Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Prosjektbeskrivelse:
Personer med funksjonsnedsettelse
med samisk bakgrunn
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1.

SAMMENDRAG

Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter (NVC) å etablere et prosjekt der formålet
er å utvikle forskningsbasert kunnskap om situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne i
samiske områder.
Et forprosjekt gjennomført ved NVC i 2013-2014 viste at det finnes svært begrenset forskningsbasert
kunnskap på dette området pr i dag.1
Kunnskapen som utvikles skal inngå i politikkutvikling for denne befolkningsgruppen.
Norge og Sverige har ratifisert FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Det er derfor
også et behov for denne type kunnskaps for å vite hvorvidt landene oppfyller konvensjonens
forpliktelser på dette området. Finland har signert konvensjonen.

2.

MÅLSETTINGER MED PROSJEKTET

Prosjektet har grunnleggende sett tre målsettinger, alle knytte til kunnskapsutvikling og
dokumentasjon på temaet funksjonshemming i samiske områder av de tre nordiske landene med
samisk befolkning, Sverige Norge og Finland.

2.1

Definisjon/avgrensning av målgruppe

I tråd med hva vi har foreslått i kunnskapsoppsummeringen (Huuva et al 2014), defineres den
primære målgruppen for studien til å være personer som:



har alvorlige, medfødte tidlig-ervervede eller langvarige fysiske eller kognitive.
funksjonsnedsettelser, og som
definerer seg som samiske, språk, eller familie, og som er bosatt i en samisk kommune som
tilhører samisk forvaltningsområde.

De samiske forvaltningsområdene i Norden består av til sammen 19 kommuner i Sverige, åtte
kommuner i Norge og fire kommuner i Finland.

2.2

Målsettinger

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle ny, relevant og forskningsbasert kunnskap om situasjonen
for personer med funksjonshemming samiske områder i Norden.
Prosjektet skal bidra til å utvikle kvantitativt, sammenlignbart datamateriale på området, i samarbeid
med relevante forskningsmiljøer i landene og i dialog med landenes myndigheter.
Prosjektet skal bidra til å utvikle kvalitative studier av hvordan det er å vokse opp med og/eller leve
med funksjonshemming i en samisk kontekst.
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Kunnskapen som utvikles skal inngå i politikkutvikling for denne befolkningsgruppen, og bidra til at
det bedre tilrettelegging og utvikling innenfor offentlige tjenester.
Kunnskapen som utvikles skal kunne inngå i de nordiske landene rapporteringer til FN på
Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (UNCRPD).

3.

PROSJEKTETS HOVEDOPPGAVER

Prosjektet er et forskings- og utviklingsprosjekt der deler av prosjektet vil ta form under prosjektets
gang. Nedenfor vil vi utdype og konkretisere disse. Selv om de ulike hoveddelene kan sies å ha en
innbyrdes kronologi, vil vi understreke at arbeidet med prosjektet foregå parallelt med disse tre.
NVC har prosjektledelse for gjennomføringen under hele prosjektperioden.
Det vil etableres avtaler med relevante forskningsmiljøer for å få gjennomført ulike delstudier knyttet
til prosjektet.
Som del av prosjektet vil det arbeides parallelt med å finansiere nasjonale delprosjekter på svensk,
norsk og finsk side. Dette er en del av utviklingsoppgavene i prosjektet, og vi har derfor ikke oversikt
over hvorvidt eller når dette kan komme på plass. Under forutsetning av at vi fremskaffer slik
finansiering, vil NVC etablere avtaler med relevante forskningsmiljøer i Sverige, Norge og Finland om
tilsvarende oppdrag.
Når det gjelder den samisk befolkning i de nordvestlige områder på russisk side, vet vi fra
kunnskapsoppsummeringen2 at det eksisterer er det svært lite tilgjengelig forskningsbasert
kunnskap om situasjonen i disse områdene. I dagen er situasjon det lite realistisk å få en tilsvarende
bevilgning fra russiske myndigheter. Som del av prosjektet vil NVC aktivt forsøke å finne midler til å
gjøre en tilsvarende studie som i de nordiske landene. Eksempelvis kan det være snakk om
bevilgninger fra fond og interstatlige utviklingsmidler. Av pragmatiske hensyn vil likevel ikke
prosjektets gjennomføring ene og alene henge på hvorvidt vi lykkes med dette.
NVC vil ha en spesiell rolle i å koordinere de ulike landebidragene, slik at disse blir komparative og
mulige å sammenligne på tvers av landene.
Som del av oppdraget anser vi også at det vil være relevant å orientere seg om hvordan andre stater
som har ratifisert UNCRPD rapporterer, og hvilket kunnskapsgrunnlag som disse rapporterer på
bakgrunn av.
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4.

FREMDRIFTSPLAN

Fremdriftsplanen er satt opp med utgangspunkt i at dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt, der
flere spørsmål knyttet til oppgaver og omfang i prosjektet vil avklares nærmere under prosjektets
gang. De oppgaver og tidsfrister vi har oversikter over i det dette skrives, er listet opp nedenfor.
Prosjektperiode er planlagt fra 15. september 2014 til 30. november 2017. Planen er satt opp med
utgangspunkt i hovedoppgavene for prosjektet.
Høst
2014
Oppstartsfase
Etablere kontakt og samarbeid med Høgskolen i Harstad

X

Sondere samarbeid med relevante nordiske forskningsmiljøer

X

Statusrapport: Plan for organisering av hovedprosjekt til Bufdir (15.12.14)

X

Delrapport fra Høgskolen i Harstads prosjekt til Bufdir (15.12.14)

X

Vår/høst
2015

Vår/høst
2016

Driftsfase
Samarbeidsavtaler med nasjonale myndigheter i Sverige og Finland

X

Etablere samarbeid med forskningsmiljøer

X

Gjennomføring av nasjonale, kvantitative oversiktsstudier i hvert land
(etter avtale med relevante forskningsmiljøer)

X

X

X

X

Workshops med involverte forskningsmiljøer, etter avtale/behov

X

X

Statusrapport til Bufdir: fremdrift og sammenfatning av sentrale funn i
hovedprosjekt og nasjonale delprosjekter (15.12.15)

X

Vår
2017

Kvalitative studier (etter avtale med relevante forskningsmiljøer)

Statusrapport til Bufdir: fremdrift og sammenfatning av sentrale funn i
hovedprosjekt og nasjonale delprosjekter (15.12.16)

X

Sluttfase
Delta i andres relevante konferanser

X

Workshops/spredning i relevante fora

X

Utarbeide sammenfattende sluttrapport (15.6.17)

X

Arrangere nordisk sluttkonferanse (30.11.17)

X

Referansegruppe
Etablere referansegruppe

X

Møter med referansegruppe

X
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X

5.

ORGANISERING

Nordens Välfärdscenter (NVC) er tildelt gjennomfører prosjektet etter avtale med Bufdir. Som en del
av oppdraget ligger også at NVC forsøker å etablere tilsvarende samarbeid med myndigheter i
Sverige og Finland, og med relevante forskningsmiljøer i disse landene.
Ved NVC er Anna Dahlberg prosjektleder for prosjektet.
Det foreslås å opprette en referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen tenkes sammensatt av
representanter fra relevante myndigheter, fagpersoner og samiske miljøer og vil anslagsvis bestå av
6-7 personer. Disse vil fungere som diskusjonspartnere for NVC gjennom prosjektperioden, bidra til
dialog og forankring i de aktuelle miljøene. Referansegruppen vil primært ha som sin rolle å ta stilling
til de mer overordnede og prinsipielle sidene ved prosjektet.

6.

KOSTNADSPLAN

For projektet er en samlet bevilling fra Bufdir på NOK 3 700 000. Summen inkluderer prosjektleders
lønn i 50 prosent stilling, samt lønnsmidler til økt kapasitet i de perioder av prosjektet der det kreves
kapasitet ut over dette. Budsjettet inkludert administrative kostnader.
Det vedlagte budsjettet er satt opp med de beløp vi kjenner i dag, men det vil parallelt arbeides med
å skaffe finansiering fra de andre landenes myndigheter. Med forbehold om flere lands økonomiske
bidrag, vil de administrative kostnadene kunne fordeles mellom landene.
Det er budsjettert med årlige midler til reiser. Dette skal dekke kostander til reiser og møter med
relevante fagmiljøer, deltakelse i konferanser/seminarer m.v.
Budsjettet er satt opp med årlige midler til formidling for landenes myndigheter, etter behov og
nærmere avtaler om dette. Midlene skal også dekke egne arrangementer og involverte forskeres
deltakelse der hvor det er relevant. Hensikten er å utvikle fagnettverk og samarbeidsrelasjoner, og
drive aktiv og relevant formidling av resultater fra prosjektet.
I 2014 er det satt av midler til å etablere en felles, nordisk akademisk poenggivende
publikasjonsserie. Publikasjonsserien vil utgis av NVC med tanke på at det skal være relevant og
attraktivt for de involverte forskningsmiljøene å publisere vitenskapelige og kvalifiserende bidrag på
temaet.
Innenfor budsjettposten «Forskningsprosjekter» vil summene også ta høyde for at skriftlige
forskningsbidrag/rapporteringer underveis, etter nærmere avtaler.
Det er satt opp midler til en større nordisk sluttkonferanse fra prosjektet. Dette kan enten skje i en av
hovedstedene eller i et av de samiske parlamentene. i Det kan overveies å arrangere to
sluttarrangement, alt etter hva som på dette tidspunktet vurderes hensiktsmessig og realistisk.
Budsjettet er angitt i 1000 NOK.
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Budsjett

2014
Prosjektledelse
Lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter
Reiser
Nettverk, møter med fagmiljøer, m.v.
Etablere referansegruppe
Reiser, kost, losji, møtelokale
Administrative kostnader
Kontorplass, telefon, pc, mv.
Nordisk publikasjonsserie
Forskningsprosjekter
Kvantitativt prosjekt, Norge (samarbeidspart ikke klarlagt)
Kvalitativt prosjekt, Norge (Høgskolen i Harstad)
Sum 2014

200
40
40
20
200

200
700

2015
Prosjektledelse
Lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter
Reiser
Nettverk, møter med fagmiljøer, m.v.
Referansegruppemøte, workshop
Reiser, kost, losji, møtelokale
Administrative kostnader
Kontorplass, telefon, pc, mv.
Formidlingsaktiviteter
Rapporteringer til nasjonale myndigheter på relevante data, arrangerer
seminarer/konferanser etter avtale med fagmiljøer og myndigheter, presentere
resultater i andres arrangementer
Sum 2015

600
60
50
50

250

1 010

2016
Prosjektledelse
Lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter
Reiser
Nettverk, møter med fagmiljøer, m.v.
Referansegruppemøter, workshops
Reiser, kost, losji, møtelokale
Administrative kostnader
Kontorplass, telefon, pc, mv.
Formidlingsaktiviteter
Rapporteringer til nasjonale myndigheter på relevante data, arrangerer
seminarer/konferanser etter avtale med fagmiljøer og myndigheter, presentere
resultater i andres arrangementer
Sum 2016
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600
60
50
50

250

1 010

2017
Prosjektledelse
Lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter
Reiser
Nettverk, møter med fagmiljøer, m.v.
Referansegruppemøte, workshop
Reiser, kost, losji, møtelokale
Administrative kostnader
Kontorplass, telefon, pc, mv.
Formidling
Utarbeide sammenfattende sluttrapport
Nordisk sluttkonferanse, andres relevante konferanser, workshops
Sum 2017

300

Totalt

3 700

7.

10
20
30

200
420
980

FORMIDLINGSPLAN

Formidlingsplanen er satt opp med bakgrunn i de opplysninger vi har p.r. i dag. Den vil utvikles videre
ved behov, når vi forhåpentlig får avtale med flere nordiske myndigheter om bevilgninger.
Som del av oppdraget står NVC tilgjengelig for oppdragsgiver for å rapportere/presentere resultater
fra prosjektet, etter nærmere avtale i det enkelte tilfelle.
Tidspunkt/frist Innhold

Mottaker/målgruppe

15.12.14

Årlig statusrapport med oppsummeringer av sentrale funn

Bufdir

15.12.15
Fortløpende
Fortløpende

Årlig statusrapport med oppsummeringer av sentrale funn
Workshops, seminarer, konferanser
Rapporter/vitenskapelige bidrag fra involverte forskere

Bufdir
Forskere, myndigheter
Myndigheter, forsker

15.12.16
Fortløpende
Fortløpende

Årlig statusrapport med oppsummeringer av sentrale funn
Workshops, seminarer, konferanser
Rapporter/vitenskapelige bidrag fra involverte forskere

Bufdir
Forskere, myndigheter
Myndigheter, forsker

15.6.17
15.6.17

Årlig statusrapport med oppsummeringer av sentrale funn
Sammenfattende sluttrapport / nordisk forskningsantologi

30.11.17

Nordisk sluttkonferanse

Bufdir
Myndigheter,
fagpersonell i tjenestene
Myndigheter, forskere,
fagpersonell
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