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Referat 

 

Møte i Stoltenbergutvalget  

20. des. 2017, kl. 09:00-16:30 

Kirkegata 18, Oslo 

 

Tilstede 

Fra utvalget: Camilla Stoltenberg, Terje Ogden, Arne Ola Lervåg, Ingrid Fylling, Rune 

Hausstätter, Mats A. Kirkebirkeland, Rahman Akhtar Chaudhry, Mats Monsen, Camilla Trud 

Nereid 

Fra sekretariatet: Kjetil Sletteng Ulvik, Kari Vea Salvanes, Nadine Farnes, Silje Eggestad 

Referent (Kari Vea Salvanes) 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden v/utvalgsleder 

Enstemmig godkjent 

 

2. Presentasjon: Kjønnsforskjeller i skolen fra et internasjonalt perspektiv v/senior  

analytiker Francesca Borgonovi, OECD 

Borogonovi ga en presentasjon hvor hun viste hvordan kjønnsforskjellene er i OECD-

land.  Hun viser kjønnsforskjeller i ulike ferdigheter for tenåringer, og sammenligner 

dette med kjønnsforskjeller i ulike ferdigheter for den voksne befolkningen.   

 

3. Presentasjon: Kjønnsforskjeller i skolen i Sverige v/professor Inga Wernersson, 

Högskolan Väst, Sverige. 

Wernersson ga en presentasjon om svensk forskning relatert til problemstillingen for 

utvalget.  

 

4. Presentasjon: Kjønnsforskjeller i skolen i Norge v/førsteamanuensis Kristoffer 

Chelsom Vogt, UiB  

Chelsom vogt ga en presentasjon om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 

arbeidsmarkedsutfall. 

 

5. Diskusjon: Felles refleksjoner og kommentarer fra de tre innlederne 
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6. Gjennomgang av utkast til delkapittel om mandat (saksdokument vedlagt) 

Utkastet ble diskutert. Beskrivelse av årsaksbegrepet skal modereres litt. Medlemmer 

av utvalget sender konkrete innspill til revidering av årsaksbegrepet. Utvalget ga i all 

hovedsak tilslutning til hvordan utkastet fortolket mandatet for utvalget. 

 

7. Gjennomgang av notat om kjønnsforskjeller i undergrupper (saksdokument 

vedlagt)  

Notatet ble drøftet i utvalget. Notatet skal danne grunnlag for å arbeide videre med 

situasjonsbeskrivelsen om kjønnsforskjeller. 

 

8. Orientering om prosesser til OECD-prosjekt og kunnskapsoversikt v/sekretariat 

Det er inngått avtale med OECD om å lage en rapport om relevante tiltak i ulike land, 

og forskningsoppdrag om å lage kunnskapsoversikt om årsaker til kjønnsforskjeller er 

offentlig utlyst. Begge rapportene vil være ferdige sommeren 2018. 

 

9. Eventuelt: Beslutningsprosess rundt tildeling av kunnskapsoppsummeringen  

Sekretariatet har fått spørsmål fra potensielle tilbydere om habilitetsvurderinger fordi 

at de tidligere har jobbet med flere av medlemmene i utvalget. Utvalget er enig i 

sekretariatets forslag om at saksbehandling av søknader og endelig beslutning om 

tildeling blir fattet av sekretariatet eller av departementet for å unngå 

habilitetsproblemer. Utvalgets medlemmer vil med andre ord ikke selv være involvert 

i denne prosessen. Dersom medlemmer av sekretariatet vurderes som inhabile blir de 

også ekskludert fra både saksbehandling og beslutning om tildeling av oppdraget. 
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