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Driftsmidler til studieplasser i høyere 

yrkesfaglig utdanning  

Industrifagskolen 2021 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

(Diku) lyser ut 37,8 millioner kroner til korte og fleksible 

videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig 

utdanning. Midlene tilsvarer 498 studieplasser a 60 studiepoeng. 

Akkrediterte fagskoler kan søke om midler til studieplasser. 

Studieplassene er øremerket korte videreutdanningstilbud som svarer på 

konkrete kompetansebehov innen industri og bygg. Det er derfor 

avgjørende at relevante bedrifter, bransjer, næringsklynger eller lignende, 

sammen med tillitsvalgtapparatet, spiller en sentral rolle i å definere tilbudet 

man søker midler til. 

Bakgrunn 

Bedrifter må hele tiden omstille seg for å lykkes i den internasjonale 

konkurransen. Høyt kompetente fagarbeidere er et viktig 

konkurransefortrinn, særlig i de eksportrettede industribedriftene. 

I forbindelse med frontfagoppgjøret i august 2020 lovet regjeringen å 

øremerke midler til studieplasser tilknyttet «Industrifagskolen». Konseptet 

«Industrifagskolen» har blitt utviklet gjennom Bransjeprogram for industri 

og bygg. Det er en paraplybetegnelse for videreutdanningstilbud spisset 

mot fagarbeidere innen industrirelaterte fagområder som faller inn under 

frontfagene, samt byggfag. Alle akkrediterte fagskoler med kompetanse 

innen relevante fag kan være tilbyder under paraplyen «Industrifagskolen». 

 

Mange videreutdanningstilbud vil ha grenseflater mot ulike fag- og 

kompetansebehov. Det er det faglige innholdet og næringslivets behov som 

Modell fra Bransjeprogram for industri og bygg: 

Målet med bransjeprogrammet er å sikre økt produktivitet og økt 

omstillingsevne i bedriftene, gjennom relevant kompetanseheving hos 

den enkelte arbeidstaker. Videreutdanningstilbud skal derfor bygge på 

konkrete behov definert i tett samarbeid mellom fagskole, 

bedrift/bransje og tillitsvalgtapparatet. 
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vil avgjøre om et tilbud faller innunder intensjonen med disse midlene. 

Samarbeid med konkrete bedrifter er derfor avgjørende i fordeling av disse 

studieplassene. 

Mål og forventede resultat 

Det overordnede målet for disse studieplassene er at fagskoler tilbyr 

fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri 

og bygg. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og/eller omstillingsevne 

både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften. Tilbudene som får 

tilskudd skal være tilpasset bedriftenes produksjon, og legger til rette for at 

deltakerne er i full jobb. Permitterte arbeidstakere kan likevel også være en 

målgruppe. 

Midlene som lyses ut tildeles som driftsmidler til studieplasser. En 

studieplass defineres som 60 studiepoeng avlagt i løpet av ett år. En 

studieplass kan brukes til å finansiere flere studenter som hver avlegger en 

mindre modul med færre studiepoeng enn 60. Det vil for eksempel si at 

seks studenter som tar 10 studiepoeng hver, til sammen fyller en 

studieplass. 

Dette innebærer at for hver tildelt studieplass, forventes det at det 

produseres 60 studiepoeng i løpet av et år. Med et snitt på 10 studiepoeng 

per deltaker vil 3 000 personer kunne delta på etter- og videreutdanning i 

løpet av 2021 gjennom disse midlene. 

Hvem kan søke? 

Søkerinstitusjon 

Søker skal være en fagskole med akkreditert utdanningstilbud innen et 

relevant fagområde. Fagskolen må ha, eller før studiets oppstart få, 

akkreditering for det aktuelle tilbudet det søkes midler til. Alternativt kan 

tilbudet gjennomføres i samarbeid med en fagskole som har akkreditering 

for tilbudet, og som da er ansvarlig for utdanningstilbudet. 

Partnere – arbeids- og næringsliv 

Videreutdanningstilbudet i søknaden skal ha sitt utspring i konkrete 

kompetansebehov i bedrifter. Representanter fra bedrifter eller for 

samarbeid mellom bedrifter lokalt innen en bransje, sammen med 

tillitsvalgtapparatet, må derfor delta aktivt i prosessen med å identifisere 

kompetansebehov og rekruttere til utdanningstilbudet. Partene har utviklet 

veiledningsmateriell som beskriver prosess for involvering. Veiledningene 

fra LO og NHO finner du på utlysningens nettside.  

Det må tydelig komme frem av søknaden hvordan representant for 

bedrift/klynge/bransje og tillitsvalgtapparatet er involvert i planleggingen. 

https://diku.no/programmer/driftsmidler-til-studieplasser-i-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning-industrifagskolen-2021#content-section-6
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Søkerinstitusjoner kan i tillegg samarbeide med andre 

utdanningsinstitusjoner eller andre typer organisasjoner. 

Fylkeskommunenes rolle 

Fylkeskommunene har en sentral rolle som regional utviklingsaktør, og har 

ansvar for å sikre at det tilbys høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med 

behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt (Fagskoleloven § 3). 

Som et ledd i den regionale kompetansepolitikken skal fylkeskommunene 

se opplæringsfeltet og regional næringsutvikling i sammenheng. I 

sammenheng med dette er flere fylkeskommuner i gang med å etablere 

ulike former for kompetanseforum eller samarbeidsarenaer. 

Fylkeskommunen er derfor en viktig bidragsyter i kartlegging av behov for 

fremtidig kompetanseheving. 

For å bidra til fylkeskommunens helhetlige forvaltning av høyere yrkesfaglig 

utdanning må den aktuelle fylkeskommunen holdes orientert om utviklingen 

av nye tilbud underveis i prosessen. Fylkeskommunen bør også kunne 

bidra med å vurdere det potensielle nedslagsfeltet for det aktuelle tilbudet 

utover den konkrete partneren til fagskolen. 

Hva kan fagskoler søke om? 

Fagskolene kan søke om tilskudd til drift av studiepoenggivende 

videreutdanningstilbud innen industri- og byggrelaterte fag. Tilbudene skal 

startes i 2021. Det kan ikke tildeles midler til arbeidet med utvikling av nye 

tilbud. 

Midlene tildeles som driftsmidler til studieplasser. En studieplass defineres 

som 60 studiepoeng i løpet av ett år. En studieplass kan brukes til å 

finansiere flere studenter som hver avlegger færre studiepoeng enn 60. Det 

vil for eksempel si at seks studenter som tar 10 studiepoeng hver, til 

sammen fyller en studieplass. 

For hvert 60. studiepoeng som planlegges avlagt vil det gis et grunntilskudd 

på kroner 75 900. I tillegg vil det beregnes et resultatbasert tilskudd basert 

på faktisk avlagte studiepoeng i etterkant av den årlige rapporteringen til 

Database for statistikk om høyere utdanning – Fagskolestatistikk (DBH-F). 

For beregning av tilskudd til fagskolesektoren i 2021 var satsen for 

resultatbasert tilskudd kroner 18 500 per 60 studiepoeng. Satsen 

prisjusteres hvert år. 
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Tilbudene som finansieres må enten være eller bli akkreditert av 

NOKUT/fagområdeakkreditert fagskole før de kan finansieres. Moduler fra 

allerede akkrediterte tilbud kan tilbys som videreutdanningstilbud, i tråd 

med retningslinjer fra NOKUT. Se ellers NOKUT sin veileder for 

akkreditering og Når og hvordan skal fagskolen melde fra om endringer i en 

fagskoleutdanning. Frister for å søke NOKUT om akkreditering er 10. 

februar og 15. september.  

Fagskolene kan søke om midler til studieplasser innenfor følgende 

innretninger:  

1. Videreføring av utdanningstilbud utviklet via Bransjeprogram for 

industri og bygg  

2. Videreføring av utdanningstilbud utviklet gjennom andre 

bransjeprogram, dersom de er relevant for lokal eller regional 

industri, byggenæring, eller tilgrensende fagfelt 

3. Nye modulbaserte utdanningstilbud som er utviklet i samarbeid 

med relevant aktør i næringslivet etter modell fra Bransjeprogram 

for industri og bygg 

4. Moduler/emner fra eksisterende, akkrediterte utdanningstilbud som 

dekker bedrifters behov for kompetanse 

Midlene skal komme studentene til gode. Tilbud som mottar støtte, kan ikke 

kreve egenbetaling eller skolepenger utover semester- og materialavgift. 

Private fagskoler som mottar støtte, kan ikke foreta utdelinger. Se 

Fagskoleloven § 29 for regler om offentlig tilskudd til drift av høyere 

yrkesfaglig utdanning. 

Hvordan blir søknaden vurdert?  

Alle søknadene blir vurdert opp mot kvalifiseringskriteriene for å avgjøre 

videre behandling av søknaden. 

Eksempel: 

Dersom det planlegges en klasse på 30 studenter som hver skal ta 

7,5 studiepoeng vil det samlet sett utgjøre 225 studiepoeng. Delt 

på 60 (antall studiepoeng per studieplass) blir dette 3,75 

studieplasser, som igjen multipliseres med satsen på 75 900. 

Fagskolen vil da få kroner 284 625 i grunnfinansiering. Dersom alle 

studentene avlegger eksamen vil fagskolen i tillegg får 3,75*18 500 

som blir 69 375 kroner i resultatbasert tilskudd. Samlet tilskudd vil 

da bli 354 000 kroner. 

https://www.nokut.no/nyheter/fagskoler-kan-raskt-og-ubyrakratisk-tilby-kompetanseheving/
https://www.nokut.no/nyheter/fagskoler-kan-raskt-og-ubyrakratisk-tilby-kompetanseheving/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/fagskole/veileder--a-bli-fagskole-og-om-akkreditering-av-fagskoleutdanning/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/fagskole/veileder--a-bli-fagskole-og-om-akkreditering-av-fagskoleutdanning/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/fagskole/regelverk-for-fagskoler/nar-og-hvordan-skal-fagskolen-melde-fra-om-endringer-i-en-fagskoleutdanning/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/fagskole/regelverk-for-fagskoler/nar-og-hvordan-skal-fagskolen-melde-fra-om-endringer-i-en-fagskoleutdanning/
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Kvalifiseringskriterier 

• Søker skal være en fagskole med akkreditert utdanningstilbud 

innen relevant fagområde. 

• Søknadsskjema er fullstendig utfylt og innsendt innen fristen 

• Søknaden er innenfor utlysningens avgrensning for hva det kan 

søkes om 

• Alle vedlegg er fullstendig utfylt og vedlagt søknaden 

• Utdanningstilbudet er akkreditert (av NOKUT eller av fagskole med 

fagområdeakkreditering), eller det foreligger en konkret plan for 

akkreditering 

• Utdanningstilbudet tilbys i samarbeid med konkrete bedrifter, 

næringsklynger eller andre sammenslutninger av virksomheter, 

samt relevant representant fra tillitsvalgtapparatet 

Kvalitetskriterier 

A. Relevans for utlysningens målsetting 

B. Kvalitet på samarbeid og forankring hos bedrift/klynge eller annen 

representant for samarbeid mellom bedrifter lokalt innen en 

bransje, og representant fra tillitsvalgapparatet, er godt beskrevet 

C. Klart definert målgruppe 

D. Fylkeskommunen er orientert og forespurt en vurdering av 

utdanningstilbudets relevans utover det konkrete samarbeidet med 

bedrift/klynge/bransje 

Evalueringsprosess 

Søknader som faller inn under innretning 1 vil gis tilskudd, gitt at 

kvalifiseringskriteriene er oppfylt og det er penger igjen på budsjettet. 

Alle øvrige søknader som oppfyller kvalifiseringskriteriene for utlysningen, 

blir vurdert etter kvalitetskriteriene på en skala fra 1 (dårlig) til 7 

(fremragende). Ved ellers like søknader, vil fagskoler med 

fagområdeakkreditering bli prioritert. 

Diku oppnevner en rådgivende komité bestående av relevante parter fra 

arbeidslivet. Diku evaluerer søknadene og fatter vedtak om tildeling. 

For å sikre hurtig igangsetting av utdanningstilbud 

vil Diku gjennomføre tildeling av midler til studieplasser etter følgende 

innretninger og frister: 
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Nr. Innretning Prosess Søknadsfrister – alle 
frister klokken 12 

1 Videreføring og drift 

av utdanningstilbud 

utviklet via 

Bransjeprogram for 

industri og bygg 

 

Forenklet 

evaluerings-

prosess 

• 19. februar 2021 

• 16. april 2021 

• 11. juni 2021 

• 17. september 2021 

Flere frister ved behov 

2 Videreføring av 

utdanningstilbud 

utviklet gjennom 

andre 

bransjeprogram, 

dersom de er 

relevant for lokal 

eller regional 

industri, 

byggenæring, eller 

tilgrensende fagfelt 

Full kvalitativ 

evaluering 

• 19. februar 2021 

• 16. april 2021 

• 11. juni 2021 

• 17. september 2021 

Flere frister ved behov 

3 Nye modulbaserte 

utdanningstilbud 

som er utviklet i 

samarbeid med 

relevant aktør i 

næringslivet etter 

modell fra 

Bransjeprogram for 

industri og bygg 

Full kvalitativ 

evaluering 
• 19. februar 2021 

• 16. april 2021 

• 11. juni 2021 

• 17. september 2021 

Flere frister ved behov 

4 Moduler/emner fra 

eksisterende, 

akkrediterte 

utdanningstilbud 

som dekker 

bedrifters behov for 

kompetanse 

Full kvalitativ 

evaluering 
• 19. februar 2021 

• 16. april 2021 

• 11. juni 2021 

• 17. september 2021 

• Flere frister ved behov 
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Hvordan søke 

Søknaden skal skrives på norsk og leveres via Espresso, Dikus 

søknadsportal.  

Søknaden skal inneholde:  

1. Fullstendig utfylt søknadsskjema i Espresso 

2. Vedlegg som beskrevet under 

Søknaden må gi en beskrivelse av 

• Hvordan tilbudet svarer på utlysningens målsetting 

• Omfang på utdanningstilbudet (antall studiepoeng) 

• Varighet (start og sluttdato) og studiebelastning (i prosent av fulltid) 

• Undervisningsformer, organisering og vurderingsform  

• Behov for utdanningstilbudet og forankring i 

bedrifter/representanter for samarbeid mellom bedrifter og 

tillitsvalgtapparatet 

• Estimert antall deltakere som samarbeidspartner skal bidra med 

• At fylkeskommunen er orientert om initiativet, og eventuelt 

fylkeskommunens vurdering av tilbudets bredere relevans 

Krav til vedlegg 

• Oversikt over utdanningstilbud i Dikus Excel-mal  

• Samarbeidsavtale med bedrift, næringsklynge eller annen 

representant for samarbeid mellom bedrifter lokalt innen en 

bransje, som underbygger at dette tilbudet svarer på et konkret 

kompetansebehov og at bedriften(e) vil legge til rette for at 

arbeidstakere kan gjennomføre kompetansehevingen 

• Uttalelse fra representant fra tillitsvalgtapparatet, som bekrefter 

arbeidstakernes involvering i å vurdere kompetansebehov 

• Studieplan for utdanningstilbudet 

• Signert følgebrev fra fagskolens styre, eventuelt med prioritering av 

tilbud dersom det søkes om flere 

 

Tilsagnsbrev 

Fylkeskommunen er den regionale forvalteren av driftsmidler til høyere 

yrkesfaglig utdanning. Tilsagn om studieplasser vil derfor gis til 

fylkeskommunen som en øremerket tildeling til det aktuelle tilbudet. 

Fylkeskommunen vil stå for utbetaling til søkerskolen i henhold til 

tildelingen. 

Resultatbasert tilskudd vil bli beregnet på vanlig måte. Det vil si at det er 

den totale produksjonen av studiepoeng i fylkeskommunen som ligger til 

https://espresso.diku.no/
https://diku.no/Media/Files/diku.no/programmer/driftsmidler-til-studieplasser-i-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning/vedlegg-til-soeknad-om-studieplasser-industrifagskolen-2021.xlsx
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grunn for det årlige tilskuddet av driftsmidler til fylkeskommunen. 

Resultatbasert tilskudd vil derfor utbetales til fylkeskommunen på lik linje 

med ordinære driftsmidler. Den enkelte fylkeskommune skal tildele 

resultatbasert tilskudd til den enkelte fagskole etter studiepoengproduksjon, 

gitt at fagskolen fremdeles er akkreditert. 

Rapporteringskrav 

Institusjonene skal rapportere til Database for statistikk om høyere 

utdanning - Fagskolestatistikk (DBH-F) i tråd med rapporteringskrav for 

fagskolene. Resultatbasert tilskudd beregnes på bakgrunn av 

innrapporterte tall til DBH-F. 

Fagskoler med fagområdeakkreditering som oppretter nye utdanningstilbud 

på egen fullmakt, skal melde fra om dette til NOKUT. 

 

Kontaktpersoner 

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til: 

Carl Endre Espeland 

Seniorrådgiver 

402 02 765 | carl.espeland@diku.no 

Kjerstin Bruvold Klokkeide 
Seniorrådgiver 

958 00 764 | kjerstin.klokkeide@diku.no 
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