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Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger 

 

Vi viser til at statsbudsjettet for 2020 på Kunnskapsdepartementets område ble vedtatt av 

Stortinget 6. desember 2019, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020).  

 

Vi viser også til det ordinære tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i 

Stavanger datert 18. desember 2019.  

 

1. Mål for tildelingen 

Hovedformålet med Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er å sammenstille og formidle 

nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å 

videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling 

og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale 

aktører på feltet. 

 

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 11 400 000 kroner til Kunnskapssenter for 

utdanning ved Universitetet i Stavanger.  

 
Midlene utbetales til UiS' gjennom deres bankforbindelse SpareBank 1 SMN, IBAN: 

NO0442090101743, SWiFT: SPTRNO22, og overføringen merkes "UH-6700".  
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Side 2 
 

3. Føringer for tildelingen 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2018–2019), Prop. 1 S (2018–2019) og 

av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet og i retningslinjene for senteret. 

 

4. Krav til rapportering 

Universitetet i Stavanger skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 

2020 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021. Vi forutsetter at 

virksomheten fører prosjektregnskap for disse midlene. 

 

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at midlene er 

benyttet i samsvar med forutsetningene i det supplerende tildelingsbrevet.  

 

5. Kontroll 

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 

forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 

kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 

forutsetningene. 

 

Med hilsen 

 

 

Håkon Kavli (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Zheng Ørvim Yuan 

seniorrådgiver 
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