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Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

(Diku) lyser med dette ut inntil 44,5 millioner kroner til kvalitetsutvikling i 

høyere yrkesfaglig utdanning, med forbehold om Stortingets vedtak om 

tildeling av midler til dette formålet i samsvar med forslag i Prop.1 S (2020-

2021).  

Målet med midlene er økt kvalitet i utdanningene ved fagskolene og godt 

samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet 

etterspør. 

Utviklingsmidlene vil i 2021 tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til 

følgende: 

• utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og 

regionalt arbeidsliv 

 

• digital kompetanseheving for ansatte for å møte behov for 

omstilling i arbeidslivet  

 

• bruk av digital teknologi for læring 

 

• engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur 

 

Utdanningsløftet 2020 innebærer en kraftig økning av kapasiteten i  

fagskolene. Som tillegg til utviklingsmidlene 2021 lyser Diku ut 10 mill.  

kroner til utstyr i høyere yrkesfaglig utdanning. (Midler gitt etter Prop. 142 S  

og kap. 240, post 61.) Behov for utstyr må følge av vekst i fagskolene, f.eks.  

innkjøp av utstyr som fagskolen allerede har, og trenger mer av bla. som en  

følge av økning i antall studenter. Utstyr skal også gi bedre  

arbeidslivsrelevans for studentene. 

 

Disse midlene lyses også ut med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. 

 

Norske institusjoner med akkrediterte fagskoleutdanninger kan søke. 

 

Søknadsfristen er 20. januar 2021 kl. 12.00  
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Bakgrunn 

Utviklingsmidlene for høyere yrkesfaglig utdanning ble introdusert gjennom 

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning. Et 

viktig formål med midlene er å legge til rette for at fagskolene utvikler 

utdanningstilbudene slik at de holder høy kvalitet og samsvarer med den 

kompetansen arbeidslivet etterspør. 

Midlene skal bidra til oppdaterte utdanningstilbud i fagskolesektoren og 

stimulere til opprettelse av nye utdanninger det er særlig behov for i 

arbeidslivet, eller til utdanninger som opprettes i særlig godt samarbeid 

med arbeidslivet. 

Stortingsmeldinga vektlegger også at kompetanserettet arbeid fremover 

skal være mer forankret i regionale, helhetlige nærings- og 

kompetansestrategier som et resultat av regionalt samarbeid. 

Utviklingsmidlene skal også kunne bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, 

spesielt mål nr. 4: God utdanning - Sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle, og delmål 4.4: 

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har 

kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for 

sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap. 

Søknadsprosess 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Retningslinjer for tilskudd til 

kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. Retningslinjene viser blant 

annet hvem som er søknadsberettigede, krav til søknadens innhold, 

generell omtale av hva det kan gis tilskudd til og krav til rapportering. Merk 

at det kan gis tilskudd til prosjekter av inntil to års varighet, jf. kapittel 2 i 

retningslinjene. 

Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus nettbaserte 

søknadsplattform Espresso (https://espresso.siu.no) innen søknadsfristens 

utløp. 

Søknaden undertegnes av styreleder i eget følgebrev, hvor hvert styre 

redegjør for eventuelt flere søknader. Der søknaden fremmes på vegne av 

flere fagskoler, må følgebrevet undertegnes av alle styrelederne. 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/f34b56ba52454667a46049aa550b42bc/no/pdfs/stm201620170009000dddpdfs.pdf
https://diku.no/Media/Files/diku.no/programmer/utviklingsmidler-til-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning/retningslinjer-for-tilskudd-til-kvalitetsutvikling-i-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning2
https://diku.no/Media/Files/diku.no/programmer/utviklingsmidler-til-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning/retningslinjer-for-tilskudd-til-kvalitetsutvikling-i-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning2
https://espresso.siu.no/
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Søknadsveiledning 

Diku tilbyr veiledning individuelt eller gruppevis for søkere på oppfordring 

frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men vil ikke kunne lese 

gjennom søknadsutkast. Ta kontakt med kontaktpersonene for utlysningen 

for avtale. 

Diku arrangerer også søknadsveiledningswebinar. Webinaret vil finne sted 

7. desember 2020 kl. 13.00 – 14.30 i Zoom. 

Søkere som ønsker å delta på webinaret må melde seg på innen torsdag 

3. desember. Webinaret vil bli tatt opp, slik at søkere som ikke kan delta 7. 

desember, kan se det i ettertid. 

  

https://diku.zoom.us/meeting/register/u5Ulf-qsrDsuGtWYfIp3qDt8BG6feFbgIm2R
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Vurdering av søknader 

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier: 

• Prosjektets relevans, herunder:  

✓ Relevans for utlysningens kvalitetsutviklingsområder 

✓ Behov for prosjektets resultat 

✓ Forankring i søkerinstitusjonens strategiske arbeid med 

utdanningskvalitet 

 

• Kvaliteten på prosjektdesignet, herunder:  

✓ Tydelig og helhetlig plan for prosjektet 

✓ Samsvar mellom prosjektets mål og aktiviteter 

✓ Gjennomførbarhet 

✓ Kostnadseffektivitet 

✓ Plan for oppfølging av prosjektresultater etter prosjektperioden 

Vurderingene gis på en skala fra 1 (svak) – 7 (fremragende). 

Fagskoler med fagområdegodkjenning vil bli prioritert.  

Ved prioritering mellom ellers like gode søknader vil midlene bli forsøkt 

spredt mellom fagområder, geografiske områder og mellom 

utviklingsområdene det kan søkes støtte til.  

Søknadene blir vurdert av en vurderingskomite bestående av 

saksbehandlere i Diku og eksterne sakkyndige.  

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen, tentativt i 

første halvdel av mars 2021. 

Utbetaling 

2-årige prosjekter og tiltak som innvilges støtte vil få utbetalt 80 % av 

tilskuddet i 2021 og 20 % i 2022. Ettårige prosjekter og tiltak vil få utbetalt 

hele tilskuddet i 2021. 

Midlene skal benyttes til aktiviteter og investeringer i henhold til søknadens 

aktivitetsplan og budsjett.                                                                               
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Kontaktpersoner 

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til: 

Øyvind Røthe 

rådgiver 

+47 907 04 717│ oyvind.rothe@diku.no 

 

Sofie Axelsen Osland 

seniorrådgiver 

+47 909 80 863 │ sofie.osland@diku.no 
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