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• TRFK med helhetlig forvaltningsansvar
• «Sørge for» at det tilbys hyu i Trøndelag
• Dekke kompetansebehov
• Tilskuddsforvaltning

• Kompetansestrategi for Trøndelag førende
• Innmeldt kompetansebehov fra arbeidslivet
• Prioriterte områder (ikke prioritert rekkefølge) i 2021
• Helse- og omsorg
• Tekniske fag
• Maritime fag
• Oppvekst

Fylkeskommunal forvaltning



• Prioriterte områder (ikke prioritert rekkefølge) i 2021 (forts.)
• Miljøvennlig næringsutvikling
• Teknologi og som bidrar til bærekraftig produksjon av mat og 

bioråstoff
• Det grønne skiftet og bærekraftmålene med utvikling av nye grønne 

arbeidsplasser og grønn verdiskapning
• Kompetanse for å møte klima og miljøutfordringene
• Digitalisering, automatisering og robotisering
• Vedlikehold av kritisk infrastruktur

• THYF som samarbeidspartner for tilbud lagt til 
fylkeskommunale enheter

Fylkeskommunal forvaltning



• Årlig prosess
• Kompetansestrategi med tilhørende handlingsprogram
• Innmelding av kompetansebehov

• Gjennom kompetanseforumstrukturen
• Fra arbeidslivet
• Nasjonale, regionale og lokale undersøkelser

• Politisk behandling i Fylkestinget i juni
• Publisering på nett i august/september
• Gir rammene for kommende søknadsrunde

• Kan Arena for hyu ha en rolle her? Hvilken? Hvordan? Når?

Avklaring prinsipper og 
prioriteringer



• Primært mål: dekke dokumentert kompetansebehov i 
arbeidslivet

• Økonomisk forutsigbarhet for fagskolene vektlagt, men 
kompetansebehovet har «forrang»

• Tilskudd skal
• stimulere til å dekke kompetansebehov i arbeidslivet
• stimulere til god kvalitet
• stimulere til gjennomføring
• dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Trøndelag
• komme studentene til gode

Tilskuddsforvaltning 2021



• Statlige midler søkbare for alle fagskoler med studiested i 
Trøndelag

• Likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler
• Tildeles utdanninger

• med NOKUT-akkreditering
• ved skoler med fagområdeakkreditering

• Igangsatte studier prioriteres fullført
• Kan begrense antall skoler med tilskudd for like studier
• Dekking av kompetansebehovet i hele Trøndelag av betydning
• Private fagskoler og ikke-trønderske offentlige fagskoler med 

klagerett
• Klageinstans: politisk oppnevnt klagenemnd

Tilskuddsforvaltning 2021



• Tilskuddsnivå så tett som mulig til nasjonalt anbefalte 
satser

• To satser – per år per heltidsekvivalent:
• Nettbaserte studier – kr. 59 500 (i 2020)
• Stedbaserte studier – kr. 85 884 (i 2020)

• Prisjusteres i tråd med kommunal deflator i 
statsbudsjettet 

• Tilskuddsrammer gis ut fra et beregnet studenttall ved 
tildeling

• Reduseres/økes ikke med endret studenttall

Tilskuddsforvaltning 2021



• Åpning for studentavgift fra 2021
• Forutsetning: studiet ikke fullfinansiert av offentlige midler
• Maks 5 000 kr.
• Lavest mulig, særlig begrunnet, fullt ut til drift av studiet

• Tilskudd kan delvis benyttes til administrasjon – TRFK 
kan be om spesifikasjon

• Søknadsfrist: 15. oktober
• Politisk behandling av budsjett i desember
• Tilsagn gis innen utgangen av februar
• Tilskudd betales ut innen 31. oktober og 31. januar

Tilskuddsforvaltning 2021



• TRFKs informasjon om hyu:
www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/hoyere-
yrkesfaglig-utdanning/

• Aktuelle dokumenter:
(se under «For fagskoler: Å søke om tilskudd til drift av utdanninger»)

• Årshjul 2020/21
• Søknadsskjema 2021/22
• Prinsipper og kriterier 2021
• Kunnskapsdepartementets retningslinjer

Om tilskuddsforvaltningen på nett

http://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/hoyere-yrkesfaglig-utdanning/
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