
 

 

Referat fra møte i Kildens faglige råd 5. november 2020  

kl 11.30-14.30 
 

Tilstede: 

Førsteamanuensis 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, Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitetet 

Professor Helene Aarseth, Leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO 

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 

Fra Kilden: 

Linda Marie Rustad, direktør 

Elin Rekdal Müller, seniorkonsulent (referent) 

 

Møtet ble avholdt på Teams. 
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Agenda for møtet: 
1. Arbeidsplan for 2021 
2. Formulering av nyhetsmagasinets formål. 
3. Tour de screen fra Fagrådets medlemmer 
4. Veien videre 

 
1. Arbeidsplan for 2021 

Direktør for Kilden Linda Marie Rustad presenterte planen. Hun informerte om at Kildens strategi 
med de 6 delmålene danner utgangspunktet for aktivitetene som planlegges i 2021. Kildens strategi 
ligger her: 
http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/kildens_strategi_for_2020-2025.pdf 
 
Delmål 1: Kilden skal formidle forskning om kjønn og likestilling relevant for alle FNs bærekraftsmål 
Kilden planlegger å etablere en årskonferanse. Målet er å koble forskning på kjønn og likestilling med 
politikere og sivilsamfunn, nasjonalt og internasjonalt. Tema for 2021: Bærekraftig likestilling, med 
utgangspunkt i FN's bærekraftsmål.  

Fagrådet er positive til å etablere en slik årskonferanse, men ga innspill på at det bør tenkes gjennom 
hvordan kjønns- og likestillingsperspektivet knyttes til bærekraftsmålene og at mannsperspektivet 
inkluderes. Det bør også tenkes gjennom hvordan man kan knytte kommende konferanser sammen, i 
forhold til at man vil etablere et fast publikum/målgruppe som vil ønske å komme tilbake på 
framtidige konferanser. I tillegg bør man huske på grenseoppgangene mot andre konferanser i feltet. 
 
I tillegg er det under dette delmålet planlagt aktiviteter rundt nettstedet kvinnehistorie. Kilden fikk 
innspill på at arbeidet med kvinnehistorie.no bør synliggjøres bedre i arbeidsplanen. 
 
Delmål 2: Kilden skal på eget initiativ og på oppdrag sammenstille kunnskap om kjønn og likestilling 
for forskningssystemet, myndigheter og interesseorganisasjoner 
Kilden planlegger flere kunnskapsoppsummeringer også neste år, i samarbeid med, eller på oppdrag, 
for andre aktører. Med disse skal Kilden vise til forskning som finnes på utvalgte felt. 

Fagrådet er positive til planene, og mener Kilden kan dekke behov som finnes for oversikt over 
kunnskap på tematikker omkring kjønn, kjønnsbalanse og likestilling. Det ble påpekt at det er viktig å 
gjøre dette arbeidet på en måte som tar høyde for ulike forståelser av kunnskap i ulike 
forskningstradisjoner. 
 
Delmål 3. Kilden skal være en nasjonal formidler av kunnskap om likestilling og kjønnsbalanse i 
forskning for hele forskningssystemet 
Kilden skal nå også fremme kjønnsbalanse i forskning og innovasjon. Professor og fagrådsmedlem, 
Knut Liestøl, innledet om hvordan Kilden kan jobbe med å utvikle denne delen av strategien i 2021, 
sett i sammenheng med andre aktører på feltet, som Kif-komiteen og Balanse-programmet i 
Forskningsrådet. Dette ble også sett i sammenheng med arbeid for mangfold og med integrering av 
kjønnsperspektiver i forskning. Det sistnevnte er et sterkere krav fra forskningsfinansiører som EU. På 
kjønnsperspektiver har Kilden særlig kompetanse, og fagrådet kom med innspill på at det særlig vil 
være nyttig for forskningssektoren om Kilden kan bidra med formidling, rådgiving eller koordinering 
her, og at Kilden gjerne må ta denne rollen i forhold til EUs nye retningslinjer.  

 

http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/kildens_strategi_for_2020-2025.pdf
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Det kom innspill om at det også var grunn til å se nærmere på organiseringen av aktører som jobber 
innenfor feltet kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. 
 
Delmål 4: Kilden skal skape kunnskapsbasert debatt om kjønn og likestilling, om angrep på 
kjønnsforskere og akademisk frihet 
Det ble orientert om en kronikkserie hvor Nyhetsmagasinet ønsker bidrag fra kjønnsforskere. 
Fagrådet poengterte at det var viktig å ikke polarisere debatter i et allerede opphetet felt og sørge 
for gode debatter som kan bringe feltene likestilling og kjønnsforskning videre, i samarbeid med gode 
alliansepartnere. Betydningen av at Kilden viderefører sitt arbeid med forskningsformidling rettet 
mot offentligheten i vid forstand ble påpekt. 
 
Delmål 5: Kilden skal være en sentral samarbeidspartner for aktører på kjønn og likestillingsfeltet – 
nasjonalt og internasjonalt 
Kilden ønsker å gå i dialog med aktører på feltet, og vil undersøke om det er grunnlag for bedre 
koordinering av feltet. 

Delmål 6: Kildenakademiet  
Kilden holder diverse kurs og ønsker å samle tilbudet i et slikt akademi for å synliggjøre det bedre. Se 
også delmål 3, om mulig behov for kurs innen kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse. 
Fagrådet kom med innspill om at det er behov for et slikt tilbud, også for studenter, for eksempel 
innen formidling. Det er viktig å tenke digitalt for å utnytte ressursene best mulig. Det kom innspill på 
at Kilden kan være en nasjonal "hub" på dette området. 
 

2. Formulering av nyhetsmagasinets formål. 
Linda innledet. Det er vanlig at utgiver definerer et formål. Tidligere var Kildens styre ansvarlig, men 
nå er det Forskningsrådet. Fagrådet er oppnevnt av Forskningsrådet og i fagrådets mandat står det 
derfor at dette skal bistå i utformingen av formålet til, og utviklingen av, Kildens uavhengige 
nyhetsmagasin. Det understrekes at utgiverrollen kun er knyttet til dette ansvaret. Kildens 
nyhetsmagasin har hittil ikke hatt et formulert formål og redaksjonen har foreslått ny formulering. 
 
Fagrådet ga innspill til formålstekst.  

3. Tour de screen fra Fagrådets medlemmer 
Fagrådet informerte om aktiviteter medlemmene har planer om eller vet om, hvor det kan 
være aktuelt å samarbeide med Kilden. 

4. Veien videre 
• Punktet "Hvordan synliggjøre hele Kildens virksomhet på nett?" utgikk. Elin Rekdal Müller 

orienterte om at det er avsatt midler i budsjettet til en utvikling av Kildens nettside. 
Bakgrunnen for utviklingen er at den i større grad enn i dag bør reflektere hele Kildens 
virksomhet, også utover Nyhetsmagasinet. Det ble foreslått en workshop hvor fagrådet kan 
gi innspill til nye nettsider. Fagrådet var positive til å delta på en slik workshop og vil bli 
invitert til det i midten av desember. 

• Planlegging av neste møte 
Fagrådet oppfordret til å planlegge møter ut fra hva Kilden har behov for bistand med. 
Fagrådsmedlemmene ble også oppfordret til å melde inn relevante saker. Neste fagrådsmøte 
blir våren 2021.  
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