://www.diana2020.com/
Hvordan kan helsesykepleiere og helsestasjoner komme gutter i møte?
https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/arrangement/hvordan-kan-helsesykepleiere-oghelsestasjoner-komme-gutter-i-mote/
Kjønnsforskning NÅ!
https://www.ntnu.no/kjonnsforskningna2021
Kilden oppfordret fagrådsmedlemmene til å sende tips om publikasjoner og arrangement som kan
være relevante for oss.
3. Orienteringssaker
EØS-prosjekt om vold i nære relasjoner og implementering av Istanbulkonvensjonen
Vibeke Hoem informerte om oppdraget Kilden har for Justis- og beredskapsdepartementet og
nettsiden eeagender.org som vi har utviklet og som ble lansert i mars. Nettsiden skal styrke
relasjonen mellom landene og synliggjøre gode praksiser.
Det kom innspill fra fagrådet om hvor mye ressurser det er satt av til arbeidet. Foreløpig er det kun
25 prosent stilling.
Linda Marie Rustad informerte om disse sakene:
• Samiske kvinners historie – nye artikler på kvinnehistorie.no og konferanse i Tromsø i februar
med 140 deltakere- Kilden var arrangør sammen med Senter for samiske studier og Senter for
kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.
https://kjonnsforskning.no/nb/hvilken-plass-har-samiske-kvinner-i-historisk-forskning-ogformidling
• Debatt på Kjønnsforskning Nå! basert på kronikkserien Hva er kjønnsforskning?
https://kjonnsforskning.no/nb/2020/10/hva-er-kjonnsforskning
• Kilden er partner i EU-prosjektet Gender Equality Academy, dissemination of gender knowledge
og arrangerer to workshops i april:
o https://ge-academy.eu/thinking-gender-in-science-and-innovation/
o https://ge-academy.eu/how-to-communicate-gender/
• Kildens kunnskapsoversikt om likestilling og kunstig intelligens har fått økt oppmerksomhet. Vi er
invitert på workshop med Senterkvinnene og vi skal også presentere arbeidet på en workshop i
regi av EU 16. april.
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_vet_vi_om_kunstig_intelligens_og_likestilling.
pdf
Nytt fagrådsmøte planlegges i desember 2021.

