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Innledning 

Presentasjon av arbeidet med strategi og arbeidsplan så langt. Direktør Linda Marie Rustad 
orienterte.  
 
Kilden har blitt nasjonalt kunnskapssenter og faglig uavhengig avdeling i Forskningsrådet, mandatet 
er justert. Strategien skal være på plass på nyåret, januar/februar. 
 
Spørsmål til diskusjon: 
 
– Hvordan kan Kilden utvikle sin rolle som formidler av kjønnsforskning og å ha en møteplassfunksjon 
for kjønnsforskningsmiljøene? 
 
– Hvordan kan Kilden arbeide for å ta en selvstendig rolle i formidling av kjønnsbalanse i forskning for 
hele forskningssystemet? 
 
– Hvordan kan Kilden styrke sin rolle som samarbeidspartner med myndigheter og andre relevante 
organisasjoner? 
 
Hovedpoeng fra diskusjonen:  
 
Det ble anbefalt at Kilden bevarer og videreutvikler det gode arbeidet som gjøres i dag, med å vise 
fram bredden i kjønnsforskningen. Være både et kontaktpunkt innad i kjønnsforskningen og 
utadvendt i forhold til samfunnet og myndigheter. Viktig at Kilden skal være en selvstendig aktør som 
er faglig uavhengig, og som skal være relevant og sette agenda.  
 
Det ble foreslått å tydelig avklare hvem Kilden er i forhold til fagmiljøene. Men også at det er viktig å 
avklare hvem Kilden er i forhold til andre organisasjoner som jobber med beslektede 
problemstillinger, når Kilden nå får nye oppgaver og aktiviteter.  
 
Det ble anbefalt å knytte strategien opp til offentlige dokumenter, som kan være aktuelle for det 
Kilden skal jobbe med. 
 
På spørsmål om hva Kilden kan gjøre når det gjelder kjønnsbalanse i forskning og innovasjon ble det 
anbefalt å gjøre det tydelig hva som inngår i forskningssystemet. Dette er et stort felt, og det er et 
spørsmål om Kilden bør prioritere.  
 
Kilden kan bidra til koordinering og formidling av kunnskap og tiltak som finnes, bidra til å styrke 
feltet. Kilden bør avklare sin rolle i forhold til andre på feltet. 
 
Det er bra at Kilden utvikler seg til et kunnskapssenter som utfører kunnskapsoversikter, innenfor 
rammene av Kildens kompetanse. En god ide å benytte eksterne eksperter. 
 
Kilden kan ta initiativ til bedre koordinering av formidling av likestillingsfeltet, og til flere 
møteplasser. Dette kan for eksempel være en årlig konferanse som er et møtepunkt mellom politikk 
og kjønnsforskning og interesseorganisasjoner. 
 
Etablering av nettverk av søsterorganisasjoner i Europa er også bra og viktig. 
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Diskusjon av utkast til strategi i sin helhet: 
 
Strategien skal vise fram noe av Kildens verdigrunnlag. 
 
Hvordan Kilden plasserer seg i landskapet av andre aktører bør skrives inn.  
 
Hovedmålet er at vi skal utvikle oss til kunnskapssenter. Kilden må vise bredden i sine aktiviteter, fra 
nyhetsmagasin til kunnskapsoversikter. Løfte fram at Kilden er en nasjonal aktør. 
 
Diskusjon om arbeidsplanen:  
 
Kildens arbeidsplan for 2020 ble diskutert kort. 
 
Linda tar kontakt dersom spørsmål til enkeltmedlemmer i forbindelse med strategiarbeidet. 
 
Planlegging av neste møte: 
 
Før sommeren eller rett etter sommeren. Juni? 
 
Det ble foreslått at en fast post på møteagendaen kan være tilbakemelding på hvordan det går med 
framdriften, i forhold til strategi og plan.  
 
Det ble foreslått at møtetidspunkt for fagrådsmøtene er tidligere på dagen enn det har vært til nå, 
for eksempel fra 10.00/11.00-13.00/14.00. 
 
 


