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Utviklingsmidler til høyere 

yrkesfaglig utdanning 2020



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

Fagskoleutdanning

Utviklingsmidlene er en direkte oppfølging av stortingsmeldinga:

• Utviklingsmidler, tiltak (s.64): Regjeringen vil foreslå å opprette 

søkbare utviklingsmidler for kvalitetsheving av fagskoleutdanning.

• Et av formålene tilskuddsordningen skal ivareta, er å legge til rette 

for at fagskolene utvikler utdanningstilbudene slik at de holder høy 

kvalitet og samsvarer med den kompetansen arbeidslivet etterspør. 

(s. 64)



Utviklingsmidler til fagskoleutdanning

• Første gang i 2017: 35 millioner

• Også i 2018: 35 millioner

• Varig ordning fra 2019, forvaltet av Diku: 40 millioner

• Varslet i statsbudsjettet for 2020: inntil 43 millioner



Konkurranse om midlene

2017

• 35 millioner utlyst

• 74 søknader om til sammen 80 millioner

• 50 søknader fikk støtte på til sammen 46 millioner

2018

• 35 millioner utlyst

• 100 søknader om til sammen 82,3 millioner

• 30 søknader fikk støtte på til sammen 35 millioner

2019

• 42 millioner utlyst

• 78 søknader om til sammen 90 millioner

• 40 søknader fikk støtte på til sammen 40 millioner



• Offentlige og private fagskoler som tilbyr utdanning med godkjenning etter Lov 

om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). 

Hvem kan søke?



Utviklingsmidlene vil i 2020 tildeles prosjekter og 

tiltak som bidrar til følgende:

• digital kompetanseheving for ansatte for å møte behov 

for omstilling i arbeidslivet

• bruk av digital teknologi for læring

• utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og 

regionalt arbeidsliv

• engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur



Digital kompetanseheving for ansatte for å møte 

behov for omstilling i arbeidslivet

• Tiltaket skal heve den digitale kompetansen hos ansatte 

i fagskolen slik at de blir i stand til å møte endringer 

innen sitt fag som følger av digitalisering og 

automatisering

• Rammeverk som kan være til hjelp: DigCompEdu

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


Bruk av digital teknologi for læring

• Eksempler på digital teknologi som kan brukes for læring 

er digitale læremidler og kommunikasjonsløsninger for 

digital samhandling og samarbeid i undervisningen.



Utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt 

og regionalt arbeidsliv

• Et forpliktende samarbeid må beskrives og det må 

legges ved samarbeidsavtale.

• Samarbeidspartner må bidra inn i prosjektet med 

ressurser (penger eller arbeidstimer).



Engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur

• Må beskrive hvordan tiltaket bidrar til å heve kvaliteten i 

utdanningen.  

• Det legges vekt på om søker bidrar med egenandel 

og/eller annen finansiering, så et tett samarbeid med 

arbeidslivet hvor de bidrar økonomisk vil være en fordel. 



• Utviklingsprosjekter: hovedsakelig arbeidstimer (frikjøp)

• Engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur. 
- Investeringen må bidra til å heve kvaliteten i utdanningene. Eksempler på utstyr og infrastruktur det kan søkes om støtte til er 

simulatorer, laboratorieutstyr og LMS

- For søknader om tilskudd til investeringer i utstyr og infrastruktur vil det ved tildeling av tilskudd legges vekt på om søker bidrar med 

inntil 50 prosent egenfinansiering, og/eller om det foreligger annen finansiering.

• Lisenser?
- hvor lenge varer de og hvor mange får tilgang? Hva gjør en etter prosjektperioden?

• Forventer at eksterne samarbeidspartnere bidrar med ressurser (penger eller 

timer).

Hva kan en søke om støtte til?



• Treffer søknaden føringene? (Hvorfor er prosjektet viktig?)

• Er prosjektet beskrevet godt nok til å kunne vurderes? (Hva skal gjøres?) 

- tydelig aktivitetsplan som gjenspeiles i budsjett

- legg ved pristilbud ved investeringer i utstyr hvis mulig, eller argumenter godt for 

prisanslag

• Ved søknadsbehandling kan det legges vekt på hvordan søkeren har forvaltet 

eventuelle tidligere tildelinger

• Få noen utenfra som ikke kjenner prosjektet/tiltaket til å lese igjennom 

søknaden. 

http://espressotest.siu.no/espressoadm/login?0

Hva legger vi vekt på i vurdering av 

søknadene?

http://espressotest.siu.no/espressoadm/login?0

