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Kunnskapssenter for utdanning 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets kunngjøring av beslutningen om å flytte Kunnskapssenter for 
utdanning ut fra Forskningsrådet til et fagmiljø innenfor utdanningsforskning. Dette er en utvikling 
som vi støtter. Kunnskapssentra bør legges til vertsinstitusjoner med de beste fagmiljøene på det 
aktuelle forskningsområdet for dermed å sikre synergier, konsentrasjon av forskningen og best mulig 
faglig kvalitet i kunnskapssentrenes virksomhet. 
 
I invitasjonsbrevet til de fire universitetene som inviteres til å konkurrere om vertsfunksjonen for 
Kunnskapssenteret for utdanning, heter det bl.a. at «Kunnskapsdepartementet har lagt vekt på at et 
kunnskapssenter fordrer sterke fagmiljøer innen utdanningsforskning ved den aktuelle 
vertsinstitusjonen.». Den nylige evaluering av de norske forskningsmiljøene innenfor 
utdanningsforskning (UTDEVAL), gjennomført av Forskningsrådet, peker på at det er to miljøer innen 
utdanningsforskning i Norge som er klart sterkere enn de andre: NIFU og UiO.   
 
Kunnskapsdepartementet har valgt å valgt å begrense utlysningen av vertsinstitusjonen for 
Kunnskapssenteret til UiA, UiTø, UiS og NTNU. I lys av de tydelig uttrykte målene og intensjonene og 
den særskilte rollen systematisk kunnskapsoppsummering har som grunnlag for politikkutforming, 
mener vi det er uheldig å begrense konkurransen til fire universiteter og et utvalg som ikke 
inkluderer de sterkeste fagmiljøene. Begrensningen synes også å stå i strid med viktige prinsipper i 
regjeringens egen forskningspolitikk om åpenhet, konkurranse og faglig kvalitet. 
 
Vi ser at Kunnskapsdepartementet i sin pressemelding presiserer at "I tråd med retningslinjene er 
både faglige, sektorpolitiske og lokaliseringspolitiske mål lagt til grunn i forhåndsvurderingen." Vi har 
respekt for at flere mål skal med i vurderingen, men det er svært problematisk hvis 
lokaliseringspolitiske mål i utgangspunktet diskvalifiserer de beste fagmiljøene fra å søke om å bli 
vertsinstitusjon for et nasjonalt Kunnskapssenter. Det er verd å stille spørsmål ved hvilket signal en 
slik prioritering sender til forskningsmiljøene og til utdanningsmiljøene på alle nivå som 
Kunnskapssenteret skal betjene. 
 
Vi vil sterkt henstille Kunnskapsdepartementet om å utvide listen over institusjoner som inviteres til 
å søke rollen som vertsinstitusjon for Kunnskapssenteret for utdanning slik at også de to ihht 
fagevalueringen sterkeste fagmiljøene på området gis mulighet for å søke og konkurrere om 
vertsfunksjonen.  
 
Vi ser frem til Kunnskapsdepartementets svar og ønsker lykke til med etablering av en viktig nasjonal 
kunnskapsfunksjon for utdanningsmiljøene i Norge. 
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