Tilskudd til nettbaserte utdanningstilbud
Utlysning 2020

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og Kompetanse Norge lyser ut inntil 100 millioner kroner til oppskalering av
digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.
Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi digitale tilbud til
arbeidsledige og permitterte.
Midlene skal benyttes til arbeidsrelevante digitale tilbud på alle
utdanningsnivåer slik at ledige kan komme raskt i gang med
kompetanseutvikling. Regjeringen har gjennom en midlertidig forskrift gitt
adgang til at ledige og permitterte kan kombinere dagpenger med
utdanning eller opplæring. Det midlertidige unntaket i dagpengeregelverket
gjelder ut året 2020.
Det er tre søknadsfrister: 15. mai, 5.juni og 15. juni 2020 kl. 1200.

1. Bakgrunn
Regjeringen har lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner.
Regjeringen satt av inntil 100 millioner kroner til økt nettbasert opplæring.
Krisetiltakene er en del av regjeringens kompetansereform.
Regjeringen har gjennom en midlertidig forskrift gitt adgang til at ledige og
permitterte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.

2. Mål og forventede resultater
Målet med tiltaket er å gi kompetanseheving til permitterte og ledige.
Midlene skal benyttes til å oppskalere eksiterende digitale tilbud på alle
utdanningsnivåer slik at ledige kan komme raskt i gang med
kompetanseutvikling.
Utdanningstilbudene kan være åpne for andre deltakere, men skal være
arbeidsrelevant og primært rettet mot permitterte og ledige.
Midlene kan tildeles søknader som:
•

Oppskalerer og tilpasser eksisterende digitale utdanningstilbud

•
•
•

Kan starte opp relevante, nettbaserte utdanningstilbud så raskt
som mulig
Redegjør for hvordan tilbudet møter en konkret etterspørsel, på
lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå
Har en plan for å rekruttere permitterte og ledige til
utdanningstilbudet

3. Hva kan midlene brukes til?
Tilskuddet skal gå til utgifter i forbindelse med oppskalering av digitaliserte
utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.
Tiltak som får støtte, må ta utgangspunkt i kvalitetssikrede utdanningstilbud
som allerede tilbys. Det kan søkes om støtte til både ordinære og til etterog videreutdanningstilbud på alle utdanningsnivå. Det kan søkes støtte til
tilbud av ulikt omfang, fra små kurs til semester- eller årsenheter.
Tilskuddet kan gå til kostnader knyttet til økt deltakelse i tilbudet, og/eller
tilpassing til nye målgrupper. Tilpassingen kan være modulisering av
eksisterende tilbud, som i første omgang tilbys som etterutdanning,
eventuelt med mulighet for opptak til studietilbud med eksamen senere.
Utdanningstilbud som mottar støtte fra tiltaket kan ikke ta egenbetaling eller
studieavgift fra studenter/deltakere. En del av tilskuddet vil være avhengig
av antall deltakere i det oppskalerte tilbudet.
Midlene kan brukes til:
•
•
•
•
•

Lønn og frikjøp for ansatte
Innkjøp av tjenester
Kostnader knyttet til vurdering/eksamen
Rekruttering og markedsføring
Andre relevante kostnader

Det gis ikke tilskudd til utvikling av helt nye tilbud. Det gis ikke midler til kjøp
av datamaskiner eller annet teknisk utstyr. Det gis normalt ikke støtte til
kjøp av lisenser. Hvis det er behov for nye lisenser for gjennomføring av
utdanningstilbudet, må behovet begrunnes i søknaden. Kostnader knyttet til
digital distribusjon må spesifiseres.

4. Søknadsprosess
Hvem kan søke?
• Offentlige og private tilbydere av videregående opplæring
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•
•
•

Offentlige og private fagskoler
Høyskoler med akkrediterte studietilbud
Akkrediterte universiteter og høyskoler

Hvordan søker du?
Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus
søknadsplattform Espresso. Søknaden må være komplett ved levering.
En søknad skal bestå av:
1. Utfylt søknadsskjema i Espresso, inkludert budsjett.
2. Følgebrev signert av leder med myndighet til å forplikte
institusjonen juridisk og økonomisk.

Søknaden må redegjøre for
• Omfang på utdanningstilbudet (antall studiepoeng eller hvor mange
timer arbeidsbelastning)
• Varighet (start og sluttdato)
• Undervisningsformer, organisering, vurderingsform, varighet og
progresjon
• Antall forventede studenter
For å sikre hurtig igangsetting av utdanningstilbud vil Diku og Kompetanse
Norge gjennomføre vurderingen av søknader i inntil tre puljer:

Første pulje
Andre pulje
Tredje pulje

Frist for å søke
15.5.2020
5.6.2020
15.6.2020

Søkere som får avslag i en tidlig pulje, kan søke igjen til en senere pulje
dersom det er midler igjen. Diku og Kompetanse Norge legger opp til
effektiv saksbehandling og søkere vil få tilbakemelding så raskt det lar seg
gjøre.

5. Hvordan blir søknadene vurdert?
Krav til utdanningstilbudet
• Utdanningstilbudet skal være en oppskalering av eksisterende
digitale tilbud, og skal kunne tilbys raskt og nettbasert.
• Tilbudet skal være målrettet
• Tilbudet skal ha stor grad av fleksibilitet slik at ledige og permitterte
har mulighet til å fullføre i løpet av kort tid, samtidig må det tas
høyde for at deltakerne må kunne fullføre utdanningen i
kombinasjon med jobb.
• Utdanningstilbudet skal tilfredsstille krav til utdanningskvalitet i
henhold til gjeldende læreplaner og læringsutbyttebeskrivelser.
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Kriterier for vurdering
Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:
•

Utdanningstilbudets relevans
o Behov for og etterspørsel etter tilbudet
o Tilbudet har en definert målgruppe
o Tilbudet kan komme raskt i gang
o Tilbudet har fleksibel studieprogresjon

•

Kvaliteten på søknaden
o Klar og helhetlig plan
o God beskrivelse av omfang, tilpasning og oppskalering
o Gjennomførbarhet og kostnadseffektivitet
o Beskrivelse av realistisk plan for rekruttering og
markedsføring av tilbudet

Diku og Kompetanse Norge etterstreber at den samlede porteføljen er
bredt sammensatt med hensyn til utdanningsnivå, geografi og fag.
Vurdering av søknadene
Søknadene i hver pulje blir vurdert på en skala fra 1 til 7. Søknadene får én
overordnet karakter og én underkarakter for hvert av de tre ovennevnte
vurderingskriteriene. Midler tildeles til de søknader som får høyest
overordnet karakter. Ved lik overordnet karakter vil karakter for
«utdanningstilbudets relevans» være avgjørende.
Et sekretariat med deltakelse fra Diku og Kompetanse Norge vil
gjennomføre vurderingen av søknader. Diku og Kompetanse Norge fatter
det endelige vedtaket om tildeling på bakgrunn av sekretariatets innstilling.

6. Tilsagnsbrev
Søkerinstitusjoner som får tilsagn om midler, vil få tilsendt et tilsagnsbrev
fra Kompetanse Norge. Tilskuddsmottaker forplikter seg gjennom en
bekreftelse til å forvalte tilskuddet i tråd med opplysninger i søknad og
vilkår satt i tilsagnsbrevet.

7. Rapporteringskrav
Institusjoner som får tildelt midler må levere regnskap for prosjektet og en
sluttrapport etter gjennomføring av prosjektet.
Utdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført i løpet av 2020. Frist for
sluttrapportering vil fremgå av tilsagnsbrevet.
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8. Kontaktpersoner
Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til
Lis Karin Andersen
seniorrådgiver
986 69 252│lis.karin.andersen@kompetansenorge.no
Siri Stokkeland
seniorrådgiver
990 13 367│ siri.stokkeland@kompetansenorge.no
Jørund Jørgensen
seniorrådgiver
959 96 763│ jorund.jorgensen@diku.no
Linda Rutledal
seniorrådgiver
975 30 154│ linda.rutledal@diku.no
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