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Tilsagnsbrev for tilskudd til nye studieplasser i høyere yrkesfaglig 
utdanning 

Vi viser til innsendte behovsmeldinger fra fylkeskommunene i forbindelse med 
varslet økning i tilskudd til nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett for 2020. 
Vedtak om tilsagn er fattet med forbehold om vedtak av revidert nasjonalbudsjett i 
Stortinget. 
 
Bakgrunn 
På bakgrunn av Regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett om å øke 
bevilgningen til høyere yrkesfaglig utdanning med 1 000 nye studieplasser, 
inviterte Diku fylkeskommunene til å melde inn behov for nye studieplasser. 
Fylkeskommunene kunne melde inn behov for nye studieplasser til akkrediterte 
utdanninger ved offentlige og private fagskoler. De nye studieplassene er toårige, 
men kan brukes på alle akkrediterte fagskoleutdanninger, inkludert moduler som 
inngår i allerede akkrediterte utdanninger. Studieplassene skal kunne tilbys fra og 
med høsten 2020. 
 
Grunnlag for fordeling av midler 
Fordelingen er basert på en kvalitativ vurdering av behovsmeldingene fra 
fylkeskommunene. 
 
Behovsmeldingene har blitt vurdert på bakgrunn av:  

• Dokumentasjon av behov i arbeidslivet. 

• Klar og helhetlig beskrivelse av plan for økning i antall studieplasser i fylket 

• Involvering av arbeidslivet og fagskolene i behovskartleggingen 

• Realistisk plan for rekruttering av studenter 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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I tillegg til å vurdere kvaliteten på de innmeldte behovene har Diku lagt noe vekt på 
geografisk spredning. Det er stor differanse mellom innmeldt behov og antall 
studieplasser for tildeling. For å sikre en viss geografisk spredning har det derfor 
vært nødvendig å kutte i tildelingen til alle fylkeskommunene.  
 
Vedtak om fordeling av midler, med forbehold om vedtak i Stortinget 
Diku tildeler tilskudd til 1 000 nye studieplasser med oppstart høsten 2020. For 
høsten 2020 tildeles 36,8 millioner kroner. Tildelingen gjøres med forbehold om 
vedtak i Stortinget. Dersom Stortinget vedtar et høyere antall studieplasser enn 
1 000, vil Diku fordele disse så snart som mulig, med bakgrunn i de innmeldte 
behovene. 
 
Tilskudd fra staten til fylkeskommunene er ikke å regne som forskrift eller 
enkeltvedtak. Det er derfor heller ikke klagerett på en slik tildeling. 
 
Fordeling av tilskudd til nye studieplasser er som følger:  
 
Tabell 1: Fordeling av tilskudd til nye studieplasser per fylkeskommune 

Fylke Studieplasser Halvvårseffekt høst 2020 

Planlagt 
opptrapping 
2021 

Planlagt opptrapping  
2022 - halvårseffekt 

Agder 35 1 286 250 2 572 500 1 286 250 

Innlandet 82 3 013 500 6 027 000 3 013 500 

Møre og Romsdal 0 0 0 0 

Nordland 22 808 500 1 617 000 808 500 

Oslo 115 4 226 250 8 452 500 4 226 250 

Rogaland 75 2 756 250 5 512 500 2 756 250 

Troms og Finnmark 63 2 315 250 4 630 500 2 315 250 

Trøndelag 186 6 835 500 13 671 000 6 835 500 

Vestfold og Telemark 139 5 108 250 10 216 500 5 108 250 

Vestland 107 3 932 250 7 864 500 3 932 250 

Viken 176 6 468 000 12 936 000 6 468 000 

Total 1000 36 750 000 73 500 000 36 750 000 

 
En ettårig studieplass finansieres med et grunntilskudd på 73 500 kroner. 
Studieplassene tildeles med halvårseffekt i 2020 på grunn av oppstart høsten 
2020. Dette vises i kolonnen Halvårseffekt høst 2020 i tabellen over. 
 
I tillegg til grunntilskuddet får fylkeskommunene 18 000 kroner i resultatbasert 
tilskudd for hver avlagt studiepoengsenhet (à 60 studiepoeng) som avlegges ved 
fagskoler som fylket finansierer, to år i etterkant. 
Tilskuddet som gis i år gjelder for høsten 2020. Det er varslet i Prop. 117 S (2019-
2020) at studieplassene er toårige. Dette innebærer at fylkeskommunene kan få 
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tilskudd til for eksempel ett kull på toårige tilbud, eller to kull på ettårige tilbud. 
Kolonnene som viser planlagt opptrapping, viser den planlagte økningen i tilskudd 
som følge av denne tildelingen. Beløpene her er veiledende, og vil bli prisjustert i 
gult hefte. 
 
En mer detaljert oversikt over tilskuddet per fylkeskommune, fordelt på fagområde 
og utdanningstilbud, er tilgjengelig på Diku sin nettside. 
 
Mål og kriterier for bruk av tilskuddet 
Vi viser til brev av 12. mai 2020 fra Diku til fylkeskommunene (vår ref: 18/01131-
33) der mål og kriterier for bruk av tilskuddet presiseres. Tildelte midler skal brukes 
til å opprette nye studieplasser, og ikke til å finansiere allerede eksisterende 
studieaktivitet. 
 
Studieplassmidlene skal: 

• brukes til utdanningstilbud som er akkreditert av NOKUT eller av fagskoler som har 

fagområdegodkjenning 

• brukes til oppskalering av eksisterende utdanningstilbud – inkludert moduler av allerede 

akkrediterte utdanninger 

• brukes til utdanningstilbud som tilbys fra og med høsten 2020 

• brukes til heltids- eller deltidsplasser 

Det er viktig at det legges til rette for fullføring av opplæringen for studenter som 
eventuelt kommer i jobb i løpet av studiet. 
 
Fylkeskommunen kan selv avgjøre varigheten på utdanningstilbudene, og om 
tilbudene skal være på heltid eller deltid, så lenge avlagte studiepoeng øker i takt 
med forventningen ut fra antall plasser det blir tildelt midler til. Hver fylkeskommune 
er selv ansvarlig for å beregne hvor mange fagskolestudenter som må tas opp for 
å oppnå forventet aktivitet ut fra antall plasser det blir tildelt midler til. For eksempel 
vil en ettårig studieplass på heltid finansiere studieaktivitet som vil resultere i én 
avlagt studiepoengsenhet (à 60 studiepoeng). 
 
Den enkelte fylkeskommune kan gjøre endringer i sine prioriteringer etter 
tildelingen dersom det er hensiktsmessig. Det vil si at fordelingen per 
utdanningstilbud som er tilgjengelig på Dikus nettside, ikke er bindende for 
fylkeskommunene.  
 
Utbetaling 
Diku tar sikte på å utbetale tilskuddet samtidig som andre del av ordinært 
driftstilskudd utbetales i starten av juli. Tilskuddet til nye studieplasser for høsten 
2020 utbetales i sin helhet. 
 
  

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/driftsmidler-til-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning#content-section-1
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Rapportering 
Fylkeskommunene skal rapportere til DBH-F i henhold til beskrivelsene for tilskudd 
til drift av fagskoler i Gult hefte for 2020. Eventuelle endringer som 
fylkeskommunene gjør i prioriteringer av studieplasser i forhold til tildelte 
studieplasser, skal begrunnes i forbindelse med årlig rapportering til DBH-F den 
15. mars. 
 
For spørsmål, ta kontakt med Carl Endre Espeland (carl.espeland@diku.no). 
 
 
Vi ønsker dere lykke til med gjennomføringen av utdanningstilbudene. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Else Kathrine Nesmoen  
seksjonsleder   
 Carl Endre Espeland 
 seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 
 
Kopimottaker:  
KD - Kunnskapsdepartementet 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT 
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 
Riksrevisjonen 
Nasjonalt fagskoleråd   
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