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Bakgrunn 

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ble etablert på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 

som en avdeling i Norges forskningsråd. Senteret ble formelt åpnet i 2013. Departementet la 

til grunn at denne organiseringen var tidsavgrenset, og at det skulle foretas en ny vurdering 

av organisering og tilknytningsform når senteret var vel etablert. I 2016 gjennomførte NIFU 

en evaluering av KSU på oppdrag fra departementet.1  

 

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Kunnskapssenter for utdanning skal flyttes ut av 

Norges forskningsråd. Senteret skal fortsette sin virksomhet i en ny vertsinstitusjon utenfor 

Oslo.  

 

I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Kunnskapsdepartementet 

gjennomført en forhåndsvurdering av alternative steder og vertsinstitusjoner for 

kunnskapssenteret i henhold til retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser.2  I 

vurderingen er både virksomhetens behov og lokaliseringspolitiske mål lagt til grunn. 

Kunnskapsdepartementet har lagt vekt på at et kunnskapssenter fordrer sterke fagmiljøer 

innen utdanningsforskning ved den aktuelle vertsinstitusjonen.  

 

Kunnskapsdepartementet inviterer på denne bakgrunn Universitetet i Agder, Universitetet i 

Stavanger, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Universitetet i Tromsø 

– Norges arktiske universitet til å søke om å bli vertsinstitusjon for senteret. 

                                                
1 Evaluering av kunnskapssenter for utdanning. NIFU, Rapport 2016:12 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-for-lokalisering-av-statlege-arbeidsplassar-og-statleg-
tenesteproduksjon/id2342592/?q=retningslinjer%20for%20lokalisering 
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Om Kunnskapssenter for utdanning 

Kunnskapssenter for utdanning er i dag en faglig autonom aktør som skal sikre at det 

utvikles og formidles pålitelig og relevant forskningsbasert kunnskap om hele 

utdanningssektoren. Kunnskapssenteret skal bidra til at forskning av høy kvalitet blir brukt 

som kunnskapsgrunnlag i politikkutforming, forvaltning, profesjonsutøvelse og i den offentlige 

utdanningsdebatten.  

 

Kunnskapssenteret sammenstiller og formidler nasjonal og internasjonal forskning om hva 

som virker og ikke virker kvalitetsfremmende i barnehage, skole, opplæring og høyere 

utdanning. Departementet vil for ordens skyld nevne at kunnskap om styring av og ledelse i 

utdanningssektoren inngår i oppgaven til kunnskapssenteret. Annen kunnskap som har 

betydning for hvordan utdanningssystemet og utdanningsinstitusjonene kan lykkes med sitt 

samfunnsoppdrag kan også inngå.   

 

Senteret bidrar til økt kompetanse og kapasitet på sammenstilling og oppsummering av 

forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet. 

Senteret arbeider systematisk med å videreutvikle sjangeren "kunnskapsoversikter" 

(systematic reviews) og ulike formater for syntetisert forskning. Formidlingen tilpasses 

senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og 

undervisning. 

 

I tillegg identifiserer senteret områder med behov for mer kunnskap og spiller dette inn til 

myndigheter og forskningsmiljøer, og skaper møteplasser om utdanningsforskning for 

forskere, praktikere og myndigheter.  
 

Formålet med virksomheten videreføres, og departementet legger til grunn at 

kunnskapssenteret vil arbeide på tilsvarende måte ved ny vertsinstitusjon.  
 
Virksomhetsoverdragelse 

Departementet legger i utgangspunktet opp til at flytting av Kunnskapssenter for utdanning til 

ny vertsinstitusjon skjer innenfor rammene for virksomhetsoverdragelse, og at den nye 

vertsinstitusjonen overtar senteret fra 01.09.2019.   

 

Med virksomhetsoverdragelse menes «overføring av en selvstendig enhet som beholder sin 

identitet etter overføringen» (Arbeidsmiljølovens § 16-1 første ledd). Det sistnevnte, at 

enheten må beholde sin identitet, knytter seg til både aktiviteten og ressursene som benyttes 

til å utføre aktiviteten. Det innebærer et krav om at sentrale elementer skal bestå og at det 

skal være en fortsettelse av tidligere virksomhet/oppgaver som enheten driver.  

 

Kunnskapssenteret har i dag 6 ansatte, inkludert leder. Som følge av at flytting av senteret 

regnes som en virksomhetsoverdragelse har de ansatte ved kunnskapssenteret, om de 

ønsker det, rett til å følge oppgavene sine over i ny organisasjon. Hvor mange ansatte som 

ønsker å følge oppgavene sine, vil trolig ikke bli endelig avklart før beslutning om ny 

vertsinstitusjon foreligger.    
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Organisering og finansiering 

Det legges opp til at departementet og vertsinstitusjonen inngår en femårig samarbeidsavtale 

om aktiviteten i og finansieringen av Kunnskapssenter for utdanning. Vertsinstitusjonen 

fastsetter nærmere strategi og aktivitetsplan etter dialog med departementet. Det legges 

videre opp til årlige tildelingsbrev fra departementet og årlige dialogmøter mellom 

departementet og senteret. Etter fire år skal det gjennomføres en vurdering som grunnlag for 

en eventuell videreføring av avtalen. 

 

Senteret vil bli finansiert direkte fra Kunnskapsdepartementet: I 2019 med 4 mill. kroner 

(Norges forskningsråd får tildelt midler for årets åtte første måneder). Departementet tar sikte 

på en bevilgning for 2020 på 12 mill. kroner. Det er en ambisjon om å kunne øke 

bevilgningen til senteret utover årlig kompensasjon for økte priser.     

 

Departementet venter at vertsinstitusjonen selv bidrar med finansiering til 

kunnskapssenteret.  

 

Videre prosess 

Kunnskapsdepartementet vil foreta en samlet vurdering av søknadene etter følgende kriterier 

(jf. også "Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg 

tjenesteproduksjon" pkt. 5): 

 

1. Vertsinstitusjonens ambisjoner for kunnskapssenteret 

2. Forventede resultater og leveranser for senteret etter 5 år 

3. Plan for å rekruttere og sikre kvalifisert arbeidskraft til kunnskapssenteret  

4. Forslag til løsing av oppgavene innenfor de gitte rammene for 

kunnskapssenteret, inkludert organisering, kontakt med senterets målgrupper, 

tilknytning til relevante fagmiljøer og tilgang til infrastruktur 

5. Institusjonens erfaringer med oppdrag, rådgivning og veiledning av relevans for 

senteret  

6. Erfaring med oppsummering og oversettelse av forskning, kunnskapsmegling og 

brukerrettet formidling av forskning innenfor utdanningsfeltet 

7. Institusjonens eget finansielle bidrag til senteret 

8. Senterets bidrag til det lokale tilbudet av kunnskapsintensive arbeidsplasser og 

betydningen for lokalt / regionalt arbeidsmarked 

 

Vi ber interesserte universiteter om å søke innen kl 16.00 fredag 30.11.2018.  

Kontaktperson i KD er avdelingsdirektør Håkon Kavli, Tlf. 905 60 810. E-post: 

hakon.kavli@kd.dep.no.  

 
  

mailto:hakon.kavli@kd.dep.no
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Innsending av søknader skjer per e-post: postmottak@kd.dep.no. Forsendelsen merkes 

"Søknad vertsinstitusjon Kunnskapssenter for utdanning. Ref. 16/5663".  

 

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å kunngjøre tildelingen innen utgangen av februar 

2019.   

 

 

 

Med hilsen 

Eivind Heder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

   

 

Elisabeth Buk-Berge 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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