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Midler til utviklingstiltak og oppdukkende kompetansebehov innen
høyere yrkesfaglig utdanning
Trøndelag fylkeskommune er etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning tillagt ansvar for
at det blir tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse
lokalt, regionalt og nasjonalt. Det aller meste av midlene fylkeskommunen forvalter til
drift av slike utdanninger ved private og offentlige fagskoler følger et årshjul som
fagskolene i fylket er gjort kjent med gjennom bl.a. vår dialog med sektoren. I tillegg har
vi i 2021 valgt å gjennomføre et forsøk med to nye ordninger som fagskolene kan søke
om støtte gjennom for kommende studieår:
1. Fylkeskommunale utviklingsmidler
2. Støtte til drift av «oppdukkende kompetansebehov» i arbeidslivet
Hensikten med de to nye ordningene er å styrke fagskolenes mulighet til å
(videre)utvikle utdanningstilbud for å dekke konkrete kompetansebehov i arbeidslivet og
raskt å dekke disse behovene. Ordningene er forankret i Fylkestingets prioriteringer for
tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2021 og i målene som
Kunnskapsdepartementets har satt for driftstilskudd til fagskolene:
1.
2.
3.
4.

Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning
God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning
Effektiv og god fagskolesektor

1. Fylkeskommunale utviklingsmidler
Det er i alt satt av kr. 1 215 000 i fylkeskommunale utviklingsmidler. Det kan maksimalt
tildeles et tilskudd på kr. 150 000 til ett enkelt tiltak, og det vil kunne få inntil 50 %
fylkeskommunal delfinansiering. Søknad til tiltak som er gitt støtte fra andre offentlige
instanser eller ordninger må begrunnes særskilt. Det kan ikke søkes om tilskudd for
delfinansiering av tiltak som har fått støtte gjennom Diku sine utviklingsmidler til høyere
yrkesfaglig utdanning.
Fagskoler med akkrediterte studietilbud i Trøndelag kan søke om tilskudd til:
• utvikling av nye eller tilpassing av eksisterende utdanninger med det formål å
dekke konkrete kompetansebehov i arbeidslivet i Trøndelag
• tiltak som bidrar til å videreutvikle kvaliteten på eksisterende utdanningstilbud
• etablering/videreutvikling av samarbeid mellom fagskoler og arbeidslivet, mellom
fagskoler og andre utdanningsnivå og/eller mellom ulike fagskoler
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Noen eksempler på tiltak det kan søkes om støtte til er:
•
•
•
•

Samarbeid med bedrift(er) og deres tillitsvalgapparat for tilpasning av korte,
konkrete og fleksible kompetansehevingstilbud i arbeidslivet
Arbeid knyttet til søknad om fagområdeakkreditering
Arbeid med å styrke oppfølging og veiledning av studentene
Investeringer i nytt utstyr eller ny/oppdatering av programvare

En søknad må inneholde:
1. en beskrivelse tiltaket det søkes om støtte til
2. en beskrivelse av tiltaket sett opp mot punktene i denne utlysningen, inkl.
Kunnskapsdepartementets mål for sektoren og Fylkestingets prioriteringer
3. en omtale av hvordan tiltaket vil gjøre fagskolen bedre i stand til å dekke
arbeidslivets kompetansebehov lokalt, regionalt og/eller nasjonalt
4. framdriftsplan for tiltaket
5. budsjett
Det vil være en styrke for søknaden om fagskolen kan synliggjøre hvordan tiltaket det
søkes om støtte til vil bidra til økt fullføring.
Det vil bli gitt ytterligere føringer for tilskuddet i et eventuelt tildelingsbrev, bl.a. med
enkle rapporteringskrav.
Søknadsfrist: 15. oktober 2021
2. Støtte til drift av «oppdukkende kompetansebehov» i arbeidslivet
Det er satt av i alt kr. 3 100 000 til støtte for å drifte utdanningstilbud som dekker
såkalte «oppdukkende kompetansebehov». Dette vil kunne være konkrete
kompetansebehov som fagskolene har avdekket gjennom sitt samarbeid med arbeidslivet
i Trøndelag, og som ikke var kjent ved ordinær søknadsfrist 15. oktober 2020. Det vil
kunne gis støtte til både hele utdanningstilbud og til moduler. Fagskolen må ha
akkreditering(er) fra NOKUT for utdanningstilbud det gis støtte til. Det vil være mulig for
flere fagskoler med ulike akkrediteringer å søke sammen.
En søknad må inneholde:
1. en beskrivelse av utdanningen det søkes støtte til, inkl. omfang i studiepoeng og
progresjon
2. en omtale av hvordan kompetansebehovet er avdekket
3. en beskrivelse av samarbeidet med arbeidslivet
4. en vurdering av realistisk studenttall
5. budsjett, inkl. eventuell delfinansiering fra fagskolen, NAV, arbeidslivet etc.
Det vil ikke bli gitt tilskudd i form av studentsats, men som et konkret engangstilskudd
per utdanningstilbud som får støtte. En eventuell videreføring av tilbudet må søkes
innenfor rammene og fristene i Trøndelag fylkeskommunes ordinære årshjul for
forvaltning av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.
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Tilbud som gis tilskudd skal rapporteres til DBH-F på lik linje med andre utdanninger,
jf. føringer gitt av nasjonale myndigheter.
Søknader vil bli behandlet etter hvert som de kommer inn. Søknader mottatt etter 1.
desember 2021 vil imidlertid ikke bli behandlet.

Med vennlig hilsen
Ståle Ertzgaard

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Kopimottakere:
DIKU - DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I
HØYERE UTDANNING
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