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1 Innledning 
 

Orientering om tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler i 2019 er et vedlegg til 
oppdragsbrevet for 2019 til fylkeskommunene. I orienteringen forklares prinsippene for 
tilskuddsordningen, og tilskuddet til den enkelte fylkeskommune vises. Det er i år også en 
omtale av endringer i 2019 når det gjelder organiseringen av fagskolefeltet. 

Orienteringen er delt inn i fire kapitler:  

Tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler 

• Kapittel 2 forklarer prinsippene i tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler.  
 

Tilskudd i 2019 

Denne delen forklarer endringer fra 2018 til 2019 i tilskuddet til fylkeskommunene.  

• Kapittel 3.1 viser i en tabell endringer i tilskudd per fylkeskommune fra 2018 til 
2019.  

• Kapittel 3.2 viser datagrunnlaget for det resultatbaserte tilskuddet for hver enkelt 
fylkeskommune.  

• Kapittel 3.3 omtaler omfordeling av grunntilskuddet til nettbaserte utdanninger 
innenfor helse- og sosialfag.   

• Kapittel 3.4 viser tilskuddet til 14 fagskoler som før 2018 fikk tilskudd over 
Kunnskapsdepartementets budsjett.  

 
Organisering av fagskolefeltet 

• Kapittel 4 omtaler endringer i organiseringen av fagskolefeltet i 2019.  
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2 Tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler  
 

Driftsmidler til fagskoler bevilges over kap. 240 post 60 under programkategori 07.40 Høyere 
yrkesfaglig utdanning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen omfatter 
midler fra tre tidligere finansieringskilder:  

• midler i rammetilskuddet til fylkeskommunene over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets (KMD) budsjett 

• midler til fylkeskommunene til helse- og sosialfaglige utdanninger over Helse- og 
omsorgsdepartementets (HOD) budsjett, forvaltet av Helsedirektoratet 

• tilskudd til 14 fagskoler over Kunnskapsdepartementets (KD) budsjett 
 

Fra 2018 er midlene samlet i én felles tilskuddsordning for driftsmidler til fagskoler. 
Tilskuddsordningen inneholder et grunntilskudd og et resultatbasert tilskudd. For 
fylkeskommunene sett under ett utgjør grunntilskuddet 81 pst. av det samlede tilskuddet i 
2019, og det resultatbaserte tilskuddet utgjør 19 pst.  

Fra og med 2019 tildeler Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning (Diku) tilskuddet (grunntilskudd og resultatbasert tilskudd) til fylkeskommunene, jf. 
omtale i kapittel 4. Fylkeskommunen har ansvar for å fordele tilskuddet videre til private og 
fylkeskommunale fagskoler i eget fylke. Dette innebærer at fylkeskommunen tildeler tilskudd 
til fagskoler med studiested i fylket og til fagskoler med nettbaserte tilbud (med eller uten 
samling) med kontoradresse i fylket. Fagskoler med studiested/kontoradresse i flere fylker 
kan derfor bli finansiert av flere fylkeskommuner.Det er opp til den enkelte fylkeskommune 
hvilke prinsipper som legges til grunn for fordelingen av tilskudd, men fylkeskommunene skal 
bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere.  

Fylkeskommunene skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i 
samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, jf. lov om høyere 
yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3. Det nasjonale ansvaret innebærer at 
fylkeskommunene skal se utdanningstilbudene i sammenheng på tvers av fylkene og ivareta 
fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker.  

Tilskuddet tildeles fylkeskommunen hvor fagskolens studiested befinner seg. Noen fagskoler 
har studiesteder i flere fylker. Disse fagskolene vil få tilskuddet fra de fylkeskommunene der 
studiestedene befinner seg.  

For å sikre at det blir gitt fagskoletilbud i alle fylkene, er det lagt til grunn at ingen 
fylkeskommuner får tildelt mindre enn 5 mill. kroner. Dette innebærer at Hedmark 
fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune får mer tilskudd i 2019 enn de ellers ville ha 
fått. Midlene omfordeles fra Oslo kommune.  

 

Utbetaling av tilskudd  

Fylkeskommunene får utbetalt tilskuddet i to rater. Første rate blir utbetalt i januar 2019.  
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Bruk av midler til administrasjon 

Hoveddelen av tilskuddet skal gå til drift av høyere yrkesfaglig utdanning. Fylkeskommunene 
kan benytte deler av tilskuddet til kostnader knyttet til å administrere fagskoletilskuddet. 
Fylkeskommunene må årlig rapportere hvor mye midler som er fordelt videre til fagskolene, 
jf. brev av 7. juni 2018 fra Kunnskapsdepartementet og oppdragsbrevet for 2019 til 
fylkeskommunene. 

Fagskoleloven § 29 regulerer blant annet krav til bruken av det offentlige tilskuddet og 
egenbetaling fra studentene ved private fagskoler. Det fastsettes i loven at private fagskoler 
skal benytte offentlige tilskudd og egenbetaling fra studentene til den akkrediterte 
utdanningen og innenfor lovens formål. Det fastsettes også at private fagskoler som mottar 
offentlige tilskudd, skal la midlene komme studentene til gode. Også private fagskoler kan 
benytte deler av tilskuddet og egenbetalingen fra studentene til administrasjonskostnader.  

 

Overføring av ubrukte midler fra ett år til det neste  

Dersom fylkeskommunen ikke bruker opp midlene til høyere yrkesfaglig utdanning i det året 
midlene er tildelt for, kan fylkeskommunen overføre midlene til året etter. Midlene må 
imidlertid benyttes til det samme formålet.  

Dersom det er endrede forutsetninger som gjør at midlene ikke kan benyttes, plikter 
fylkeskommunen straks å informere Diku om dette og tilbakebetale det overskytende 
beløpet, med mindre Diku aksepterer at feilen korrigeres ved senere tilskudd.  

2.1 Grunntilskudd 
Grunntilskuddet skal være forutsigbart, langsiktig og stabilt. Grunntilskuddet til den enkelte 
fylkeskommune videreføres i utgangspunktet fra år til år. Det kan bli endringer i 
grunntilskuddet som følge av ulike satsinger, som midler til nye studieplasser.  

I 2019 er imidlertid midlene til de nettbaserte helsefagutdanningene flyttet fra 
fylkeskommunen der studenten hadde bostedsadresse, til fylkeskommunen hvor 
studiestedet ligger, jf. omtale under kapittel 3.3. Grunntilskuddet til alle fylkeskommunene 
utgjør totalt 587,9 mill. kroner i 2019. Dette er en økning på 62,6 mill. kroner fra 2018. 
Økningen er knyttet til lønns- og prisjustering, opptrapping av nye studieplasser i 2018 og 
overføring av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet.   

2.2 Resultatbasert tilskudd  
Det resultatbaserte tilskuddet skal gi insentiv til å arbeide for kvalitet og øke gjennomføringen 
i utdanningene. Det resultatbaserte tilskuddet i 2018 er prisjustert til 2019-kroner og økt med 
8,1 mill. kroner som følge av økning i antall avlagte studiepoeng i 2017. Det resultatbaserte 
tilskuddet utgjør totalt 137,4 mill. kroner i 2019.   

Det resultatbaserte tilskuddet er for 2019 beregnet på bakgrunn av antall avlagte 
studiepoengsenheter1 ved  

                                                 
1 En studiepoengsenhet (SPE) er definert som 60 studiepoeng.  
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• alle fylkeskommunale fagskoletilbud 
• private fagskoletilbud som i 2017 mottok tilskudd fra Helse- og 

omsorgsdepartementet 
• private fagskoletilbud som i 2017 mottok tilskudd fra Kunnskapsdepartementet 

 

Alle fylkeskommunale fagskoletilbud inngår i det resultatbaserte tilskuddet til 
fylkeskommunene. Utdanningstilbud som fylkeskommunene har opprettet innenfor egen 
budsjettramme, resultatutsettes dermed på lik linje med de øvrige utdanningstilbudene.  

Hvis to fagskolestudenter avlegger 30 studiepoeng hver i løpet av ett år, utgjør det til 
sammen én studiepoengsenhet. Alle studiepoeng blir dermed vektet likt, uavhengig av om 
det er fra et deltidsstudium eller fulltidsstudium, og om fagskolestudentene følger forventet 
studiepoengproduksjon.  

Fra og med 2019 har det resultatbaserte tilskuddet åpen budsjettramme. Det betyr at jo flere 
studiepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig 
av de samlede resultatene i sektoren. Dersom antallet avlagte studiepoengsenheter 
reduseres, reduseres også det resultatbaserte tilskuddet til fylkeskommunene. 

Rapporterte SPE avlagt i 2017 legges til grunn for den resultatbaserte uttellingen i 2019. Det 
er endringstallet i avlagte SPE i 2017 fra gjennomsnittlig SPE i perioden 2014–16 som avgjør 
om det blir økning eller reduksjon i det resultatbaserte tilskuddet.  

For 2019 er satsen 17 500 kroner per avlagte SPE. Satsen er prisjustert fra 2018.  

Eksempel på beregning av resultatbasert uttelling til en fylkeskommune:  

Dersom en fylkeskommune har 100 avlagte SPE i beregningen for tilskuddet i 2018, og 102 
SPE avlagt i 2017, vil budsjettendringen være en økning på 2*17 500 kroner i tilskuddet for 
2019.  

2.2.1 Rapportering av studiepoeng i Database for fagskolestatistikk 
Uttellingen i den resultatbaserte delen av tilskuddet blir beregnet ut fra rapporteringsdata fra 
fagskolene til Database for fagskolestatistikk (DBH-F). Fagskolene rapporterer avlagte 
studiepoeng til DBH-F to ganger i året (15. mars og 15. oktober). Avlagte studiepoeng for 
både høst og vår blir lagt til grunn i beregningen av det resultatbaserte tilskuddet.  

Fagskolene må kvalitetssikre tallene som rapporteres og rapportere innen fastsatte frister. 
Mangelfull eller feilaktig rapportering kan føre til redusert resultatbasert tilskudd til 
fylkeskommunene. På nettsidene til DBH-F ligger spesifikasjoner av gjeldende 
rapporteringskrav for fagskolene og mal for rapportering.  

2.3 Egenbetaling 
I fagskolelovens § 29 andre ledd står det at fagskoler kan kreve egenbetaling fra studenter 
bare når det ikke ved tildeling av offentlige tilskudd er forutsatt at utdanningen skal være 
gratis. Det stilles ikke slike vilkår til fylkeskommunene ved tildeling av driftstilskuddet til 
fagskoler. Fylkeskommunene må selv vurdere om det skal stilles vilkår om anledning til å ta 
egenbetaling ved tildeling av tilskudd til en fagskole. 
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Fylkeskommunene står fritt til å vurdere i hvilken grad de ønsker å videreføre dagens praksis 
for egenbetaling. Fagskolene kan ikke kreve egenbetaling fra studenter som allerede har 
startet på en utdanning under forutsetning om at den er gratis.  
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3 Tilskudd i 2019 

3.1 Endringer i tilskudd per fylkeskommune fra 2018 til 2019 
Tabell 1 viser budsjettendringer per fylkeskommune fra 2018 til 2019.  

Tabellen er bygget opp på følgende måte:  

Beløpene i kolonnen Tilskudd 2018 tilsvarer tilskudd per fylkeskommune i 2018, med unntak 
av ekstra midler tildelt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB). Beløpene i 
kolonnen Tilskudd 2018 inkluderer midler til nye studieplasser fordelt i 2. utbetaling av 
tilskudd for 2018. 

Midler til nye studieplasser tildelt i 2018 trappes opp i budsjettet for 2019. Økningen for disse 
studieplassene kommer frem i kolonnen Opptrapping av studieplasser. 

Beløpene i kolonnene Tilskudd 2018 og Opptrapping av studieplasser blir deretter justert 
med anslått pris- og lønnsjustering på 2,8 pst. fra 2018 til 2019. Økningen som tilsvarer 
prisjusteringen, vises i kolonnen Pris- og lønnsjustering. Beløpene i kolonnene som følger, er 
i 2019-kroner.  

Kolonnen Midler fra HOD viser fordelingen av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) som en følge av at det ble overført for lite fra HOD til Kunnskapsdepartementet da 
ordningen ble etablert i 2018.  

Kolonnen Omfordeling av grunntilskudd viser fordelingen per fylkeskommune etter at 
midlene til de nettbaserte helsefagutdanningene er flyttet fra fylkeskommunen der studenten 
hadde bostedsadresse, til fylkeskommunen hvor fagskolene har kontoradresse, jf. omtale i 
kapittel 3.3. Omfordelingen gjelder kun grunntilskudd til nettbaserte helsefagutdanninger som 
tidligere ble finansiert over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.  

Kolonnen Endring i resultatbasert uttelling viser endring i resultatbasert tilskudd som følge av 
avlagte studiepoeng fra 2017 sammenlignet med gjennomsnittet for avlagte studiepoeng for 
perioden 2014–16.  

Kolonnen Utjevningsmidler viser midler som Hedmark fylkeskommune og Finnmark 
fylkeskommune får tilført for at ingen fylkeskommune skal få tildelt mindre enn 5 mill. kroner i 
driftsmidler til fagskoler, jf. omtale i kapittel 2.  

Tilskudd 2019 tilsvarer tilskudd 2018 justert med endringene i kolonnene som følger.  
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Tabell 1 Tilskudd (i kroner) per fylkeskommune 

 Fylkeskommune   Tilskudd 
20182 

 Opptrapping 
av 

studieplasser3   
 Pris- og 

lønnsjustering  
 Midler fra 

HOD4 

 Omfordeling 
av 

grunntilskudd5  

 Endring i 
resultatbasert 

tilskudd6   
 Utjevnings-

midler7 
 Tilskudd 

2019  
 Akershus  21 789 000 2 691 000 685 440 241 049 -1 822 390 1 031 000  24 615 000 
 Aust-Agder  12 808 000 1 932 000 412 720 54 273 -602 178 -26 000  14 579 000 
 Buskerud  34 822 000 3 933 000 1 085 140 239 565 -925 095 1 564 000  40 719 000 
 Finnmark  3 600 000 - 100 800 44 876 -1 270 239 419 000 2 105 563 5 000 000 
 Hedmark  3 847 000 - 107 716 88 818 -909 891 -253 000 2 119 358 5 000 000 
 Hordaland  97 717 000 2 829 000 2 815 288 190 487 -1 526 026 -23 000  102 003 000 
 Møre og Romsdal  41 943 000 897 000 1 199 520 76 526 -1 972 338 458 000  42 602 000 
 Nordland  24 128 000 1 311 000 712 292 170 912 -1 866 125 -522 000  23 934 000 
 Oppland  52 213 000 1 587 000 1 506 400 100 968 -571 535 168 000  55 004 000 
 Oslo  82 572 000 10 350 000 2 601 816 278 762 18 515 918 737 000 -4 224 921 110 831 000 
 Rogaland  56 856 000 4 416 000 1 715 616 337 581 109 989 1 552 000  64 987 000 
 Sogn og Fjordane  16 216 000 759 000 475 300 31 413 -1 387 800 357 000  16 451 000 
 Telemark   33 183 000 4 416 000 1 052 772 142 782 -627 352 2 348 000  40 515 000 
 Troms  26 138 000 - 731 864 69 519 -1 406 615 64 000  25 597 000 
 Trøndelag  62 013 000 2 208 000 1 798 188 232 078 -3 272 781 405 000  63 383 000 
 Vest-Agder  33 821 000 2 346 000 1 012 676 59 175 -524 007 578 000  37 293 000 
 Vestfold  17 497 000 2 484 000 559 468 158 927 1 004 069 -546 000  21 157 000 
 Østfold  29 917 000 1 863 000 889 840 182 291 -945 602 -227 000  31 680 000 
 SUM  651 080 000 44 022 000 19 462 856 2 700 000  8 084 000  725 350 000 

                                                 
2 Beløpene tilsvarer tilskudd per fylkeskommune i 2018, med unntak av ekstra midler tildelt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB). Beløpene inkluderer midler til nye 
studieplasser fordelt i 2. utbetaling av tilskudd for 2018. 
3 Se supplerende oppdragsbrev av 11. april 2018 fra KD om tildelte midler til nye studieplasser ved fagskoler.  
4 Midler fra HOD som følge av at det ble overført for lite fra HOD til KD i 2018.  
5 Omfordeling av grunntilskudd til nettbaserte helsefagutdanninger som tidligere ble finansiert over HODs budsjett. 
6 For dokumentasjon av endring i resultatbasert tilskudd se kapittel 3.2. 
7 Omfordeling av midler for at ingen fylkeskommune skal få mindre enn 5 mill. kroner i driftstilskudd til fagskoler. 
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3.2 Datagrunnlag for resultatbasert tilskudd 
Tabell 2 viser datagrunnlaget for endringen i resultatbasert tilskudd i 2019. Se omtale under 
kapittel 2.2 Resultatbasert tilskudd for forklaring av prinsippene for beregning av 
resultatbasert tilskudd.  

Tabell 2 

Fylkeskommune   
 Gjennomsnitt SPE 

2014–168   SPE 20179  

 Endring i 
resultatbasert 
tilskudd i 2019  

 Akershus                                  166                            225                      1 031 000  
 Aust-Agder                                  105                            103                          -26 000  
 Buskerud                                  249                            338                      1 564 000  
 Finnmark                                    16                              40                         419 000  
 Hedmark                                    31                              16                        -253 000  
 Hordaland                                  927                            926                          -23 000  
 Møre og Romsdal                                  372                            398                         458 000  
 Nordland                                  214                            184                        -522 000  
 Oppland                                  417                            427                         168 000  
 Oslo                                  811                            853                         737 000  
 Rogaland                                  470                            559                      1 552 000  
 Sogn og Fjordane                                  117                            137                         357 000  
 Telemark                                  245                            380                      2 348 000  
 Troms                                  232                            236                           64 000  
 Trøndelag                                  509                            532                         405 000  
 Vest-Agder                                  310                            343                         578 000  
 Vestfold                                  185                            154                        -546 000  
 Østfold                                  261                            248                        -227 000  
 SUM                               5 637                         6 099                      8 084 000  
 

  

                                                 
8 Inkluderer SPE avlagt ved fagskolene som før 2018 fikk tilskudd over KDs budsjett. 
9 Inkluderer SPE avlagt ved fagskolene som før 2018 fikk tilskudd over KDs budsjett. 
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3.3 Omfordeling av grunntilskudd 
Til og med 2017 har tilskudd til fagskoletilbud innenfor helsefag vært finansiert over Helse- 
og omsorgsdepartementets budsjett og fordelt gjennom fylket hvor studenten har 
bostedsadresse. Grunntilskuddet til de nettbaserte helsefagutdanningene er fra og med 2019 
flyttet til fylkeskommunene der fagskolene har kontoradresse. Dette er i samsvar med 
hvordan det resultatbaserte tilskuddet for de nettbaserte helsefagutdanningene blir fordelt. I 
2018 ble grunntilskuddet til de nettbaserte helsefagutdanningene fordelt etter studentenes 
bostedsadresse. Fordelingen av tilskuddet mellom fylkeskommunene blir fra og med 2019 
endret som følge av at grunntilskuddet til de nettbaserte helsefagutdanningene blir omfordelt, 
jf. tabell 1. 

 

3.4 Tilskudd til de 14 fagskolene som tidligere fikk tilskudd over 
Kunnskapsdepartementets budsjett   

Tilskuddet til fylkeskommunene inkluderer tilskudd til 14 fagskoler som før 2018 fikk tilskudd 
over Kunnskapsdepartementets (KD) budsjett, kap. 276 post 72. To av disse fagskolene er 
fylkeskommunale, mens de øvrige er private. Disse fagskolene er i en særstilling, blant annet 
fordi de fleste av dem er små og har et nasjonalt nedslagsfelt. I en overgangsperiode til og 
med 2020 vil departementet skjerme disse fagskolene, slik at de kan tilpasse seg den nye 
tilskuddsordningen. Dette innebærer at fylkeskommunene ikke kan omprioritere 
grunntilskuddet og det resultatbaserte tilskuddet som er knyttet til disse fagskolene. Fra og 
med 2021 vil tilskuddet til de 14 fagskolene bli en del av det ordinære tilskuddet som 
fylkeskommunene får til fagskoler.  

Studiepoeng avlagt ved disse fagskolene var ikke en del av det resultatbaserte tilskuddet i 
2018. I tilskuddet for 2019 er det beregnet resultatbasert uttelling også for disse fagskolene.   
I 2018 ble 20 pst. av tilskuddet til den enkelte av disse fagskolene satt av til resultatbasert 
tilskudd, jf. tabell 3 i Orienteringen om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018. 
Endringen i det resultatbaserte tilskuddet fra 2018 til 2019 fremgår av tabell 3.  

Tabell 3 viser datagrunnlaget for tilskudd til fagskolene som tidligere fikk tilskudd over KDs 
budsjett. 
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Tabell 3       

Fylkeskommune   Tilskudd 2018   
 Pris- og 

lønnsjustering   
 Gjennomsnitt 
SPE 2014–16   SPE 2017  

 Endring i 
resultatbasert 

tilskudd   Tilskudd 2019   
Akershus 6 926 000 194 000     82 000 7 202 000 

Det tverrfaglige kunstinstitutt  2 052 000 57 000 49 44 -93 000 2 016 000 
Asker Kunstfagskole  4 874 000 136 000 16 26 175 000 5 185 000 

Hordaland 6 032 000 169 000     18 000 6 219 000 
Kunstskolen i Bergen  6 032 000 169 000 49 50 18 000 6 219 000 

Møre og Romsdal 5 389 000 151 000     55 000 5 595 000 
Ålesund Kunstfagskole 5 389 000 151 000 19 23 55 000 5 595 000 

Nordland 3 414 000 96 000     -58 000 3 452 000 
Nordland kunst- og filmfagskole 3 414 000 96 000 31 28 -58 000 3 452 000 

Oppland 4 492 000 126 000     204 000 4 822 000 
Fagskolen Innlandet  4 492 000 126 000 15 27 204 000 4 822 000 

Oslo 32 639 000 914 000     198 000 33 751 000 
Bårdar Akademiet AS 14 509 000 406 000 118 125 109 000 15 024 000 
Designinstituttet 3 670 000 103 000 30 30 6 000 3 779 000 
Einar Granum Kunstfagskole 13 216 000 370 000 106 112 98 000 13 684 000 
Fagskolen for bokbransjen 1 244 000 35 000 6 5 -15 000 1 264 000 

Rogaland 4 950 000 139 000     111 000 5 200 000 
Kunstskolen i Rogaland 4 950 000 139 000 34 41 111 000 5 200 000 

Vest-Agder 7 854 000 220 000     601 000 8 675 000 
Hald Internasjonale Senter 4 504 000 126 000 73 73 6 000 4 636 000 
Menighetsbibelskolen  3 350 000 94 000 25 59 595 000 4 039 000 

Østfold 816 000 23 000     -107 000 732 000 
Frelsesarmeens offiserskole 816 000 23 000 15 9 -107 000 732 000 

SUM 72 512 000 2 032 000 586 649 1 104 000 75 648 000 
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4 Organisering av fagskolefeltet 

Noen av forvaltningsoppgavene Kunnskapsdepartementet har på fagskolefeltet, hører mer 
naturlig til i en underliggende virksomhet. Fra 1. januar 2019 blir derfor noen oppgaver på 
fagskolefeltet flyttet fra departementet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 
og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). 
Forvaltningen av forskriftene på fagskolefeltet blir flyttet til NOKUT. Diku skal forvalte 
tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler (kap. 240 post 60) og tilskuddsordningen for 
utviklingsmidler til fagskoler (kap. 240 post 61). Diku får òg ansvaret for tilstandsrapporten for 
høyere yrkesfaglig utdanning.  

For å samle kompetanse på fagskolefeltet blir sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd flyttet 
fra Kompetanse Norge til Diku i 2019. Departementet vil samtidig styrke sekretariatet for å 
gjøre det bedre rustet til å gi departementet innspill og råd som er godt faglig forankret i 
sektoren.  
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