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Invitasjon til å melde inn behov for nye studieplasser i høyere 

yrkesfaglig utdanning 

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2020 å øke bevilgningen til høyere yrkesfaglig 
utdanning med 36,8 millioner kroner til 1 000 nye studieplasser med oppstart høsten 2020. I tillegg 
kommer økte utgifter til utdanningsstøtte. Midlene til studieplassene bevilges på bakgrunn av 
dagens situasjon og skal reduseres når konjunktursituasjonen normaliseres. 

Fylkeskommunene kan melde inn behov til Diku om nye studieplasser til akkrediterte utdanninger 
ved offentlige og private fagskoler. Studieplassene fordeles på grunnlag av behovsmeldingene Diku 
mottar fra fylkeskommunene. 

Frist for å melde behov er 25. mai 2020 kl. 12.00. 

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. 

Tiltaket inngår i regjeringens kompetanseløft i forbindelse med Covid-19-pandemien. Det forventes 
økt søkning til høyere yrkesfaglig utdanning som følge av økt arbeidsledighet i kjølvannet av 
pandemien. Regjeringen vil ruste fagskolesektoren med en økning i antall studieplasser for å møte 
den ekstraordinære situasjonen i arbeidslivet. 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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Hva skal midlene brukes til? 

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 

Dersom fagskoler tilbyr studier til arbeidsledige, er det viktig at det legges til rette for fullføring av 
opplæringen dersom de kommer tilbake 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). 

En ettårig studieplass finansieres med et grunntilskudd på 73 500 kroner. Studieplassene tildeles 
med halvårseffekt i 2020 på grunn av oppstart høsten 2020. I tillegg til grunntilskuddet får 
fylkeskommunene 18 000 kroner i resultatbasert tilskudd for hver avlagte 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 tilskudd til for eksempel ett 
kull på toårige tilbud, eller to kull på ettårige tilbud. 

Den enkelte fylkeskommune kan gjøre endringer på et senere tidspunkt etter at studieplassene er 
tildelt, ettersom det endelige tilbudet må tilpasses arbeidsmarkedet og søkertall. Endringer i 
prioriteringer av studieplasser i forhold til innmeldt behov må imidlertid begrunnes i forbindelse med 
årlig rapportering til DBH-F den 15. mars. 

Behovsmelding 

Fylkeskommunen bes med dette om å melde inn behov for midler til nye studieplasser i høyere 
yrkesfaglig utdanning. 

Behovsmeldingen skal 

• redegjøre for lokale og regionale behov og kapasitet 
• være forankret hos de enkelte fagskolers styrer og relevante bransjeorganisasjoner 
• vise at nasjonale behov dekkes gjennom en slik dialog, og også gjennom dialog med andre 

fylkeskommuner 
• inneholde en plan for å rekruttere studenter for å fylle alle studieplassene 
• rangere utdanningstilbudene det søkes om midler til i prioritert rekkefølge (bruk mal fra Diku) 

 

http://diku.no/Media/Files/diku.no/ressurser-og-verktoey/driftsmidler-til-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning/vedleggsskjema-behovsmelding-antall-nye-studieplasser.xlsx
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Behovsmeldingen sendes sammen med utfylt Excel-skjema (i xlsx-format) til post@diku.no og 
merkes med 18/01131. 

Hvordan blir behovsmeldingen vurdert? 

Behovsmeldingen vil bli vurdert etter følgende kriterier: 

• Oppskaleringen dekker dokumentert 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 

Diku vil kunne vurdere innmeldte behov opp mot blant annet oppfyllingsgrad av tidligere tildelte 
studieplasser, særlige behov innenfor spesifikke bransjer/sektorer, ivaretakelsen av nasjonale 
tilbud, samt geografiske hensyn. 

Diku fatter vedtak om tildeling. 

Tilsagnsbrev 

Fylkeskommuner som får innvilget midler til nye studieplasser får tilsendt et tilsagnsbrev fra Diku, 
tentativt i løpet av uke 23 i 2020. 

Rapporteringskrav 

Fylkeskommunene rapporterer på midler til nye studieplasser i henhold til ordinære krav om 
rapportering i oppdragsbrev om forvaltning av driftstilskudd til fagskoler fra Diku. 

Kontaktpersoner 

Spørsmål kan rettes til: 

Carl Endre Espeland 
seniorrådgiver 
(+47) 402 02 765│ carl.espeland@diku.no 

Kjersti Skjervheim 
seniorrådgiver 
(+47) 913 54 211│ kjersti.skjervheim@diku.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

Else Kathrine Nesmoen  

seksjonsleder   

 Carl Endre Espeland 

 seniorrådgiver  

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Kopimottaker:  

KD - Kunnskapsdepartementet 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT 
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 
Riksrevisjonen 
Kompetanse Norge 
Nasjonalt fagskoleråd  
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning  
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