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Søknaden er avslått

Norges forskningsråd har behandlet søknaden deres på nytt. Vi kan dessverre ikke bevilge 
midler til prosjektet.

Slik har vi behandlet søknaden
Søker sendte inn en klage etter første søknadsbehandling og fikk medhold fra Klageutvalget 
om at begrunnelsen for avslaget ikke var tilstrekkelig bredt vurdert og begrunnet da vedtaket 
ble truffet. Tidligere vedtak om avslag av søknaden er dermed opphevet og saken ble sendt 
tilbake til Forskningsrådet for ny behandling. 

Programstyret for program for Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) 
behandlet søknaden på nytt i sitt møte 05.06.2018. Det er utlysningsteksten, 
vurderingskriteriene, kravene til søknadstypen og den faglige vurderingen fra fageksperter 
som ligger til grunn for vedtaket.

Følgende styremedlemmer deltok under behandlingen: 
 forskningsdirektør Rita Asplund, Research institute of the Finnish Economy
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 avdelingsdirektør Håkon Kavli, Kunnskapsdepartementet
 seniorrådgiver Astrid Sund, Utdanningsforbundet
 seniorrådgiver Christian Monsbakken, KS
 professor Jan O. Jonsson, Stockholm Universitet og Nuffield College, Oxford Univer-

sity
 professor Kjell Arne Røvik, UiT Norges arktiske universitet 
 førsteamanuensis Greta Bjørk Gudmundsdottir, Universitetet i Oslo.

Forskningsdirektør Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, var inhabil i 
søknadsbehandlingen. Professor Tora Korsvold, Dronning Mauds Minne Høgskole for 
barnehagelærerutdanning meldte forfall til møtet. 

Det er ikke innhentet en ny vurdering av søknaden fra et ekspertpanel, og søker har tidligere 
fått tilsendt vurderingene fra ekspertpanelet. Vurderingene er faglige tilbakemeldinger, ikke 
en begrunnelse for avslaget på søknaden.

I sin behandling av søknad 275579/REACH fra OsloMet-Storbyuniversitetet har styret gjort 
en helhetsvurdering av søknadens forutsetninger for å imøtekomme satsingens formål. 
Sentersatsingen skal blant annet bidra til å styrke den tverrfaglige barnehagerelevante 
forskningen, bidra til å øke forskningskvaliteten, - kompetansen og -kapasiteten på feltet, og 
ha ambisjoner om å etablere seg internasjonalt som faglig, uavhengig, sentralt og 
toneangivende forskningsmiljø på feltet. Målsettingen med satsingen er å skape fagmiljøer 
som kan gi styrket struktur, kapasitet og kompetanse på sentrale områder for forskningsfeltet.
I tillegg vektlegger satsingen at kunnskap skal bli anvendt og kjent i praksisfeltet og fremme 
utvikling av god praksis i barnehagen.  

REACH-søknaden er en kvalitetsmessig god søknad, som legger vekt på mange 
barnehagerelevante forskningsspørsmål av nasjonal og internasjonal interesse. Men etter 
styrets vurdering svarer ikke søknaden godt nok på utlysningen og styret mener at søknaden 
derfor ikke vil kunne ivareta satsingens helhet.  

Begrunnelsen for styrets beslutning om avslag av REACH-søknaden knytter seg til 
utlysningens strategiske føringer om å ha tverrfaglig og bred metodisk tilnærming, bidra til at
ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis og fremme utviklingen av god praksis i 
barnehagen og kvaliteten i barnehagelærerutdanningene.  

De metodiske tilnærmingene som REACH redegjør for i søknaden vil, ifølge styrets 
vurdering, ikke bidra til at målsetningene i utlysningen blir nådd i tilstrekkelig grad. Etter 
styrets vurdering er derfor denne søknaden mindre relevant for helheten i satsingen. Når det 
gjelder søknadens bidrag til at ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis er det 
usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan senteret svarer på dette. REACH legger opp til en 
tradisjonell formidling av resultater, og involveringen av praksisfeltet er ikke innebygd i 
forskningen. Dette er en svakhet i søknaden, som gjør at senterets nytteverdi begrenses. 

REACH er etter styrets vurdering hovedsakelig et FoU-prosjekt med tradisjonell 
disseminering, og oppfyller dermed ikke tydelig satsingens mål som et senter som fremmer 
utviklingen av god praksis i barnehagen og kvaliteten i barnehagelærerutdanningene. På 
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bakgrunn av dette kan REACH betraktes som en akademisk sterk søknad, men med for svak 
relevans for praksisfeltet til at styret vil tilrå tildeling. 

Styret støtter den tidligere beslutningen om to sentre, og mener at de tidligere innvilgede 
søknadene svarer best på utlysningen. Søknaden KINDKNOW/Høgskolen på Vestlandet er 
en faglig solid søknad med sterk involvering av praksisfeltet. FILIORUM/Universitetet i 
Stavanger har en annen faglig innretning enn KINDKNOW og er også sterkt rettet mot 
praksisfeltet. De to bevilgede søknadene utfyller og kompletterer hverandre, og styret mener 
således at de to søknadene som er innvilget samlet sett ivaretar satsingens formål.  

Dere kan ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål om saken. Søkere har ikke lov til å ta 
kontakt med fagekspertene.

Begrenset klagemulighet
Forskningsrådets vedtak er unntatt fra forvaltningslovens regler om klagerett, men vi har 
likevel innført en klageordning som gir dere en begrenset mulighet til å klage. Se mer 
informasjon om dette på Forskningsrådets nettsider. Legg merke til at dere ikke kan klage på 
de faglige vurderingene og prioriteringene som ligger til grunn for vedtaket i dette brevet.

Fristen for å klage er vanligvis tre uker fra dere mottar dette brevet. På grunn av 
ferieavvikling forlenges klagefristen til ni uker. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det 
er administrativt ansvarlig ved den prosjektansvarlige institusjonen som skal sende inn 
klagen.

Har dere spørsmål?
Kontakt gjerne saksbehandler Kari Tonhild Aune på telefon +4722037389 eller e-post 
kta@forskningsradet.no hvis dere har spørsmål om saken. Oppgi prosjektnummer 275579 når
dere sender e-post.

Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd

Marianne Jenssen
Avdelingsdirektør
Område for samfunn og helse Kari Tonhild Aune

Saksbehandler
Område for samfunn og helse

Dette dokumentet er godkjent og sendt elektronisk.
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http://www.forskningsradet.no/no/Klage/1183468209199

