Tilskudd til høyere yrkesfaglig
utdanning
Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte,
yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.
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Mål for ordningen
Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere
yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i
samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S
(2018-2019).

•

høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.

•

yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
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
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
Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø
handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Informasjon om søknadsprosessen
Fylkeskommunen vil innen 15.september legge ut informasjon om muligheten for å søke
om driftsmidler til fagskoler for påfølgende kalenderår.

Hvem kan søke?
Alle fylkeskommunale og private fagskoler med kontoradresse i Troms og Finnmark kan søke
om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Tilskuddet skal komme
studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Troms og
Finnmark.
Søknaden må inneholde opplysninger som det blir bedt om i søknadsskjemaet for
driftsmidler til fagskoler. Søknaden skal undertegnes av styreleder for fagskolen.
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-hoyere-yrkesfaglig-utdanning/?spr…
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Hva kan støttes?
I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private
og offentlige fagskoler. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere
yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kriterier for tildeling av tilskudd
I arbeidet med tildeling av tilskudd vil fylkeskommunen særlig legge vekt på:

•

Studietilbud som dekker etterspørselen etter høyere yrkesfaglig kompetanse i
Troms og Finnmark.

•

Studietilbud som er tilpasset det å ha jobb under studiet.

•

Studietilbud med gruppestørrelse på minimum 15 studenter. Studietilbud med
lavere deltakelse blir vurdert i forhold til respektive fag, og etterspørselen etter
dette

•

Gjennomføring, det vil si tall på studenter som gjennomfører studiet

•

Vurdering av eventuell tidligere bruk av driftsmidler.

•

Vurdering av utdanningskvalitet.

Prinsipper som er lagt til grunn for fordelingen av tilskudd til Fagskoler I gamle Finnmark

•
•

Troms og Finnmark fylkeskommune har i vurdering 20120 hatt som utgangspunkt Finnmarksmodellen.
Finnmarksmodellen beskriver samhandling mellom fire aktører: vertskommune, fagskole, fylkesmannen og
fylkeskommune der målsettingen er å tilby utdanning med høy faglig kvalitet, som er etterspurt og tilpasset
arbeidslivets behov.

Beregning og utbetaling av tilskudd
Søkerskolen skal fylle ut et eget beregningsskjema som gir fylkeskommunen grunnlag for
å foreta en skjønnsmessig vurdering av tilskuddsnivået.
Tildelingen vil følge de til enhver tid gjeldende tildelingsprinsipper og satser.
Fylkeskommunen vil i ettertid kunne kreve å få tilsendt dokumentasjon som viser det
reelle kostnadsnivået. Dersom det viser seg at de satsene som blir satt er basert på et
uriktig grunnlag, vil fylkeskommunen kunne kreve tilbakebetalt for mye utbetalt tilskudd.
Tilskudd blir gitt per år per heiltidsekvivalent student. Tilskuddet blir tilpasset faktisk
lengde på utdanningen. Om et ettårig stedbasert utdanningstilbud blir tilbydd på deltid
over to år, blir det tildelt en fjerdedel av beløpet hvert semester.
Fylkeskommunen vil sørge for at alle studieløp som det til enhver tid blir gitt tilskudd til
kan videreføres innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer.

Søknadsfrist
Søknad om driftstilskudd for påfølgende kalenderår må være sendt innen
15. oktober.
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Søknad

Søknadsbehandling
Vedtak om tilskudd til private fagskoler er å regne som et enkeltvedtak etter lov om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2.
Det er opp til den enkelte fylkeskommune om det er klageadgang for de fylkeskommunale
fagskolene.
Tilskuddsbrevet vil inneholde tilskuddsbeløp, antall studieplasser og hvilke(t)
utdanningstilbud tilskuddet skal gå til og eventuelt andre vilkår for tilskuddet. Det vil også
fremgå om det er klageadgang.

Utbetaling av tilskudd
Tilskuddet til de fylkeskommunale fagskolene blir stilt til disposisjon for fagskolene i
samsvar med fylkeskommunenes interne økonomirutiner. Andre fagskoler skal motta første
utbetaling innen 31.januar og andre utbetaling innen 31.oktober.

Rapportering
Det er én årlig rapportering til fylkeskommunen med årsrapport/kvalitetsmelding, frist
15.mars.

Oppfølging og kontroll
Fylkeskommunen har ansvar for at fagskolene som mottar driftstilskudd
benytter tilskuddet i tråd med vilkårene for tilskuddet.

Fylkeskommunen kan kreve driftstilskuddet tilbakebetalt fra fagskolene dersom det ikke
benyttes i samsvar med vilkårene for tilskuddet.
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