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• Innføring av elektronisk søknadsskjema ser ut til å ha fungert 
greit

• Inntrykk av at fagskolene har hatt rimelig god kjennskap til 
vedtatte føringer fra Fylkestinget

• Generelt bedre kvalitet på søknadene enn i fjor
• Tilsagn sendt ut innen fristen
• Mottatt klage fra en skole – delvis imøtekommet 
• Noen refleksjoner:

• Søknadsbrev (hovedvedlegg) mangler stort sett signatur fra styreleder
• De fleste fagskolene forholder seg tydelig til prioriterte 

utdanningsområder
• Mange har forbedringspotensial i å synliggjøre hvordan utdanningene 

dekker konkrete kompetansebehov i arbeidslivet
• Omtale av samarbeid med arbeidslivet varierer en del
• Stor variasjon i hvilken grad fagskolene gir opplysninger knyttet 

prinsipper og kriterier

Erfaringer fra årets tildelingsrunde



Grunn-
tilskudd

Resultb.
tilskudd

Nye stud. 
Plasser

Just-
eringer*

SUM Tildeling 
private

Tildeling 
THYF

2018 49 701 11 330 1 104 - 62 135 7 650 **

2019 64 043 405 2 208 - 3 272 63 384 4 630 **

2020 65 448 828 10 984 1 206 78 788 10 650 62 326

2021 69 833 944 30 940 2 425 104 143 20 449 75 116

2022 104 362 1 650 10 803 7 484 124 300 26 725 93 212

Økonomi 2018 – 2022 Trøndelag
Statlig tilskudd

Mottatt søknader fra 9 skoler
(statlig tilskudd)
• Total søknadssum: ca. 147,15 mill.
• Søknad fra private: ca. 41 mill.
• Søknad fra THYF: ca. 100,38 mill.
• Pågående «kull»: ca. 91,75 mill.
• Søknad nye «kull» H22: ca. 49,47 mill.
• Ramme for nye «kull» H22: 26,7 mill.

Avsatt  5,8 mill. til
• Klagebehandling
• Utviklingsmidler
• Oppdukkende behov

• Tekniske fag
• Helsefag
• Oppvekstfag
• Maritime fag
• Reiselivsfag
• Merkantile fag

2022: 

• Havbruksfag
• Landbruksfag
• Næringsmiddelfag
• Klima og miljøfag
• IKT-fag

Søkte fagområder:

* Ikke kvalitetssikrede tall



• Høring er nytt av året – nettbasert høring 
• Helhetlig fokus i Trøndelag fylkeskommune
• Mål:

• Gi fagskolene mer systematisk mulighet til å bidra til forbedring av fylkeskommunens 
forvaltning

• Gi tydeligere og mer forutsigbare forvaltningsrammer
• Styrke kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov
• Bedre forankring av prioriterte kompetansebehov i arbeidslivet og fagskolene
• Etablere tydeligere prioriteringer og krav for innholdet i søknader og forutsetninger for å 

kunne søke
• Høringen sendt til

• Fagskolene
• Partene i arbeidslivet
• Næringsklynger
• Innovasjonsselskap
• Opplæringskontor
• Universitetene i Trøndelag

• Høringsfrist: 18. april – fagskolene oppfordres sterkt å gi høringssvar
• Danner grunnlag for politisk sak i mai og juni
• Informasjon om neste års søknadsrunde klar innen 15. september
• Søknadsfrist: 15. desember

Høring og prosess for forvaltning 
2023



• Prosess økonomiske rammer
• Forslag til statsbudsjett for 2023: primo oktober
• Politisk behandling Trøndelag: 23. november: rammer og satser
• Statsbudsjettet vedtas i desember

• Satser 
• Forslag om å videreføre årets satsstruktur
• Satser økes noe mer enn kommunal deflator
• Medfører at vi reduserer antall plasser som tildeles, men med bedre 

økonomiske rammer for studier som igangsettes
• Vi vil i 2024 vurdere overgang til tildeling

• med grunntilskudd og resultatbasert tilskudd
• ut fra ny differensiert satsstruktur
(med bakgrunn  rapport til HK-dir om finansieringssystemet)

Avklaring økonomi 2023



Utarbeidet av Deloitte for HK-dir som 2. del av evaluering av 
Fagskolemeldinga fra 2016
Ferdigstilt januar, offentliggjort 15. mars
Gir 10 anbefalinger, bl.a.

• Tettere oppfølging fra KD/HK-dir av fylkeskommunenes 
forvaltning

• Styrke sammenhengen mellom arbeidslivets 
kompetansebehov og tildeling av driftstilskudd

• Mer enhetlig forvaltningspraksis i fylkeskommunene
• Styrke kunnskapsgrunnlaget om nasjonale kompetansebehov
• Samordning av praksis knyttet til resultatbasert tilskudd
• Gjennomføre en kostnadskartlegging for drift av HYU-tilbud
• Bedre forutsigbarhet for etablering av nye studieplasser, også 

med tanke på at studier som utvikles kan gis finansiering
• Bedre samordning av ulike finansieringsordninger (ordinært 

driftstilskudd, Industrifagskolen, bransjeprogram)

Rapport til HK-dir om 
finansieringssystemet for HYU

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/risk/articles/evaluering-av-fagskolemeldingen.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20162017/id2522412/


• Ca. 5,7 mill. vil bli lyst ut til 
• Fylkeskommunale utviklingsmidler

Trolig: Utvikling av nye studier, kvalitetshevende tiltak, 
kompetansetilbud for tilsatte, samarbeid med arbeidslivet etc.

• «Oppdukkende kompetansebehov»
Konkrete utdanningstilbud i samarbeid med arbeidslivet avdekket etter 
ordinær søknadsfrist

• Videreføring av prøveordning fra 2021 – siste prøveår 
• Fordeling av midlene på de to ordningene avklares før 

utlysning ultimo april/primo mai
• Enkle søknads- og rapporteringsrutiner
• Takknemlige for innspill til rammer for ordningene

Fylkeskommunale støttetiltak utover 
driftstilskudd



Kunnskapsgrunnlag
Kompetansebehov

Felles bestilling

Trøndelag
Enkeltregioner

Ny utdanning Ny rekruttering Ny kompetanse
Etterutdanning

Videreutdanning

NAV (inn- og utland)

Tjenesteproduksjon - yrkesfaglig
Læreplasser (2+2) Praksiskandidat

PraksisbrevFagbrev på jobb

MFY

Trøndelagsmodell

Samordning
av

ressurser

Lokaler

Faglærere

Utstyr

Tjenesteproduksjon

Høyere yrkesfaglig

Helhetlig tilbuds-
planlegging i 
Trøndelag

Mål:
Se kompetanseproduksjon 
på alle yrkesfaglige 
utdanningsnivå under ett
• Vgo for ungdom
• Vgo for voksne
• HYU

Samarbeid med bl.a. NAV



Nytt på nett…
trfk.no/hyu

• Oversikt over tildelinger 
siden 2020

• Flytte nyhetsbrev til
en «feed» på nett-
sidene?

• Egne statistikksider
om HYU i Trøndelag

• Midlertidige sider
knyttet til ulike tiltak

• Har dere andre
behov/ønsker?

http://www.trfk.no/hyu


• Møte med HYU-sektoren i regi av HK-dir 17. mars
• Anslagsvis 35 000 flyktninger
• Konklusjoner fra møtet om HYUs mulige roller

• Bidra med kompetanseheving for de som skal ta imot flyktningene
(barn med traumer, psykisk helse)?

• Forkurs for flyktninger som ikke er kvalifisert for UH?
• Moduler for å gi kompetanse som raskt kan gi jobb?

• Andre innspill
• Behov for sentral koordinering og jobbing på systemnivå og skriftlig 

kommunikasjon
• Ressurser må følge med oppgaver
• Kunnskap om ukrainsk utdannelsessystem sett opp mot norsk HYU
• Etablering av varig arena for håndtering av utfordringer på samfunnsnivå

• TRFK med koordinering av innsats på fylkesnivå i samråd med bl.a. 
• HK-dir
• Fagskolene
• Andre utdanningsinstitusjoner
• Kommuner
• Statlige aktører
• Frivilligheten

Beredskap Ukraina



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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