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Utlysning av utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig 

utdanning 2021

Utviklingsmidlene for høyere yrkesfaglig utdanning ble introdusert gjennom 

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

Formål

• legge til rette for at fagskolene utvikler utdanningstilbudene slik at de holder høy 

kvalitet og samsvarer med den kompetansen arbeidslivet etterspør 

• bidra til oppdaterte utdanningstilbud i fagskolesektoren

• fremme bruk av teknologi for læring i fagskoleutdanningen

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

eller til utdanninger som opprettes i særlig godt samarbeid med arbeidslivet. 



Utlysning av utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig 

utdanning 2021

• Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden vektlegger at 

kompetanserettet arbeid 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

«En god utdanning skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme 

muligheter for livslang læring for alle» 

(FNs bærekraftsmål nr. 4)



Om utviklingsmidlene

2017 - 35 millioner utlyst

• 74 søknader på til sammen 80 millioner, 50 av disse fikk støtte på 46 millioner

2018 - 35 millioner utlyst

• 100 søknader på til sammen 82,3 millioner, 30 av disse fikk støtte på 35 millioner

2019 - 42 millioner utlyst

• 78 søknader om til sammen 90 millioner, 40 av disse fikk støtte på 40 millioner

2020 - 43 millioner utlyst

• 64 søknader om til sammen 72 millioner, 38 av disse fikk støtte på 43 millioner

2021 - 44.5 + 10 millioner utlyst



Hvem kan søke?

• Norske institusjoner med akkrediterte 

tilbud i høyere yrkesfaglig utdanning

• Både private og offentlige!



Hvem kan søke? 

• Godkjente fagskoler kan sende inn én eller flere søknader 

• Det sendes én søknad per prosjekt 

• Dersom en fagskole søker om midler til flere prosjekter, må 

prosjektene nummereres i prioritert rekkefølge 

• Flere fagskoler kan samarbeide om en felles søknad 

• Andre aktører kan ikke søke selv, men må søke i samarbeid med 

en fagskole



Hva kan det søkes støtte til?

Utviklingsmidlene vil i 2021 tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til følgende fem innretninger:

Utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv 

• Det forpliktende samarbeid må beskrives og det må legges ved samarbeidsavtale. 

• Samarbeidspartner må bidra inn i prosjektet med ressurser som penger/arbeidstimer

Digital kompetanseheving for ansatte for å møte behov for omstilling i arbeidslivet 

• Digital kompetanseheving for skolens ansatte slik at de blir bedre i stand til å møte endringer i sin 

undervisning eller sitt fag som følge av digitalisering og automatisering



Bruk av digital teknologi for læring 

• For eksempel digitale læremidler/ læringsarenaer, kommunikasjonsløsninger for samhandling, eller 

utvikling av undervisning

Engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur 

• Beskriv hvordan investeringen bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen. Det legges vekt på om 

søker/ekstern samarbeidspartner bidrar med egenandel og/eller annen finansiering

Hva med lisenser?



10 mill. kroner til utstyr i høyere yrkesfaglig utdanning
Prop. 142 S og kap. 240, post 61

• Behov for utstyr må være en følge av veksten i fagskolene, f.eks. økning i antall studenter, 

oppstart av nye klasser etter tildeling via revidert nasjonalbudsjett

• Utstyr skal også gi bedre arbeidslivsrelevans for studentene 

• Forenklet søknad – ikke krav til egenandel



A

B

Søke på utstyrspotten?

FORENKLET SØKNAD

• Fyll ut punktene i kap.1, 2 

og 4

• Huk av at prosjektet retter 

seg mot utstyrsbehov (A)

• Hopp rett til «Resultater 

3.3.7» (B)

Fra søkerperspektivet



Punkt 3.3.7

• Beskriv utstyret skolen ønsker å anskaffe og hva det skal brukes til: 

• Beskriv veksten ved skolen

• Beskriv arbeidsrelevansen utstyret skal styrke

• DJI Phantom 4 Advanced Plus

• Gemini Terreng

• Drone til befaring av 

anleggsområde av typen DJI 

Phantom 4 Advanced Plus

• Gemini Terreng – terreng lisenser 

for å  (…)
• Utstyret brukes til(…)



Fra søkerperspektivet – er du registrert med riktig 

institusjonsinformasjon?



Hvordan sørge for godt prosjektdesign

• Sett av tid til å utvikle prosjektet - søknaden setter rammer for prosjektet

• Opprett en prosjektgruppe med riktig faglig kompetanse til å utvikle og gjennomføre prosjektet 

(fagansatte, pedagoger, samarbeidspartnere og skrivekyndige)

• Prosjektansvarliges faglige kompetanse skal beskrives i søknaden (3.4.4.)

• Sørg for gjennomføringskraft

• Definer innretning og mål for prosjektet

• Hva er det skolen ønsker å oppnå med prosjektet? Hvorfor?

• Hvem er målgruppen

• Hva ønsker en å oppnå (resultater)

Hvilke aktiviteter må gjennomføres for å oppnå resultater og nå målet?



Budsjett

• Budsjettet må være realistisk og stå i forhold til innretningen og de foreslåtte aktivitetene

• Vis at det er sammenheng mellom aktiviteter, budsjett og forventet resultat 

• Kost/ nytte

• Planlegg aktivitetene først, så budsjettet

• Undersøk priser, estimer reelle utgifter 

• legg ved pristilbud ved investeringer i utstyr

• argumenter godt for prisanslag

• hva bidrar skolen/ samarbeidspartnere med? 

• Forklar postene og summene i budsjettet

- Men hva med uforutsette ting? 



Vurderingskriterier og utforming av søknad



Vurdering av søknader

Alle søknadene blir vurdert av en vurderingskomite, bestående av 

saksbehandlere i Diku og eksterne sakkyndige. 

Søknadene vil bli vurdert etter flere kriterier:

Prosjektet skal ha relevans, og da: 

✓ Relevans for utlysningens kvalitetsutviklingsområder (innretning)

✓ Behov for prosjektets resultat 

✓ Forankring i søkerinstitusjonens strategiske arbeid med utdanningskvalitet 



Velg én innretning, kanskje to



Hvordan vise prosjektets relevans

• Treffer søknaden innretningen og føringene? 

(utvikling av nye utdanninger, digital kompetanseheving, bruk av teknologi for læring, engangsinvestering)

• Hvorfor er prosjektets resultater viktig, og for hvem? 

• Hvorfor har behovet oppstått? 

• Hvor mange kommer prosjektet til nytte?

• Stor gruppe studenter

• Marginal gruppe, men stort behov i arbeidslivet/ samfunnet

• Relevant for lokalt- ,regionalt-, og / eller nasjonalt arbeidsliv

• Samfunnsmessig gevinst

• Er prosjektet forankret i fagskolens strategiske planer? Regionens 

kompetansepolitiske strategi? Annet? 



Vurdering av søknader

Videre om kriteriene;

• 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



Kvalitet i prosjektdesignet

Fra prosjektidé til søknad - søknadsskriving er en kunst

• Husk at vurderingskomiteen ikke vet noe om prosjektet ditt

• Sørg for at vurderingskomiteen forstår sammenhenger og helheten

• Hva er målet? Hva skal gjøres? Skriv utfyllende og forklarende

• Ikke overlat noe til fantasien og forklar hva, hvordan og hvorfor

• Skriv søknaden uten fagskolens stammespråk, eller dens tekniske 

forkunnskap

En god prosjektidé gir ikke nødvendigvis 

en god søknad -

FORTELL EN HISTORIE



Kvalitet i prosjektdesignet

Gjennomførbarhet

• Har en satt av nok tid og ressurser? 

• Har en riktig kompetanse på plass? Kan en få tak i riktig kompetanse?

• Må en gjennom en prosess med offentlig anbud? 

• Leverandørutfordringer

• Hva er plan B?

Kostnadseffektivitet – to perspektiv

• Skisser kostnadseffektivitet i forhold til kvalitet i fagskoleutdanningen og samfunnsmessig 

gevinst (livslang læring) 

• Kostnadseffektivitet i selve prosjektet



Kvalitet i prosjektdesignet

Plan for oppfølging av prosjektresultater etter prosjektperioden

• Nytt felt i Espresso 



Idemyldring: Plan for resultatformidling

Spørsmål:

• Skolene skal formidle ny kunnskap, praksiser og erfaringer, 

hvordan? (Poll/ chat)



Idemyldring: Plan for resultatformidling

a) Hva skulle dere ønske at utviklingsprosjekt ved ulike fagskoler 

delte? (skriv i chat/ be om ordet)

b) Bør Diku legge til rette for at resultater blir spredt, og at skolene 

kan lære av hverandre? Hvordan? (skriv i chat/ be om ordet)



Tilbake til vurdering av søknader

Viktigst av alt er den gode søknaden!

• Ved prioritering mellom ellers like gode søknader vil midlene bli forsøkt spredt mellom 

• fagområder 

• geografiske områder 

• mellom utviklingsområdene det kan søkes støtte til 

• Ved søknader som ellers er like gode, vil fagskoler med fagområde-godkjenning/akkreditering 

bli prioritert. 

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

tidligere tildelinger



Noen siste tips…

• Ikke skriv og lever søknaden(ene) siste dag. Begynn prosessen nå!

• Husk at det kan være lurt å lage en kladd, ikke skriv direkte inn i Espresso

• Lær av eventuelle tidligere søknader

• Delta på søkerwebinaret 7. desember

• Inkluder fagansatte, pedagoger, samarbeidspartnere og skrivekyndige i 

søknadsskrivingen

• Sjekk espressotilgangen og kontaktinformasjon

Før du leverer: 

• Få noen som ikke kjenner prosjektet/tiltaket til å lese gjennom søknaden



• at dere er allerede nå utformer den gode ideen til et 

utviklingsprosjekt

• at dere er bedre forberedt til å overføre en god idé til en god 

prosjektsøknad

• at dere leverer søknader som gir tildeling av midler, OG som 

beskriver et behov fra fagskolene og arbeidslivet som Diku kan 

melde videre til Kunnskapsdepartementet

• Send inn søknader!

Vårt mål i dag har vært:  



Takk for oss - Diku

Husk webinaret om søknadsskriving: søknadsveiledningswebinar, 

den 7. desember 2020 klokken 13-14 i Zoom

Her finner du utlysingen: Utviklingsmidler 2021

Kontaktperson: Øyvind Røthe – Mobil 90704717 / 

oyvind.rothe@diku.no

• Da gjenstår det å si takk for oss og vi ønsker alle en god pause!

• Neste økt starter klokken 12.15

https://diku.zoom.us/meeting/register/u5Ulf-qsrDsuGtWYfIp3qDt8BG6feFbgIm2R
https://diku.no/programmer/utviklingsmidler-til-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning

