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DEL 1: Bakgrunn for etablering av nettverk for velferdsforskning 

Dette er den første årsrapporten som utarbeides av Nettverk for velferdsforskning. Nettverket ble 

vedtatt av prorektor for forskning ved UiS den 4. oktober 2019, med formell oppstart fra 1. januar 

2020. Initiativet til opprettelsen kom fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet). 

Bakgrunnen for initiativet var at velferd og samfunn er et sentralt omdreiningspunkt for fakultetets 

virksomhet, både når det gjelder forskning og studieprogrammer. Velferd og samfunn inngår som et 

av flere tematiske satsningsområder for SV-fakultetet strategi (2021-2030), hvor det fremgår at:   

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for menneskers følelse av mening, verdi og inkludering. En sentral 

samfunnsoppgave er å gjøre det mulig for flere å delta i arbeidslivet ved at tidlig uførhet og frafall fra 

skole og arbeid reduseres, og at folk kan arbeide lenger og i tråd med sine forutsetninger. En annen 

viktig samfunnsoppgave er å sikre utsatte barn og unge gode oppvekstsvilkår. SV-fakultetet vil bidra til 

å utvikle kunnskapsgrunnlaget for arbeidsinkludering og barn og unges oppvekstsvilkår.  

Satsningsområdet omfatter utforskning og utvikling av innovative og brukerrettede velferdstjenester, 

og virkemidler som ivaretar befolkningens behov i alle livsfaser og på alle samfunnsnivå. Vi vil utforske 

muligheter og utfordringer knyttet til ny velferdsteknologi. Velferd og samfunn omhandler også 

borgernes deltakelse i og tillit til demokratiske institusjoner og verdier. Velferdsstaten har fortsatt høy 

oppslutning og legitimitet, men samtidig er flere velferdspolitiske ordninger under press og det er 

behov for kunnskap om de sosiale og politiske prosessene knyttet til dette. Satsningsområdet 

adresserer også årsaker til ulikhet og hvordan globalisering, migrasjon, digitalisering og øvrig 

teknologisk utvikling stiller nye krav til organisering av samfunnet. 

En målsetting for Nettverk for velferdsforskning er å bygge opp under realiseringen av SV-fakultets 

strategi gjennom å styrke samarbeidet mellom fagdisipliner og forskningsmiljøer ved UIS og eksterne 

aktører på velferdsområdet – både forskningsmiljøer og velferdstjenesteaktører. Denne målsettingen 

samsvarer med universitetets ønske om å være et åpent og ledende universitet for utvikling av 

framtidens velferdstjenester gjennom innovasjon og tverrfaglig samarbeid. Nettverket skal bidra til å 

styrke og spisse forskningsinnsatsen innen velferd, øke samarbeid innad på UiS, og med andre 

partnere, samt fremme økt oppmerksomhet om velferdsforskning som har høy samfunnsaktualitet.  

                    

1.1. Medlemsinstitusjoner – tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid 

Tverrfaglighet og et tett samarbeid mellom tjenesteområder er en viktig forutsetning for å møte 

velferdsutfordringer samfunnet står overfor. Krav til tverrfaglig samarbeid er ikke forbeholdt 

praksisfeltet. Strategiske dokumenter som ligger til grunn for utlysninger av forskningsmidler på 

sentrale velferdsområder, vektlegger både tverrfaglighet og tverrsektoriell forskning. Tverrfaglighet 
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og tverrsektoriell forskning utgjør en rød tråd både i NFR sine porteføljeplaner, EU programmene og 

sentrale strategidokumenter som for eksempel Barn og unge 21-strategien. Nettverk for 

velferdsforskning har som ambisjon å være et attraktivt forskernettverk for sentrale 

forskningsinstitusjoner og tjenesteaktører i vår region som stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig 

samarbeid. Et tett samarbeid mellom forskning og praksis er viktig for å utvikle gode og 

fremtidsrettede forskningsprosjekter på ulike velferdsområder. Videre er det viktig for å få til god og 

relevant kunnskapsoverføring mellom forskning og praksis – og vice versa.  

Nettverkets institusjonsmedlemmer består i dag av to fakulteter ved UIS; Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, NORCE – 

Norwegian Research Centre, VID vitenskapelige høgskole, NAV-Rogaland og Statsforvalteren i 

Rogaland. Representanter fra disse medlemsinstitusjonene utgjør nettverkets styringsgruppe. 

Stavanger kommune har vist interesse for å bli med i nettverket, og har mottatt formell invitasjon, 

men medlemskap er ikke endelig avklart. Også Rogaland tannhelsetjeneste og Nasjonalforeningen 

for folkehelse har også fremmet interesse for å være med i nettverket. I tillegg til overnevnte 

institusjoner, er det også enkeltforskere tilhørende andre enheter og institusjoner som engasjerer 

seg for og aktivt bidrar inn i nettverkets arbeid. Vi har valgt å åpne opp for at enkeltforskere og 

tjenesteaktører kan engasjere seg i nettverkets arbeid selv om institusjonen de tilhører ikke er 

medlemsinstitusjon. Disse er dog ikke representert i styringsgruppen, og ved arrangementer som har 

begrensninger med henblikk på antall deltakere, vil medlemsinstitusjonenes forskere og 

tjenesteaktører ha prioritet. Det gjøres mye spennende velferdsforskning ved 

medlemsinstitusjonene, og nettverket ønsker å styrke samarbeidet ved å tilrettelegge for 

forskningssamarbeid tvers av forskningsenheter, institutter og fakulteter, og på tvers av fagområder. 

Medlemskap i nettverket innebærer:  

• At enhetens ansatte får tilgang til arrangementer i regi av nettverket 

• At nettverket støtter opp under velferdsorienterte forskningssøknader  

• Representasjon i nettverkets styringsgruppe og/eller arbeids- og referansegrupper som er 
relevante og aktuelle for virksomheten 

Nettverket ledes av Ingunn T. Ellingsen, professor i sosialt arbeid. Ellingsen tiltrådte stillingen 15. 

august 2020. Fram til da var nettverket uten leder, og aktiviteter i regi av nettverket ble organisert av 

fakultetsledelsen ved SV-fakultetet. I tillegg til leder, har en rådgiver ved fakultetsadministrasjonen 

vært tilknyttet nettverket fram til medio juni 2021. Rådgiveren gikk da over i annen stilling ved UiS, 

og administrativ koordinator Ellen Karine Ersland har bistått med administrativ støtte fra september 

2021. 

 



                                                                                                                                          

4 
 

1.2. Styringsgruppe og mandat 
Første styringsgruppemøte for nettverket ble avholdt 15. oktober 2020. Da ble styringsgruppen 

konstituert, og mandat for styringsgruppen ble utarbeidet sammen med visjon og strategiske 

områder for nettverkets arbeid.  

 

 

 

 

Fire strategiske områder ble vedtatt av styringsgruppen:  

• Forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling på tvers 

• Bærekraftig velferdsutvikling 

• Brukerrettede velferdstjenester 

• Synlig samfunnsaktør på velferdsområdet 
 

De strategiske områdene innebærer at nettverket vil bidra til relasjonsbygging, samarbeid og 

kunnskapsutvikling som bygger opp under god og tverrfaglig velferd. En viktig oppgave er å stimulere 

til forskningsinnsats på tvers av disipliner og fagmiljøer, hvor ulike områder for velferdsforvaltning og 

ulike også samfunnsaktører inngår som viktige samarbeidspartnere. Videre vil nettverket støtte opp 

under FNs bærekraftmål om «å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge 

for framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine». En bærekraftig velferdsutvikling inkluderer 

kulturell, politisk og sosial omstillingsevne, samt kunnskap om hvordan vi best kan møte framtidens 

velferdsutfordringer. Brukerrettede velferdstjenester handler det blant annet om å utforske og utvikle 

innovative og brukerrettede velferdstjenester, samt å være pådriver for å utvikle nye metoder og 

tilnærminger for reell brukerinvolvering i forskning og praksis. Både som forskere og 

forskningsinstitusjoner har vi et viktig ansvar for å være synlige samfunnsaktører og ta del i det 

offentlige ordskifte, samt å skape arenaer for kunnskapsutveksling og dialog mellom forskning, 

praksis og sivilsamfunn.  

   Styringsgruppen består av følgende representanter (per 31.12.2021):   

Turid Borgen, Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS (Leder) 
Kjersti Melberg, Forskningsdirektør ved UiS 
 Vara: ikke avklart 
Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 

  Vara: Ulrich Dettweiler, faglig leder phd program UH.  
Gunnhild Odden, prorektor for forskning, VID vitenskapelig høgskole (Fram til 20.10.2022: 
Oleksandr Ryndyk) 

  Vara: Tomas Sundnes Drønen, dekan VID vitenskapelige høgskole 

Nettverkets visjon er å bidra til velferdsforskning som utforsker og 

utfordrer samfunnsmessige betingelser for velferd, og bidra til 

forskningsinnsats som bygger kunnskap og tverrfaglig kompetanse for et 

fremtidsrettet og bærekraftig velferdssamfunn. 
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Merethe Prytz Haftorsen, direktør Nav Rogaland 
Vara: Anneline Teigen, assisterende fylkesdirektør 

Rigmor Kvia de Ward, Konst. avdelingsdirektør Statsforvalteren i Rogaland  
Vara: Janne Dahle-Melhus, fylkeslege 

Trond Stalsberg Mydland, forskningsleder NORCE 
Vara: Svein Ingve Nødland, seniorforsker  

Morten Tønnessen, instituttleder ved Institutt for sosialfag 
  Vara: Oluf Langhelle (instituttleder IMS), Morten Heide, (instituttleder NHS), Lene 
  Myong (senterleder, senter for kjønnsstudier) 

Tonje Catrin Hakvaag, stipendiat  
 Vara: Ingjerd Jevnaker Straand 
 
 

DEL 2: Å etablere nettverket under en pandemi 
 

Lederen for nettverket tiltrådte stillingen under en pandemi – i en tid en hvor samfunnet var preget 

av nedstenging, hjemmekontor og hvor fysiske møter ble erstattet med digitale løsninger. 

Pandemien førte med seg uforutsigbarhet i nasjonale og regionale smittevernstiltak som følge av 

varierende smittetall. I dette landskapet skulle nettverket realiseres for fullt og bygge relasjoner på 

tvers av medlemsinstitusjonene. Det bød på noen utfordringer. Det å få til møtepunkter med 

forskergrupper og forskningsmiljøer var vanskelig på grunn av begrensninger i hvor mange som 

kunne møtes. Det bidro til at de fleste kontaktpunktene med forskere og fagmiljøer var gjennom 

digital møtevirksomhet og nettbaserte arrangementer. I den grad fysiske møtepunkter var mulig, var 

det med enkeltrepresentanter fra de ulike fagmiljøene. Disse kontaktpunktene har vært viktig for 

nettverkets videre arbeid. Representantene fra ulike fagmiljøer har vært nøkkelpersoner for dialog 

omkring nettverkets prioriteringer og aktiviteter, og har vært et bindeledd mellom nettverket og 

forskere/aktører ved de ulike enhetene.  

En viktig oppgave for nettverket har vært å få en oversikt over forskningsmiljøer og relevant 

velferdsforskning ved de ulike medlemsinstitusjonene. Kartleggingen viser en stor variasjon i 

temaområder og omfang av pågående prosjekter som forskere i nettverket er engasjert i. 

Forskningsprosjektene representerer også bredden av finansieringskilder: EU, Norges Forskningsråd, 

Universitetsfondet, Regionale forskningsfond, Husbanken, UH vest, fagdirektorater i tillegg til 

forsknings- og utviklingsprosjekter basert på innvilget FoU-tid.  

Høsten 2021 tildelte Forskningsavdelingen ved UiS kr. 400 000 i strategiske midler til nettverket. 

Midlene skulle støtte opp under nettverkets målsetting om å bidra til økt forskningsvirksomhet med 

eksternfinansiering, og til forskning som bygger kunnskap og tverrfaglig kompetanse for et 

framtidsrettet og bærekraftig velferdssamfunn. I realiseringen av målsettingen har nettverket 
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etablert samarbeid med Forskningsavdelingen ved UIS og det tverrinstitusjonelle nettverket EU-nett 

Vest. Vi har også hatt et konkret samarbeid med Steinar Kristiansen, tidligere seniorrådgiver i Norges 

forskningsråd. Kristiansen har bred erfaring fra evalueringer av forskningssøknader og 

velferdsreformer, og har vært sentral i utformingen av seminarrekken «Prosjektutvikling, 

forskningsdesign og søknadsutforming». Samlet sett har disse samarbeidsrelasjonene resultert i 

konkrete aktiviteter hvor målet nettopp er å stimulere til utvikling av gode forskningsdesign og øke 

kompetansen på å skrive konkurransedyktige forskningssøknader. Målgruppen for seminarene var 

både velferdsforskere og fagfolk med tilknytning til ulike velferdsinstitusjoner. Seminarrekken ble i 

hovedsak gjennomført som webinarer (digitalt), men noen seminarer ble også avholdt som hybride 

seminarer når smittevernrestriksjoner tillot det. Seminarrekken ble avsluttet med 

søknadsskrivingseminar på Sola strandhotell 13-14. desember 2021.  

Realiseringen av Velferdsuniversitetet som en felles arena hvor ‘forskning og praksis’ kan møtes, var 

en prioritert oppgave for våren 2021. Ideen bak Velferdsuniversitetet er på den ene siden å skape en 

arena for kunnskapsdeling, refleksjon og dialog om velferdsutfordringer og spørsmål som springer ut 

av forskning på velferdsområdet, samt å synliggjøre aktuell forskning som gjøres av forskere i 

regionen. Tanken har vært å arrangere dette som fysiske morgenseminarer, men pandemien har 

gjort at seminarene har vært gjennomført som digitale arrangementer. I løpet av 2021 har det vært 

gjennomført tre morgenseminarer, et fjerde seminar var planlagt som fysisk seminar, men ble utsatt 

grunnet oppblomstring av covid-19 og nedstengning av universitetet. Universitetsbiblioteket inngår 

som samarbeidspartner i Velferdsuniversitetet. De bistår i den praktiske gjennomføringen og i 

markedsføring av arrangementene. Også IT-avdelingen har bidratt med viktig teknisk støtte. 

Velferdsuniversitetsarrangementene har mottatt positiv respons, og har hatt god oppslutning med 

deltakerantall på mellom 40 og 60 tilhørere. I tillegg har det vært mulig for interesserte å se 

arrangementene i opptak, slik at de kan brukes både i undervisning og i andre faglige 

sammenhenger.  

Markedsføring av arrangementer, workshops og seminarer har i hovedsak foregått via nyhetsbrev fra 

nettverket, UiS sine nettsider og facebooksiden til nettverket.          
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DEL 3: Aktiviteter i nettverket 
 

3.1 høst 2020 
• September 2020 arrangert nettverket og UH-nett vest en workshop om migrasjon. 

Workshopen var orientert om kommende EU- utlysning, og bestod av to deler, en med 

orienteringer fra Forskningsavdelingen og NFR, og en del med parallellsesjoner med 

presentasjon og diskusjon om mulige forskningsideer.  

• Innlegg om velferd på Rektormøte (september)  

• Innlegg om nettverket på fagdag om velferd i regi av Programområdet for 

velferdstjenesteforskning (november)  

• Diverse møter med forskere, prosjektledere og forskergrupper, nettverksledere og 

samarbeidspartnere  

• Møte med Norwegian Smart Care Cluster angående forprosjekt innenfor Pilot Helse (NFR)  

 

3.2 Vår 2021 
Januar 

• Webinar om søknadsskriving 

Den 8. januar arrangerte nettverket et webinaret «Å skrive NFR søknad» med tidligere 

seniorrådgiver ved Norges forskningsråd (NFR). Målgruppen for seminaret var både de som 

var i gang med å utarbeide søknad til søknadsfristene i februar, og forskere som på sikt 

ønsker å utvikle et forskningsprosjekt som kan utløse midler fra NFR. Seminaret hadde god 

oppslutning med god deltakelse fra både UiS, VID og NORCE.  

Mars 

• Velferdsuniversitetet: Frykten for velferdsstaten (webinar)  

Fredag 12. mars gikk startskuddet for første morgenwebinar i regi av Velferdsuniversitetet i 

av stabelen. Tema for webinaret var «Frykten for velferdsstaten». Følgende bidro med 

forskerinnlegg: stipendiat Ayan Handulle (UiS), professor Anders Vassenden (UiS), 

førsteamanuensis Memory Jayne Tembo (VID). Hanan Koleib, minoritetsrådgiver i Stavanger 

barneverntjeneste kommenterte forskerinnleggende.  
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Bilde: Første Velferdsuniversitet «Frykten for velferdsstaten». F.v. Memory Jayne Tembo (VID), Brita 

Gjerstad (UIS/IS), Anders Vassenden (UIS/IMS), Ayan Handulle (UIS/IS) og Hanan Koleib 

(minoritetsrådgiver Stavanger kommune) 

 

April 

• Velferdsuniversitetet: Livsmestring (webinar)  

Tema for Velferdsuniversitetet den 30. april var hvordan barnehage og skole kan være en 

arena for livsmestring, og om livsmestringsperspektivet kan bidra til økt mestringspress for 

barn og unge. Følgende bidro med innlegg på seminaret: professor Ingunn Størksen, 

stipendiat Cecilie Evertsen Stanghelle, professor Hildegunn Fandrem, professor Geir Skeie og 

stipendiat Ida Holth Mathisen. Rektor ved Byfjord skole, Kirsti Natvik, var kommentator på 

forskerinnleggene.  

Juni  

• Velferdsuniversitetet: Arbeidsinkludering (webinar)  

Fredag 4. juni var tema for velferdsuniversitetet var arbeidsinkludering og hvordan 

velferdsforvaltningen er rigget for å skape gode brukermøter. Bidragsytere var stipendiat 

Tonje Catrin Hakvaag (UiS), forsker Zubia Willman Robleda (VID), stipendiat Gurli Olsen (UiS) 

og stipendiat Maria Volckmar-Eeg (UiS). Ågot Elise Vatnedal, avdelingsdirektør i NAV Sandnes 

bidro som kommentator fra praksisfeltet.  
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3.3 Høst 2021  
September  

• Kick-off (3. sept)1 

Foredrag ved professor Ann-Helèn Bay: «Hva snakker vi om når vi snakker om velferd i 

forskning og politikk?». Foredrag var Kick-off for seminarrekken «Prosjektutvikling, 

forskningsdesign og søknadsutforming» som nettverket arrangerte i samarbeid med 

Forskningsavdelingen ved UiS og med tidligere seniorrådgiver i NFT, Steinar Kristiansen. 

Presentasjon av programmet for seminarrekken ved Ingunn T. Ellingsen.   

 

 

• Webinar: Strategiske prioriteringer (10. sept)*  

MÅL: Gi oversikter over prioriteringer og strategisk grunnlag som kan stimulere til nye ideer 

og legge grunnlag for etterfølgende tema i seminarrekken.    

 

Gjennomgang av strategisk grunnlag i fire sentrale porteføljeplaner med relevans for 

velferdsforskere:  

o Porteføljeplane ‘Helse’ og ‘Utdanning og kompetanse’ – professor Geir Skeie og 

professor Hildegunn Fandrem.  

o Porteføljeplane ‘Demokrati, styring og fornyelse’ og ‘Velferd, kultur og samfunn’ – 

professor Hildegunn Sagvaag og førsteamanuensis Anne Schancke Selbekk.  

o Barn og Unge 21-strategien – førsteamanuensis Hulda Mjøll Gunnarsdottir.  

o EU horisont Europa – professor Sarah Hean.  

 
1 Seminarene merket med * inngår i seminarrekken Prosjektutvikling, forskningsdesign og søknadsutforming.  
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• Webinar: Prosjektledelse og prosjektdesign (28. sept)*  

MÅL: Bidra til en forståelse av forskningsledelse innebærer, og institusjonens overordnede 

ansvar for at ledelsesansvaret blir ivaretatt.  

 

o Organisatoriske blikk på samarbeid – implikasjoner for forskningsledelse» 

v/førsteamanuensis Eric Breit (BI, Oslo) 

o  «Forskningsledelse og forskningsdesign» v/professor Helle Sjøvaag, UiS  

o «(Kvifor) er forskingsleiing viktig? - roller og ansvar i forskingsprosessar» v/professor 

Sigrun K. Ertesvåg. 

Oktober  

• Webinar: Brukermedvirkning i forskning (25. okt)*  

MÅL: Bidra til kunnskap brukerinvolvering i forskning – og utfordringer knyttet til spenninger 

som kan oppstå mellom ny kunnskap og brukermedvirkning. 

o «Brukermedvirkningens røtter: mål, idealer og mulige paradokser» v/ Professor Kari 

Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen  

o «Sam-produksjon mellom barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet» v/ 

professor Ingunn Størksen, UiS  

o «Medforskning – maktskjevhet eller demokratisering av kunnskap» v/ 

førsteamanuensis Ellen Syrstad, VID vitenskapelig høgskole. 

 

• Webinar: Forskningsetikk og personvern (26. okt)*  

MÅL: Bidra til økt kunnskap om etikk og personvern generelt, og med tanke på forskning 

med/på sårbare grupper spesielt 

o «Forskning under press – etiske utfordringer knyttet til organisasjon og finansiering» 

v/ Vidar Enebakk, NESH  

o «Personvern i forskning med sårbare grupper» v/ Marita Ådnanes Helleland, NSD  

o «Etikkarbeid i praksisnær forskning -erfaring fra forskning i bofellesskap» v/ Kristina 

Hoydal, VID vitenskapelige høgskole.  

 

• Workshop on migration research (29. okt)  

Samarbeid mellom EU-nett Vest og Nettverk for velferdsforskning. Gjennomgang av 

utlysninger og idemyldring om mulige forskningsprosjekter som kan svare på de ulike 

utlysningene. Workshopen avholdes på Ydalir (hybrid)  
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November  

• Seminar: RCT in Social Science (10. nov)*  

MÅL: Bidra til kunnskap om hvordan bygge opp gode design for utlysninger som ønsker 

kunnskap om evaluering og effekter  

o Recruitment and communication with partners in the field, Professor Mari Rege, UiS 

Business School 

o How to measure outcomes, Professor Mari Rege, UiS Business School  

o Designing the RCT and power analysis, Assistant Professor Simone Häckl-Schermer 

o UiS Business School o Implementation, Professor Sigrun Ertesvåg, Centre for Learning 

environment, UiS  

   

  Bilde: Seminar om RCT i samfunnsvitenskap i samarbeid med Synapse Lab 

 

 

• Dagsseminar: Evalueringsforskning (11. nov)  

MÅL: Styrke evalueringskompetansen i velferdsforskningen..  

Seminar med nestor på evalueringsforskning Bergljot Baklien, forsker emerita (FHI). Tema for 

forelesningen: «Evalueringsforskning – metoder, tilnærminger og utfordringer». Innledning 

ved Steinar Kristiansen: «Ny forskning og bidrag til ny kunnskap – metoder og empiri».  
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• Deltakelse på boligkonferansen «Bolig for velferd» hos Statsforvalteren i Rogaland (17. 

nov)  

Innlegg om nettverket og prosjektmuligheter knyttet til «velferd og bolig» for personer med 

rusavhengighet og psykiske lidelser, og for vanskeligstilte familier, med påfølgende diskusjon 

om behov for forskning på boligvelferdsområdet. 

 

• Seminar: Søke forskningsmidler (23. nov)* 

MÅL: styrke velferdsforskere i arbeidet med utvikling av gode forskningsideer, samt å bidra til 

utarbeidelse av sterke, konkurransedyktige forskningssøknader og derigjennom øke 

mulighetene for ekstern finansiering. 

Seminar med Olav Eggebø fra Forskningsavdelingen og Steinar Kristiansen om utlysninger og 

forskningsadministrativ støtte, kvalitets- og evalueringskriterier, samt prioriteringer i aktuelle 

utlysninger for sentrale velferdsområder.  

 

 

Desember 

• Velferdsuniversitet: Diskurser om rusavhengighet (10. des)  

Seminaret var planlagt som et fysisk arrangement, men som ble utsatt til våren grunnet ny 

nedstengningsperiode.  

 

• Søknadsskriveseminar Sola Strandhotell (13. – 14. des)*  

MÅL: Bidra til utarbeidelse av sterke, konkurransedyktige forskningssøknader   

Skriveseminar for medlemmer som jobber med utvikling av forskningssøknader. Programmet 

for seminaret bestod av god tid til egen skrivetid, men også innlegg om administrativ støtte 

ved Olav Eggebø og gjennomgang av «key points» fra seminarrekken ved Steinar Kristiansen. 

Alle deltakerne fikk tilbud om individuell veiledning på søknadsutkast, noe de fleste benyttet 

seg av. Det var i alt 13 personer som deltok på seminaret.  
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3.3 Deltakelse   
Oppmøte på seminarene har vært forholdsvis stabilt på mellom 15-25 deltakere (inkludert de som 

har fulgt seminarene digitalt. Ved de fleste arrangementene har det vært flest deltakere som har 

fulgt seminarene digitalt. Forskere som har deltatt kommer i hovedsak fra UiS, VID vitenskapelige 

høgskole, men forskere fra andre forskningsenheter har også deltatt på enkelte seminarer.  

Det har vært relativt få deltakere fra praksisfeltet på arrangementene, med unntak av 

velferdsuniversitetet, som har hatt god deltakelse (40-60) både fra UH-sektor og praksisfelt. 

Nettverket opplever også at de som har fått udelt positiv respons på sine henvendelser til aktuelle 

bidragsytere om å bidra med presentasjoner av egen forskning innlegg eller foredrag.  

  

DEL 4: Representasjon 
 

4.1 Utenforskapskommisjonen Stavanger kommune 
Nettverket er representert i Utenforskapskommisjonen oppnevnt av ordføreren i Stavanger 

kommune. Kommisjonen har levert to rapporter i 2021. Den første om pandemiens konsekvenser for 

unge i Stavanger, og den andre om ungt utenforskap i Stavanger uavhengig av pandemien. 

 

4.2 Statsforvalterens læringsnettverk 
Nettverket er representert i Statsforvalterens læringsnettverk innen kommunal barnevernstjeneste. 

Læringsnettverkene skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med 

utgangspunkt i lokale behov og forhold. Samarbeid i læringsnettverk skal styrke kommunenes 

oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og tilbud. Nettverket er 

involvert som ressurs i fire konkrete utviklingsprosjekter (Fra nettverket: førsteamanuensis Hulda 

Mjøll Gunnarsdottir, professor Ingunn Studsrød og nettverksleder Ingunn T. Ellingsen). 

 

4.3 Referansegruppe Boligvelferd (Statsforvalteren) 
Nettverket har også fått invitasjon til å inngå i en referansegruppe i forbindelse med at KMD har 

vedtatt et forsøk der oppgavene under Kommune og marked i Husbanken overføres til 

Statsforvalteren. Referansegruppen skal peke på forbedringspunkter når det gjelder helhetlige og 

koordinerte statlige råd innenfor det boligsosiale feltet, og på behov kommune og andre aktører på 

boligvelferdsfeltet har opp mot Statsforvalteren. Oppstartsmøte for referansegruppen vil være i 

2022.  
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DEL 5: Økonomi og budsjett  
 

  Regnskap 2019 Regnskap 2020 Regnskap 2021 Budsjett 2022 

          

Annen driftsinntekt (medlemskontingenter)       -150 000,00 

Inntekt fra bevilgning 0,00 -500 000,00 -900 000,00 -1 787 107,77 

          

Lønn fast ansatte   385 561,86 959 417,74 1 006 238,17 

Lønn midlertidig ansatte   30 196,00 16 000,00 142 841,60 

Annen oppgavepliktig godtgjørelse     26 472,00 19 000,00 

Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader   109 242,31 249 113,64 280 916,40 

Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft     -120 343,88   

Andre personalkostnader   500,00 1 227,00 1 390,60 

Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp     55 930,50 30 000,00 

Kjøp av konsulenttjenester og andre tjenester 6 562,54     15 000,00 

Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs 34 806,00 4 957,31 16 331,74 383 000,00 

Kostnader og godtgj. Vedr. reise, diett, bil o.l.      22 803,18 45 000,00 

Salg, reklame og representasjon     6 725,00 10 000,00 

Kontingent og gave     413,50 3 000,00 

Annen kostnad       721,00 

Interne kostnader     6 620,00   

Total  41 368,54 30 457,48 340 710,42 0,00 
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