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Bakgrunn 
Nettverk for velferdsforskning ble formelt opprettet av prorektor for forskning ved Universitetet i 

Stavanger (UIS) den 4. oktober 2019 etter initiativ fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV- 

fakultetet). Hensikten med opprettelsen er å styrke samarbeid mellom fagdisipliner og 

forskningsmiljøer ved UIS og med eksterne forskningsinstitusjoner og samfunnsaktører. Nettverket 

vil bygge opp under UIS samfunnsoppdrag og strategi med mål om å være et ledende universitet for 

utvikling av fremtidens velferdstjenester gjennom innovasjon og tverrfaglig samarbeid. 

UIS samfunnsoppdrag og verdier 
Universitetet i Stavanger har konkretisert følgende motto for sitt samfunnsoppdrag: å utfordre det 

velkjente og utforske det ukjente. I det ligger at ansatte skal være i et kontinuerlig samspill med 

samfunnet, og drive kritisk søken etter ny kunnskap. Videre skal UIS involvere andre i det akademiske 

fellesskapet, som blant annet innebærer å dele kunnskap og kompetanse, samt at vår virksomhet 

skal gi grobunn for livskvalitet, gode levekår og bærekraftig utvikling. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

SV-fakultetets visjon: 
 

Fakultetet utforsker og utfordrer systemer, individ og samfunn, samt samhandlingen mellom disse. 

Vår undervisning, forskning og formidling holder høyt nivå og preges av selvstendighet og 

nytenkning. Fakultetet kjennetegnes av godt samspill med studenter, arbeidsliv og øvrig samfunnsliv. 

Velferd og samfunn inngår som et av de tematiske satsningsområdene for SV-fakultetet (Strategi 

2021-2030): 

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. 
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Nettverkets visjon 

Nettverk for velferdsforskning har som visjon 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. 

 

Strategiske områder 

1. Forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling på tvers 

Velferdsutfordringer på individ, gruppe og samfunnsnivå er ofte komplekse og sammensatte, 

og fordrer gode og koordinerte velferdstjenester på tvers av ulike fagområder. Vi vet også at 

velferdsutfordringer rammer ulikt i befolkningen, og at vi fremover vil stå overfor nye og 

store velferdsutfordringer. God velferd kan forstås som god helse og livskvalitet, gode 

levekår gjennom materiell, økonomisk og sosial trygghet, gode utdanningsvilkår og mulighet 

for aktiv samfunnsdeltakelse i ulike faser av livet. Dette er områder som griper inn i bredden 

av velferdsfeltet. Nettverk for velferdsforskning vil bidra til relasjonsbygging, 

forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling som bygger opp under god og tverrfaglig velferd. 

En viktig oppgave for nettverket er derfor å stimulere til forskningsinnsats på tvers av 

disipliner og fagmiljøer, hvor også ulike velferdsforvaltningsområder og samfunnsaktører 

inngår som viktige samarbeidspartnere. 

 

2. Bærekraftig velferdsutvikling 

Vår velferd bygges i stor grad på en aktiv stat og universelle ordninger som skal bidra til 

inkludering og deltakelse i samfunnet. Samtidig står samfunnet overfor velferdsutfordringer 

som knytter seg til økte sosiale forskjeller, migrasjon, miljø- og ressursforbruk, og 

demografiske endringer. Den teknologiske utviklingen innebærer både muligheter og 

utfordringer. Nye måter å samhandle på, kan bidra til økt inkludering for noen og økt 

utenforskap for andre. 

 

Nettverket vil støtte opp under FNs bærekraftmål om «å ta vare på behovene til mennesker 

som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine». 

Nettverket vil bidra til en bærekraftig velferdsutvikling, som inkluderer kulturell, politisk og 

sosial omstillingsevne, og kunnskap om hvordan samfunnet kan møte fremtidens 

utfordringer gjennom inkluderende velferdsteknologi og andre innovative velferdsløsninger. 

Gjennom å utfordre og utforske skal nettverket bidra til å styrke koblingen mellom forskning, 

utdanning og praksis på velferdsområdet på måter som kan bidra til samskaping i utvikling av 

velferd for å komme fremtidens utfordringer og behov i møte. 
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3. Brukerrettede velferdstjenester 

Nettverket bidra til utforsking og utvikling av innovative og brukerrettede velferdstjenester, 

og virkemidler som ivaretar befolkningens behov i alle faser av livet og på alle samfunnsnivå. 

Nettverk for velferdsforskning vil også være pådriver for å utvikle nye metoder og 

tilnærminger for reell brukerinvolvering i velferdsforskning og i velferdspraksiser. 

 

4. Synlig samfunnsaktør på velferdsområdet 

Som universitet og vitenskapsinstitusjon har vi et ansvar for å være synlige samfunnsaktører. 

Det gjøres mye viktig og god velferdsforskning på UIS, og det er viktig å formidle kunnskap og 

forskning i vitenskapelige kanaler og i det offentlige ordskifte. Nettverk for velferdsforskning 

vil skape møteplasser for kunnskapsdeling, dialog og kritisk refleksjon, sette viktige og 

dagsaktuelle velferdsspørsmål på agendaen. 

 
 
 

Mål og tiltak 
 

Overordnet mål: 
Nettverk for velferdsforskning skal gjennom å støtte opp under forskning på tvers av fagområder og 

disipliner bidra til kunnskapsutvikling og innovativ tjenesteutvikling på velferdsområdet. Det 

innebærer kunnskap som kan gjøre samfunnet og velferdstjenestene bedre rustet til å møte 

morgendagens utfordringer, og som både støtter opp under FNs bærekraftmål og velferdsidealer om 

et inkluderende samfunn for alle. 

 
 
 

Mål Tiltak 
Styrke forskningsinnsatsen innen velferd o Ha tett samarbeid med 

forskningsavdelingen for å være 
oppdatert på utlysninger og 
støttefunksjoner ifm søknadsskriving 

o Arrangere tematiske workshops i 
forbindelse med større utlysninger 

o Involvere forskningsavdelingen i 
workshops knyttet til utlysninger 

o Arrangere forskningsseminarer som tar 
opp temaer som kan styrke utvikling av 
prosjektdesign og søknadsutforming 

o Knytte kontakt med ledere av aktuelle 
programområder 
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Stimulere til økt forskningssamarbeid på 
tvers av disipliner og fagmiljøer 

o Utvikle tematiske områder i nettverket, 
for eksempel migrasjon, utsatte barn- 
og unge, Arbeidsinkludering, 
velferdsteknologi. 

o Være bindeledd mellom 
programområder og forskningssenter 
med kryssende tematiske områder 

o Formidle relevante utlysninger til 
aktuelle forskningsmiljøer, og ha en 
støttefunksjon i samarbeid på tvers 

Bidra til økt samarbeid med 
samfunnsaktører og 
velferdstjenesteområder 

o Være aktiv på arenaer i regionen som 
kan styrke samarbeidet med aktuelle 
forskningsmiljøer tilknyttet nettverket 

o Initiere kontaktpunkter med sentrale 
velferdsaktører som NAV, barnevern og 
andre 

o Arrangere fagseminarer i samarbeid 
med velferdstjenesteområder i 
regionen 

o Delta i Fylkesmannens læringsnettverk 
for kommunal barneverntjeneste 

Bidra til innovative og brukerrettede 
velferdstjenester 

o Sette brukerinvolvering og 
brukermedvirkning i ulike faser av 
velferdsforskning på agendaen i ulike 
fora nettverket inngår i 

o Være aktør for å fremme 
brukerinvolvering i tematiske områder 
som inngår i nettverket 

Bidra til et åpnere universitet o Videreutvikle og etablere 
«Velferdsuniversitetet» som et konsept 
for samfunnskontakt 

o Arrangere åpne frokostseminar som tar 
opp aktuelle temaer som utgjør viktige 
omdreiningspunkt for nettverket 

o Arrangere fagseminarer for 
velferdsfeltet 

Være synlig aktør i samfunnet o Utvikle en aktiv og informativ nettside 
for nettverket 

o Oppfordre og bistå forskere og andre 
involverte i nettverket til deltakelse i 
samfunnsdebatt 

o Være aktiv formidler av forskning som 
pågår og gjennomføres av nettverkets 
medlemmer 

o Bruke ulike plattformer for å fremme 
økt oppmerksomhet rundt nettverkets 
innsats innen velferdsforskning 
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Organisering 
 

Nettverkets daglige drift ledes av nettverkets prosjektleder, med organisatorisk plassering under SV- 
Fakultetet. Fakultetet bidrar med administrativ støtte til nettverket. Leder for nettverket rapporterer 
til styringsgruppen, hvor dekan ved SV-fakultetet er leder. 

 
 

Det er opprettet en styringsgruppe bestående av 8 deltakere: 

Leder: Turid Borgen, dekan SV fakultetet (vara: prodekan for forskning, SV fakultetet) 

Medlemmer: 
• Odd Magne Bakke, dekan UH fakultetet (vara Ulrich Dettweiler, faglig leder ph.d progr) 
• Kjersti Melberg, forskningsdirektør, UIS 
• Oleksandr Ryndyk, forsker VID vitenskapelige høgskole 
• Trond Stalsberg Mydland, Forskningsleder Velferd, NORCE (vara: Svein Ingve Nødland, 

forsker NORCE) 
• Merethe P. Haftorsen, direktør NAV Rogaland (vara: Anneline Teigen, assisterende 

fylkesdirektør) 
• Rigmor Kvia de Ward, assisterende direktør helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i 

Rogaland (vara: Janne Dahle-Melhus, fylkeslege/avdelingsdirektør) 
• Instituttleder, institutt for sosialfag, UIS (vara 1: Instituttleder IMS, UIS, Vara 2: Instituttleder 

NHS, UIS, Vara 3: leder senter for kjønnsstudier) 
• Stipendiatrepresentant: Tonje C. Hakvaag (vara: Ingjerd Jevnaker Straand) 

 
Leder for nettverket er styringsgruppens sekretær, og SV-fakultetet vil yte nødvendig administrativ 
bistand. 
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