
Tilskuddsforvaltning av hyu i 
Trøndelag

Søknadsrunde høsten 2022



Forankret i:
• KDs retningslinjer, 

revidert i august
• Oppdragsbrev HK-dir, 

kommer i januar 22
• Fylkestingets vedtak om 

prinsipper, rullert i juni
• Statsbudsjettet, vedtas i 

november/desember
• Hovedutvalg for 

utdanning sitt vedtak om 
økonomiske rammer, 
vedtas i november

Tilskuddsforvaltningen



• Rullering av tilsvarende sak i 2020 for søknadsrunden 
høsten 2021

• Erfaringer fra forvaltningsrunden i 2021
• Innspill fra fagskoler

• Fagområder som bør prioriteres
• Samstemt forvaltningspraksis mellom fylkeskommunene, inkl. felles 

satser
• Økte tilskuddssatser
• Resultatbasert tilskudd tildeles «produserende» fagskole
• Bedre synliggjøring av fylkeskommunale tilskudd og av nasjonale 

føringer
• Tidligere tilsagn om og tildeling av tilskudd
• Tilbakemelding om forbedringspotensial hos fagskolene
• Redusere dokumentasjonskrav for søknad
• Ikke særegne rapporteringskrav for Trøndelag

Bakgrunn for vedtatte rammer  



• Vurdering av fagskolenes innspill
• Anbefalte fagområder

Hensyntatt: I stor grad i tråd med TRFKs prioriteringer i overordnede 
dokumenter

• Samstemt forvaltningspraksis
Delvis hensyntatt: TRFKs forvaltningspraksis i tråd med nasjonale føringer, og 
jobber sammen med andre fylker for koordinering, men behov for særegne 
trønderske satsinger

• Økte tilskuddssatser
Vurderes hensyntatt: Avhengig av økonomiske rammer satt av 
Regjering/Stortinget. Dersom rammene tillater det, vil TRFK også i 2022 
vurdere å øke satsene mer enn prisstigning tilsier.

• Resultatbasert tilskudd
Ikke hensyntatt: Brorparten av rammene er allerede låst til pågående 
utdanninger. Å låse denne delen av tilskuddet til «produksjonsskolen» vil 
begrense handlingsrom for å tildele i tråd med kompetansebehov. 
Vil gi 20 % redusert tilskudd det aktuelle året med evt. ettertildeling ca. 2 år 
senere, i tråd med produksjon – kan da gi krav om tilbakebetaling/redusert 
tildeling ved lavere produksjon.
Økt byråkratisering som må finansieres av statlige rammer.

Bakgrunn for vedtatte rammer 



• Vurdering av fagskolenes innspill
• Bedre synliggjøring

Hensyntatt: Alle nasjonale føringer publisert på www.trfk.no/hyu.
Det arbeides med å få på plass oversikt over tildelinger på disse nettsidene.

• Tidligere tilsagn og tildeling
Forsøkt hensyntatt: TRFK vil tilstrebe å som et minimum forholde oss til 
tidsrammene gitt i føringer fra nasjonale myndigheter

• Tilbakemelding om forbedring
Vurderes hensyntatt: Hvordan kan en slik dialog foregå? Ønsker å drøfte med 
fagskolene.

• Redusere dokumentasjonskrav for søknad
Hensyntatt: Ikke krav om innsending av dokumentasjon som tidligere er 
sendt inn.
Ikke behov for å søke om tilskudd til pågående utdanningsløp.

• Forenklet (håper vi) digitalt søknadskjema
• Ikke særegne rapporteringskrav

Forsøkt hensyntatt: I utgangspunktet kun krav om nasjonale rapportering.
MEN: Dersom vi ikke kan hente ut nødvendig informasjon fra nasjonal 
rapportering, har vi behov for utdypende informasjon.
Ønsker hver høst å få tilsendt den årsrapporten som styret sist behandlet.

Bakgrunn for vedtatte rammer 

http://www.trfk.no/hyu


• Prioriteringer, prinsipper og kriterier for tilskuddsforvaltning
• Åpning for evt. å justere disse for

• at de skal være i samsvar med retningslinjer gitt av KD
• tilpassing til anbefalinger gitt av fylkeskommunenes samarbeidsorgan 

for hyu
• Videreføring av vedtak fra 2020 som ikke er justert i årets sak
• Tilskuddsforvaltning så enkel som mulig og transparent
• Samarbeid med andre fylker om harmonisering av 

forvaltningspraksis

Fylkestingets vedtak



• Prioriterte fagområder (i uprioritert rekkefølge)
• Helse, omsorg og oppvekst
• Tekniske fag
• Maritim og marin (havbruk) sektor
• IKT, inkl. digitalisering, automatisering og robotisering
• Det grønne skiftet

• Rom for prioritering av andre fagområder dersom samfunnsmessige
endringer knyttet til kompetansebehov tilsier det

• Hva tillegges vekt ved behandling av søknader
• NOKUT-akkreditering/fagområdeakkreditering
• Forankret i arbeidslivets kompetansebehov, regionale og nasjonale strategier
• Forankring i arbeidslivets behov, faglig og organisatorisk
• Kontakt og samarbeid mellom studenter og arbeidsliv
• Kandidater kan gå rett inn i arbeid
• Gode vilkår for studentene

Prinsipper, prosesser og prosedyrer



• Hva tillegges vekt ved behandling av søknader (forts.)
• Utdanninger tilpasset å være i jobb og å kunne studere nært 

eget bosted
• Faglig styrke, kvalitet og soliditet
• Fagskolens vilje og evne til utvikling og til å dele erfaringer
• Gjennomføring
• Studiepoengproduksjon
• Søkertall til skole/studium
• Nettpedagogisk kompetanse
• Veiledningskompetanse

Prinsipper, prosesser og prosedyrer



• Endelige økonomiske rammer settes av Hovedutvalg 25. 
nov. utdanning på bakgrunn av tildeling i Statsbudsjettet

• Økonomiske rammer:
• 2020: kr. 77 582 000
• 2021: kr. 101 717 000
• 2022: Foreløpig beregning ca. kr. 109 mill.
• Eventuelle ubrukte midler i 2021 overføres til 2022

• Tilskuddssatser:
• 2020: Sted kr. 86 500 – Nett kr. 59 500
• 2021: Sted kr. 90 000 – Nett kr. 63 000
• 2022: Foreløpig anslag Sted ca. kr. 93 000 – Nett ca. kr. 65 000 

Økonomiske rammer og 
tilskuddssatser



• Informasjon på www.trfk.no/hyu - under «For fagskoler»
• Digitalt søknadsskjema
• Krever personlig innlogging via ID-porten

• Gir mulighet for å lagre underveis
• En del informasjon blir automatisk hentet fram
• Digital innsending og registrering

• Om søknadsskjema
• 1. side: Data om fagskolen
• 2. side: Data om de enkelte studiene – ved lagring får du anledning til å legge 

inn nytt studium
• 3. side: Opplasting av søknadsbrev, kvalitetssikring av dette, krav til 

dokumentasjon
• 4. side Kontroll av søknad før innsending

• Vær obs på muligheten for å søke tilskudd for utdanninger «utenfor» 
prioriterte fagområder: MÅ begrunnes grundig og særskilt

• Søknadsfrist: 15. desember 2021, satt av KD

Søknader for 2022

http://www.trfk.no/hyu


• Systematisering av søknader før jul
• Behandling i løpet av januar/februar
• Tilsagn om tilskudd for oppstart av NYE kull/utdanninger

ila. februar
• Løpende utdanninger tildeles tilskudd ut fra

innrapporterte studenttall til DBH-F forrige halvår

Behandling av søknader



• Alle studier det søkes om tilskudd til må beskrives
• Husk eventuelle justeringer/endringer og begrunnelse for disse
• Noen obligatoriske tema
• Noen valgfrie tema. Bør omtales dersom relevant.

• NOKUT-akkreditering (hvis ikke allerede sendt inn)
• Praksisavtaler for studier med praksiskrav (hvis ikke 

allerede sendt inn – maks 3 år gamle)
• Lenke til skolens lokale forskrift
• Scannet søknad skal være signert av styreleder
• Skolen skal sende inn siste styrebehandlede årsrapport 

innen 15. oktober

Forutsetninger/krav til fagskolene



• Tilskudd tildeles i tråd med tilsagn så fremt det enkelte
studiet kommer i gang

• Det åpnes for at skolen kan overføre studieplasser
mellom studier som er gitt tilsagn

• Skolen må innen 15. september melde inn
• hvilke studier som er startet opp
• om et er overført studieplasser mellom studier, inkl. antall

• Tilskudd kommende halvår ut fra sist innrapporterte tall

Forutsetninger/krav til fagskolene



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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