
 
 

 

 
Prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig 
utdanning i Nordland fylkeskommune 
 
Vedtatt av Nordland fylkesting 14. juni 2021. 
 
Justert og vedtatt av fylkesrådet 28. september 2021. 
 
Kunnskapsdepartementet har i Prop.1 S (2018-2019) fastsatt fire mål for tilskuddsordningen: 
 

• Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning 
o Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for 

fagskolestudentene 

• Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning 
o Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den 

praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. 
Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet 

• God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning 
o Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske 

utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig 
utdanning 

• Effektiv og solid fagskolesektor 
o Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste 

miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse 
 
Høyere yrkesfaglige kompetansebehov i Nordland 
Ovenstående mål legges til grunn for Nordland fylkeskommune sine prinsipper og kriterier for 
tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning, samt «Retningslinjer for tilskudd for 
drift til fagskoler» fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. august 2021. Videre vil Nordland 
fylkeskommune prioritere tildeling til utdanningstilbud som er i tråd med vedtatt 
kompetansestrategi for Nordland, og som dekker kompetansebehov innen ett eller flere av 
følgende områder: 
 

• Helse-, pleie- og omsorgsfag 

• Bygg og anleggsfag 

• Tekniske fag 

• Mediefag 

• Maritime fag 

• Havbruksfag 

• Reiseliv og matfag 

• Utdanningstilbud rettet mot FNs bærekraftsmål innen klima, miljø og grønn 
verdiskapning 

 
Saksbehandling av søknader om driftstilskudd 
Følgende forhold tillegges vekt ved vurdering av hvilke utdanningstilbud og fagskoler som 
kan få tilskudd: 
 

• Høyere yrkesfaglige utdanningstilbud det søkes tilskudd til, må være akkreditert av 
NOKUT eller bli gitt av en fagskole som har fagområdeakkreditering innenfor det 
aktuelle fagområdet 

  



 
 

 

• Utdanningen må være forankret i arbeidslivets kompetansebehov i tillegg til regionale 
eller nasjonale kompetansestrategier 

• Utdanningen skal være tilpasset arbeidslivets behov når det gjelder faglig innhold og 
organisering 

• Utdanningen skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for studentene, og kunne 
være fleksibelt organisert 

• Utdanningen legger opp til kontakt og samarbeid mellom studenter og arbeidsliv i 
løpet av studietiden 

• Fagskolen er åpen og villig til utvikling og til å dele erfaringer 

• Fagskolen følger opp nasjonale og internasjonale trender 

• Fagmiljøene ved fagskolen har tilstrekkelig faglig styrke, soliditet og kvalitet 

• Fagskolen har omstillings- og utviklingsevne 
 
Ved behandling av søknader vil det også bli lagt vekt på: 
 

• Gjennomføringsgrad 

• Studiepoengsproduksjon de to siste årene 

• Utdanningskvalitet 
 
Forvaltning av driftstilskudd 

1. Nordland fylkeskommune vil legge anbefalte tilskuddssatser fra 
Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning (FKU) til grunn ved behandling 
av søknader om driftstilskudd til høyere yrkesfaglige utdanninger. Andre særlige 
forhold kan også vektlegges ut fra en skjønnsmessig behandling. 

 
2. Nordland fylkeskommune kan sette av en mindre andel av de tildelte midlene til 

kortere utdanningstilbud som oppstår i løpet av året. Slik kan fylkeskommunen støtte 
opp under fagskolenes fleksibilitet til å svare på arbeidslivets behov. 

 
3. Driftstilskuddet vil bli tildelt ut fra omsøkte studieplasser innen aktuelt 

utdanningstilbud, og driftstilskudd og resultatbasert tilskudd betales ut samlet ut fra 
oppgitt antall studieplasser. Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å kreve 
driftstilskuddet tilbake dersom det ikke benyttes i samsvar med vilkårene for 
tilskuddet. Den resultatbaserte delen av tilskuddet kan justeres basert på 
innrapporterte studenttall til DBH-F. 

 
Tilskuddet til fylkeskommunale fagskoler blir stilt til disposisjon for fagskolene i 
samsvar med Nordland fylkeskommunes interne økonomirutiner. 

 
4. Fagskoler som får anvist eller utbetalt for mye midler, plikter straks å informere 

fylkeskommunen om dette og tilbakebetale overskytende beløp, med mindre 
fylkeskommunen aksepterer at feilen korrigeres ved senere anvisning / tilskudd. 
Fagskolen plikter å informere fylkeskommunen dersom midlene ikke fullt ut blir 
benyttet til formålet. 

 
5. Tilskudd utbetales to ganger per år i tråd med føringer gitt i retningslinjer fra 

Kunnskapsdepartementet. 
 

6. Dersom en fagskole velger å benytte deler av tilskuddet fra fylkeskommunen til 
administrasjon av utdanningen, forbeholder fylkeskommunen seg rett til å be skolen 
om å spesifisere slik bruk av midlene. 

  



 
 

 

 
7. Nordland fylkeskommune vil i sin søknadsbehandling kunne begrense antall skoler og 

utdanningstilbud som gis tilskudd dersom det er grunn til å anta at det ikke er 
studentgrunnlag for alle aktører som søker støtte til spesifikke studier 

 
8. Eventuell finansiering av utdanninger gitt til eksterne offentlige fagskoler forutsetter at 

tilbud blir gitt i et formalisert samarbeid med Nordland fagskole 
 

9. Fagskoler som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen til en eller flere høyere 
yrkesfaglige utdanninger må forholde seg til de forutsetninger fylkeskommunen gir i 
budsjettdokumenter, tilsagns- og tilskuddsbrev og til bestemmelsene i lov om høyere 
yrkesfaglig utdanning 

 
 

 


