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Sakstittel: Overføring av ansvaret for Naturfagsenteret 
 
De viktigste problemstillingene: 
Universitetet i Oslo v/ MatNat fakultetet har vært vertskap for Naturfagsenteret siden senteret ble 
etablert i 2003. Naturfagsenteret er et av flere nasjonale sentre som arbeider for å styrke kvaliteten i 
barnehage og skole. I Meld. St. 21 (2016-17) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen foreslår 
Kunnkapsdepartementet (KD) å legge det faglige ansvaret for de nasjonale sentrene til dagens 
vertsinstitusjoner fra 1. januar 2018.  Grunnfinansieringen til de nasjonale sentrene vil overføres til 
rammen til den enkelte vertsinstitusjon. 
 
Etter administrasjonenes vurdering vil en slik organsiering der MatNat får ansvaret for både 
bemanning og den faglige virksomheten i Naturfagsenteret øke mulighetene for samarbeid med 
institusjonenes øvrige faglige virksomhet både når det gjelder samarbeid med skoleverket og når det 
gjelder forskning. Vi ser et særlig potensiale i samarbeid mellom Naturfagsenteret og det planlagte 
Kompetansesenteret for realfagsundervisning (se neste sak) for å bygge et bredt fagdidaktisk miljø 
på fakultetet. 
 
KD er i dialog med fakultetet om overtagelsen. Det skal være et første møte med departementet 12. 
juni.  
 
Vedtaksforslag: 
Fakultetsstyret godkjenner at MatNat fakultetet overtar det faglige ansvaret for Naturfagsenteret fra 
2018 slik KD har bedt om.  
 
 
Vedlegg: Brev av 30.04.2017 fra KD: Prosess for overføring av ansvaret for de nasjonale sentrene 
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Prosess for overføring av ansvaret for de nasjonale sentrene 

KD viser til brevet Beslutning om organisering av de nasjonale sentrene for 

grunnopplæringen og barnehagen datert 23.03.2017 (vår ref. 16/7807). 

 

Meld. St. 21 (2016-17) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen viser til at departementet 

har vurdert om de nasjonale sentrene bør organiseres på en annen måte enn i dag. De 

nasjonale sentrene har en viktig rolle for å styrke kvaliteten i barnehage og skole. Meld. St. 21 

beskriver en modell hvor skoleeier samarbeider med universiteter og høgskoler for å utvikle 

kompetanseutviklingstiltak som er tilpasset lokale utfordringer og behov. For at denne 

modellen skal fungere best mulig, må det finnes fagmiljø ved UH-institusjonene som kan 

bidra med oppdatert kunnskap og  praksisrettet og relevant innhold i kompetanseutviklings-

tiltak, herunder fagmiljø som kan ivareta det samiske perspektivet.  

 

Ved å legge det faglige ansvaret for sentrene til dagens vertsinstitusjoner mener KD at 

rammene vil ligge godt til rette for at sentrene kan ha en viktig rolle i den nye 

kompetansemodellen. At vertsinstitusjonene får ansvaret for den faglige virksomheten vil gi 

sterkere insentiver til å ta ansvar for å oppnå gode resultater. Det gir også bedre forutsetninger 

for god planlegging dersom samme virksomhet har ansvar for både den faglige virksomheten 

og bemanning. Det åpner for å utvikle de nasjonale senterfunksjonene i bedre samarbeid med 

institusjonenes øvrige faglige virksomhet. KD vil derfor legge det faglige ansvaret for 

sentrene til vertsinstitusjonene. Departementet vil ha dialog med vertsinstitusjonene og 

sentrene om dette slik at arbeidet med å styrke kvaliteten i barnehager og skoler innenfor nye 

rammer kan fungere best mulig.  

 

Departementet tar sikte på at endringen kan iverksettes fra 1. januar 2018 og at 

vertsinstitusjonene får overført grunnfinansieringen fra og med statsbudsjettet for 2018. 

Departementet vil også ha nærmere dialog med Sametinget og Samisk høgskole om hvordan 

oppgavene til det samiske senteret kan harmoniseres med oppgavene til de nasjonale sentrene.   
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Aktiviteten ved sentrene i 2017 

Utdanningsdirektoratet styrer den faglige virksomheten ved sentrene frem til 

vertsinstitusjonene overtar ansvaret fra 1.1.2018. I 2017 følger sentrene opp oppgavene i 

oppdragsbrevet fra direktoratet og rapportering gjennom styringsdialog, økonomirapporter og 

årsrapport, i henhold til oppdragsbrevet.   

 

Grunnfinansieringen 

Utgangspunktet er at grunnfinansieringen som de nasjonale sentrene har fått tildelt over kap. 

226 post 50 overføres til rammen til den enkelte vertsinstitusjon. Det er ikke planlagt noen 

vesentlige endringer i nivået på grunnfinansieringen.  

 

Øvrig finansiering 

Flere av sentrene får finansiering ut over grunnfinansieringen for å utføre særskilte oppgaver. 

Departementet vil gjøre en vurdering av hvert enkelt tilleggsoppdrag. De senterspesifikke 

oppdragene sentrene har fra direktoratet i 2017, blir ikke nødvendigvis videreført. Avtalte 

oppgaver som har en varighet ut over 2017, vil i utgangspunktet fortsette ut den perioden 

disse løper, men med forbehold om behov og de årlige budsjettprosessene. Departementet vil 

jobbe videre med å avklare hvordan eventuelle tilleggsoppdrag skal finansieres. 

 

Den nye kompetansemodellen medfører at det fremover blir færre nye satsinger av den typen 

som har generert tilleggsoppdrag og midler fra statlige utdanningsmyndigheter til enkelte av 

sentrene. Det er forutsatt i Meld. St. 21 og statsbudsjettet for 2017 at etterspørselen etter, og 

finansieringen av tiltak for kompetanseutvikling i årene fremover, primært vil komme fra 

kommunesektoren og ikke fra statlige utdanningsmyndigheter.  

 

Rammer for aktiviteten 

Departementet legger til grunn at det også fremover vil være et sterkt behov for fagmiljøer 

som bidrar til å heve kvaliteten i barnehager og skoler i hele landet gjennom å være 

praksisnære pådrivere for å utvikle fagdidaktikk på sine områder, og gjennom å støtte 

lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i sektoren.  

 

Departementet vil omtale rammene for aktiviteten knyttet til grunnbevilgningen i 

tildelingsbrevene til universitetene og høyskolene for 2018, og legger opp til å ha dialog med 

institusjonene om denne omtalen.  

 

Departementets styring av universitetene og høyskolene skjer på overordnet og strategisk 

nivå, i tråd med prinsippene for mål- og resultatstyring. Dette vil også bli lagt til grunn for 

oppfølgingen av aktiviteten universitetene og høyskolene nå får ansvar for. Dette vil blant 

annet si at det enkelte universitet eller høyskole i samarbeid med senter/senterleder sammen 

må planlegge hvordan de best innfrir forventningene som stilles i tildelingsbrevet.  

 

Nye styringslinjer og Utdanningsdirektoratets rolle fremover 

Endringene vil medføre endrede styringslinjer. KD vil fremover forholde seg til universitetene 

og høyskolene som mottar grunnbevilgningen og har ansvaret for målene som følger disse 
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midlene. Utdanningsdirektoratet vil ikke lenger ha en styringsrelasjon til de nasjonale 

sentrene. Dersom direktoratet har behov for bistand fra relevante fagmiljø til å utføre 

oppgaver, vil de nasjonale sentrene kunne være aktuelle tilbydere.  

 

Møter våren 2017 

KD vil invitere til møter med den enkelte vertsinstitusjon sammen med det/de sentrene de vil 

få ansvar for om prosessen og de nye rammene. Møtene vil bli holdt i perioden fra midten av 

mai til midten av juni. Det er satt opp en møteplan som er vedlagt dette brevet. Vi vil gjerne 

ha en tilbakemelding på om tidspunktet passer eller om vi må finne et alternativt tidspunkt. 

Hvis det ikke passer er det fint om dere også melder tilbake om det er noen av de "alternative 

tidspunktene" i listen eller tidspunkt andre virksomheter har fått som kan passe. 

Tilbakemelding sendes til  bjorn.breivik@kd.dep.no innen utgangen av 5. mai.  

 

Med hilsen 

 

 

Johan Raaum (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Bjørn Breivik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Klima- og miljødepartementet 

Miljødirektoratet 

Utdanningsdirektoratet 
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Adresseliste 

 

Høgskolen i Oslo og 

Akershus 

Postboks 4, St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Høgskolen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Ingrid Hernes    

UiS 

Læringsmiljøsenteret 

  laringsmiljosenteret@uis.no 

Nasjonalt senter for 

flerkulturell 

opplæring 

Høgskolen i Oslo og 

Akershus, Postboks 

4 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

Nasjonalt senter for 

fremmedspråk i 

opplæringen 

Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN 

Nasjonalt senter for 

kunst og kultur i 

opplæringen 

   

Nasjonalt senter for 

leseopplæring og 

leseforsking 

   

Nasjonalt senter for 

matematikk i 

opplæringen 

Matematikksenteret, 

NTNU 

7491 TRONDHEIM 

Nasjonalt senter for 

naturfag i 

opplæringa 

   

Nasjonalt senter for 

nynorsk i opplæringa 

   

Nasjonalt senter for 

skriveopplæring og 

skriveforsking 

   

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i 

Stavanger 

 4036 STAVANGER 
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