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Agenda
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1. Om samarbeidsprosjekter

2. Om Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

3. Om Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og

familier

4. Om søknadsbehandling

5. Viktig å huske på og ofte stilte spørsmål

6. Spørsmål og svar



To utlysninger av samarbeidsprosjekter
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1. Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

2. Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og

familier

Frist: 21. september 2022



Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i 
samfunnet

Samarbeidsprosjekter

• utvikler ny kunnskap og bygger forskningskompetanse

• er samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører
utenfor forskningssektoren

• inkluderer ofte samarbeid med ledende nasjonale og
internasjonale fagmiljøer
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Det er jo et poeng med 
velferdsforskning at det skal 
være nyttig for dem det retter 
seg mot. Da må man høre 
stemmene, ellers kan man 
leve litt i sin egen verden. 

- prosjektleder



• Krav om minst to norske samarbeidspartnere som ikke er 

forskningsorganisasjoner

• Partnere skal delta aktivt i planlegging, styring, gjennomføring, 

formidling og/eller bidra til å ta resultatene i bruk

• Offentlig sektor, frivillige organisasjoner, og/eller andre 

organisasjoner 

• OBS! Det vil ikke være mulig for foretak å få dekket sine kostnader av 

Forskningsrådet i disse utlysningene. 

Samarbeidsprosjekt –
å involvere samarbeidspartnere
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Se opptak av eget webinar om søknadstypen
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Det er tilgjengelig opptak for eget webinar for samarbeidsprosjekt som søknadstype.

Vær obs på at disse utlysningene ikke tillater statsstøtte, m.a.o. midler til foretak.  

https://videoportal.rcn.no/#/videos/2acb310a-5ab7-4c2a-8926-c5e5a6d95b47
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32 millioner kroner til
forskning som kan bidra

til forebygging og
bekjempelse av vold, 

overgrep
og hatkriminalitet



Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, 
overgrep og hatkriminalitet

• Frist 21. september

• Inntil 32 mill. kr

• 4-10 mill. kr per prosjekt

• Her finner du utlysningsteksten

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/samarbeidsprosjekt-forebygge-bekjempe-vold-overgrep-hatkriminalitet/


• Forskning på hvordan vold, overgrep og hatkriminalitet kan forebygges og bekjempes

• Forskningen skal bidra til kunnskap om årsakene til disse formene for kriminalitet, hva som 
kjennetegner adekvate reaksjoner og effekter av tiltak 

• Vi ønsker forskning om hvordan ulike sektorer og tjenester kan samarbeide bedre 

• Av midlene som lyses ut vil prioritere støtte til ett prosjekt som omhandler forskning om vold 
og overgrep mot barn og/eller vold i nære relasjoner
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Tematiske føringer

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet
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Det vil telle positivt om dere i prosjektet

• har aktivt samarbeid med minst én annen forskningsorganisasjon, nasjonal og/eller 
internasjonal

• har inkludert tverrfaglige og/eller flerfaglige perspektiver

• utnytter tilgjengelige kvantitative data 

• involverer sluttbrukere 

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet
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10 millioner til forskning 
på implementering av 

kunnskapsbaserte tiltak 
for barn, unge og familier



Samarbeidsprosjekt for implementering av 
kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier

• Frist 21. september

• Inntil 10 mill. kr

• 8-10 mill. kr., ett prosjekt

• Her finner du utlysningsteksten

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/samarbeidsprosjekt-barn-unge-familier/


Formål: Kunnskap for praksisfeltet om hvordan tiltak skal implementeres for å 
styrke kvaliteten i tjenestetilbudet til barn, unge og familier.

Hvordan skal barnevern- og familieverntjenestene implementere, og hvilke 
forutsetninger må være tilstede, for at tiltak skal kunne ha ønsket effekt?

Vi vil ikke finansiere prosjekter som

• omhandler utvikling og validering av nye intervensjoner/tiltak/virkemidler

• har årsaksforskning som en hovedkomponent
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Tematiske føringer

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier
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Oppfyller søknaden kravene til tematisk relevans, vil vi også vurdere det som positivt om dere i 
prosjektet har

• aktivt samarbeid med minst én annen forskningsorganisasjon, nasjonal og/eller internasjonal

• tverrfaglige og/eller flerfaglige perspektiver

Det er viktig at dere utdyper disse punktene i søknadens relevanstekst.

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier
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Krav til brukermedvirkning

• I tillegg til samarbeidspartnere (f.eks. kommune, annen offentlig aktør eller frivillig 
organisasjon) skal prosjektet involvere sluttbrukere av forskningen. I søknaden skal dere 
beskrive hvordan både samarbeidspartnere og representanter for sluttbrukere (f.eks. ansatte og 
arbeidsgivere, innbyggere, pårørende, brukere eller interesseorganisasjoner) er involvert i 
planleggingen og gjennomføringen av prosjektet og i utnyttelsen av resultatene.

Krav om brukermedvirkning!

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier



Eksempel på samarbeidsprosjekt: Beslutninger 
og begrunnelser i barnevern

• Hovedmål: Identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste’ 
gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. 

– Retter særlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og 
minoritetsstatus påvirker beslutningene. 

• 2018-2022, Høgskolen i Innlandet. Ledes av Professor Halvor Nordby.

• Partnere/deltakere

– aktører fra praksisfeltet: Bufetat, Sykehuset Innlandet, 
barnevernstjenestene (i Oslo, Bærum og Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta)

– brukeraktører: Forandringsfabrikken, interessegruppen for Barn av 
rusmisbrukere og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) 

– norske og utenlandske forskningsorganisasjoner
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Søknadsbehandling
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Panelbehandling Relevansvurdering Porteføljestyret

Frist for 
innsending av 
søknad 21. 
september 
2022

Publisering 
av søknads-
resultater i 
desember 
2022

Internasjonale
fageksperter vurderer 
søknadens kvalitet 
(forskningskvalitet, 
virkninger og effekter, og 
gjennomføring).

Forskningsrådets 
administrasjon vurderer 
søknaden mot 
utlysningens tematiske 
føringer og krav til 
søknadstype.

Fatter beslutning om 
søknaden skal støttes 
eller ei.



Før du begynner på søknaden
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1. Ta kontakt med din organisasjons forskningsstøttekontor så tidlig som 
mulig.

2. Les informasjonen fra Forskningsrådet godt. Dette inkluderer:

• Utlysningen – søknaden skal svare på utlysningen!

• Utlysningens bakgrunnsdokumenter (lenker i utlysning)

• Veiledningen for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (lenke i utlysning)

• Kriteriene fagekspertene bruker ved vurdering av din søknad (oppgitt i 
utlysning)

• Les prosjektbeskrivelsens mal godt og sett dere inn i hvilken informasjon 
vi ber om

• Se tilgjengelig webinar!

Les og diskuter sammen med samarbeidspartnerne deres!
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3. Andre tips:

• Les hverandres søknader

• Vær tydelige og konkrete
– forklar metode
– konseptualisering
– sammenheng mellom arbeidspakker
– unngå mange forkortelser (gjør søknaden så lettlest som mulig)
– realistisk og konkret planlagt publisering (tema og publikasjoner)
– hvordan sikre formidling og spredning av resultatene
– samarbeidspartnere - forklar hva de skal bidra med og hvor mye (dette må 

komme tydelig frem)

• Hvis dere mangler metodisk eller annen faglig kompetanse – samarbeid med 
forskere som kan styrke gruppa og søknaden. 

• Legg gjerne ved vedlegg med tips om fageksperter (som jobber ved internasjonale
forskningsorganisasjoner)



Typiske spørsmål – viktig å forstå

Hva menes med 10% medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner?

Samarbeidspartnernes samlede innsats i form av personal- og eventuelle andre prosjektkostnader skal 
utgjøre minimum 10 % av prosjektets totale kostnader. Disse kostnadene kan dekkes av Forskningsrådets 
finansering. 
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Et tenkt regneeksempel (1000 kr) for kostnadene i prosjektene:

2021 2022 2023 2024 Sum

Forskningsorganisasjon 1 000 3 000 3 200 3 200 10 400

Utenlandsk forskningsorganisasjon 100 100 100 100 400

Norsk orgaisasjon A 200 200 200 200 800

Kommune 100 100 100 100 400

Totalsum 12 000

Medvirkning som «teller med» 
= 800 + 400 = 1 200 Kkr

Medvirkningen beregnes til
10% av samlede kostnader



Hva er relevansen for mitt prosjekt?

Etter at søknadene er vurdert av fageksperter vil administrasjonen vurdere relevans på de 
søknader som er over terskelverdi.

Vi vurderer

- I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer

- I hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn

Er du usikker om prosjektet ditt tilfredsstiller temaets og utlysningens krav kan du ta kontakt 
med oss.
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Hvordan vurderer Forskningsrådet om søknaden oppfyller forventninger og krav til 
Samarbeidsprosjekter?

- Rolleavklaring

- Er samarbeidspartnere aktive deltakere i prosjektet eller blir de bare forsket på? 

- Er prosjektet strategisk forankret hos samarbeidspartnerne? 

- Kompetanse- og kunnskapsspredning

- Oppfyller søknaden andre krav til søknadstype, som referansegruppe?

Les veiledning for Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, og utlysningstekst, godt!

Beskriv planene deres! Hvis involvering av partnere ikke er godt beskrevet kan vi heller ikke vurdere 
det!



Kontaktinformasjon

23

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

– Bjarne Oppedal – tlf. 98 60 65 37, bop@forskningsradet.no

– Line Marie Sørsdal – tlf. 91 86 39 96, lms@forskningsradet.no

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier

– Siri H. Hollekim Haaland – tlf. 47 66 66 26, shh@forskningsradet.no

Spørsmål om de formelle kravene: ksp@forskningsradet.no

mailto:ksp@forskningsradet.no

