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Utlysning – tilskuddsordning – utviklingsmidler fagskoleutdanning
Det er i 2017 bevilget midler "for å styrke arbeidet til fagskolane med kvalitetsutvikling og
omstilling av utdanningstilbodet" (Prop. 1 S (2016–2017) og Innst. 12 S (2016–2017)).
Kunnskapsdepartementet lyser med dette ut midler for kvalitetsutvikling av
fagskoleutdanningen. Utviklingsmidlene vil i 2017 tildeles prosjekter og tiltak som bidrar
til bruk av teknologi for læring i utdanningen. I tillegg kan de tildeles for
engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende
som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen.
Prosjekter og tiltak som innvilges midler, vil få utbetalt tilskuddsmidler medio 2017.
Midlene skal benyttes til aktiviteter og investeringer som gjennomføres i 2017.
Den samlede rammen for denne utlysningen er 35 millioner kroner og gjelder både privat
og offentlig fagskoleutdanning.
Kunnskapsdepartementet vil gjøre oppmerksom på at den foreliggende utlysningen er en
særordning for 2017. Departementet vil komme tilbake med en mer varig ordning for
bruk av utviklingsmidler til fagskoleutdanning fra 2018, på grunnlag av Stortingets
behandling av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning.
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1. Tildelingskriterier
Prosjektmidlene skal gå til tiltak som bidrar til kvalitet i utdanningen. Tiltaket kan omfatte
tilrettelegging for bruk av teknologi for læring, samt engangsinvesteringer i utstyr,
infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende som bidrar til å heve kvaliteten i
utdanningen.
 Søker skal beskrive og begrunne hvorfor de har valgt den teknologien eller det
utstyret de søker om støtte til, og hvordan den/det vil bidra til økt kvalitet i læringsog/eller vurderingsaktivitetene.
 Søker skal beskrive hvordan tiltaket vil gi bedre læring for studentene, og hvordan
det vil bidra til å styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen.
 Søker skal beskrive hvordan prosjektet skal gjennomføres (hvilke aktiviteter det
omfatter).
 Særskilt for søknader om tilskudd til investeringer i utstyr, infrastruktur,
simulatorer, laboratorieutstyr og lignende: For slike søknader vil det ved tildeling
av tilskudd tillegges vekt om eier bidrar med inntil 50 prosent egenfinansiering,
enten gjennom egne midler eller annen ekstern finansiering.

2. Hva skal søknaden inneholde
a. Størrelsen på tilskuddet det søkes om
b. Budsjett for prosjektet/-ene
c. Hvordan prosjektet tilfredsstiller kriteriet/-ene for måloppnåelse, og hvilken
virkning det vil ha på måloppnåelsen
d. Hvilke målgrupper som blir berørt, i hvilket omfang og på hvilken måte
e. Fagskolens forutsetninger og planer for gjennomføring av prosjektet/-ene
f. En beskrivelse av om prosjektet inngår i fagskolens strategiske arbeid med
utdanningskvalitet og av hvordan det skal bidra til økt utdanningskvalitet.
g. Hvordan prosjektets resultater eller gjennomføring videreføres etter
prosjektperioden.
Søknader som er ufullstendige i henhold til kravene ovenfor, kan avslås uten videre
vurdering.

3. Søknadsprosess
Det skal fylles ut ett søknadskjema per prosjekt det søkes om midler til.

a. Hvem sender søknad
Det kan søkes om midler for både privat og offentlig fagskoleutdanning. Søknaden må
sendes fra fagskolens eier.
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Den enkelte eier kan sende inn søknad knyttet til flere prosjekter. Disse skal sendes
samlet til Kunnskapsdepartementet. Dersom en eier søker om midler til flere prosjekter,
må prosjektene nummereres i prioritert rekkefølge.
Flere fagskoler kan samarbeide om en felles søknad. De kan eventuelt også samarbeide
med faglige råd hvor slike finnes, eller med andre relevante aktører, for eksempel
fylkeskommuner som ikke har egne utdanninger på området det søkes om midler til.

b. Hvor sendes søknaden
Søknaden sendes til Kunnskapsdepartementet, på e-post til postmottak@kd.dep.no.
Merk søknaden Utviklingsmidler fagskoleutdanning.

c. Søknadsfrist
Søknadsfristen er fredag 12. mai 2017.

4. Søknadsveiledning
a. Webinar
Webinaret vil finne sted tirsdag 4. april kl. 12.00 – 14.00 i Adobe Connect. Lenken til
webinarrommet er
https://connect.uninett.no/nuv-webinar/
Søkere som ønsker å delta på webinaret, bør på forhånd teste at de får logget seg inn. Ved
eventuelle påloggingsproblemer kan Sofie Axelsen Osland ved Norgesuniversitetet
kontaktes, se kontaktinformasjon nedenfor. Webinaret vil også bli tatt opp, slik at søkere
som ikke kan delta 4. april, kan se det i ettertid.
b. Kontakt for spørsmål
i. Norgesuniversitetet
Hilde Signe Gaard (hilde.gaard@norgesuniversitetet.no) tlf. 77 64 55 27/ 481 57 900
Sofie Axelsen Osland (sofie.osland@norgesuniversitetet.no) tlf. 77 62 51 26/ 909 80 863
ii. Kunnskapsdepartementet:
André Kristiansen (andre.kristiansen@kd.dep.no) tlf. 900 71 033
Gro Beate Vige (gro-beate.vige@kd.dep.no) tlf. 22 24 77 38 / 951 01 564

5. Søknadsbehandling
Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Norgesuniversitetet
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6. Utbetaling av tilskudd og rapportering til Kunnskapsdepartementet
Tilskuddet utbetales i én termin, etter vedtak om fordeling av midler på posten.
Fagskoler som mottar tilskudd til utviklingsprosjekter, må sende inn rapport og eventuelt
andre dokumenter som gir en beskrivelse av prosjektgjennomføringen.
Tilskuddsmottakere skal sende inn revisorattestert årsregnskap. Årsregnskap med
tilhørende årsrapport skal foreligge senest 1. juli året etter prosjektgjennomføring, dvs. 1.
juli 2018. Fagskoler som allerede mottar tilskudd til drift fra Kunnskapsdepartementet,
rapporterer på bruk av ev. mottatte midler gjennom den ordinære rapporteringen.
I rapporteringen må tilskuddsmottaker beskrive hvordan organisasjonens arbeid gjennom
prosjektet har bidratt til oppfyllelse av sektormålene for fagskolesektoren, jf. Prop. 1 S
(2016–2017). Det innsendte årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger. Forvaltningen av tilskuddet skal fremgå som en egen resultatenhet, der
tilskuddet fremgår som en egen linje i resultatregnskapet eller i note.
Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Gro Beate Vige
seniorrådgiver
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