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Rapportering fra Trøndelag fylkeskommune for 2020:
Tildelingsprinsipp for høyere yrkesfaglig utdanning
Samlet tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag
fylkeskommune i 2020 var på 67 733 000 kroner.
I oppdragsbrevet til Trøndelag fylkeskommune om forvaltning av driftstilskudd for 2020
finner vi denne detaljeringen av driftstilskuddet for 2020:
Tilskudd høyere yrkesfaglig 2020 Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd 2020

Opptrapping

Prisjustering

studieplasser

Endring

Nye studie-

resultatbasert

plasser 2020

Budsjett 2020

tilskudd
63 383 000

1 135 000

2 065 000

828 000

322 455

67 733 000

Det totale budsjettet til høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag fylkeskommune var
imidlertid 2020 på 88 056 000 kroner. Dette bl.a. som følge av at fylkeskommunen
brukte 10 474 000 kroner av egne frie midler til utdanningsslaget, samt ekstraordinær
statlig tildeling som følge av koronapandemien.
Av de rene fylkeskommunale midlene ble om lag 4,2 millioner kroner brukt til
administrasjon. Dette gjelder i særlig grad utgifter til drift av prosjektorganisasjonen
vårhalvåret for Trøndelag høyere yrkesfagskole, som ble etablert høsten 2020.
Prosjektorganisasjonen ble avviklet i august 2020 når de sju tidligere fylkeskommunale
fagskolene ble slått sammen. Ca. 300 000 av det statlige tilskuddet benyttes til
forvaltning av sektoren på fylkesnivå.
Årsregnskap for 2020 for høyere yrkesfaglig utdanning viser et mindreforbruk på ca. 425
000 kroner. Dette er overført til 2021.
I 2020 har vi sett tilbyderne og studietilbudene under ett og valgt de aktørene og de
tilbudene som best ivaretar de prioriterte kompetansebehovene i regionen. I
utgangspunktet prioriterte vi utdanninger innenfor helse- og oppvekstfag ved tildeling til
private fagskoler i 2020. Etter at det ble tildelt ekstraordinære midler som følge av
koronapandemien, ble det åpnet for også andre fagområder, bl.a. som følge av dialog
med arbeidslivet i Trøndelag. Det ble også lagt vekt på føringer i Fylkestingets vedtak i
juni 2020 om prioriterte områder ved forvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning for
2021. Disse prioriterte områdene er:
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Helse- og omsorg
Tekniske fag
Maritime fag
Oppvekst
Miljøvennlig næringsutvikling
Teknologi og som bidrar til bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
Det grønne skiftet og bærekraftmålene med utvikling av nye grønne
arbeidsplasser og grønn verdiskapning
Kompetanse for å møte klima og miljøutfordringene
Digitalisering, automatisering og robotisering
Vedlikehold av kritisk infrastruktur

Ved utlysning av de ekstraordinære midlene som ble tildelt som følge av
koronapandemien, ble det lagt til grunn at studieplassene skulle
• brukes til utdanningstilbud som var akkreditert av NOKUT eller av fagskoler som
hadde fagområdegodkjenning
• brukes til oppskalering av eksisterende utdanningstilbud – inkludert moduler
innenfor allerede akkrediterte utdanninger
• brukes til utdanningstilbud som ble tilbudt fra og med høsten 2020
• brukes til heltids- eller deltidsplasser
Tildelte midler skulle brukes til å opprette nye studieplasser, og ikke til å finansiere
allerede eksisterende studieaktivitet.
Utdanningstilbudene som kunne inngå i satsingen kunne være både heltids- og
deltidsutdanninger så lenge avlagte studiepoeng økte i takt med forventningen ut fra
antall plasser det ble tildelt midler til. Det var fylkeskommunen som var ansvarlig for å
beregne hvor mange studenter som måtte tas opp for å oppnå forventet aktivitet ut fra
antall plasser det ble tildelt midler til, og vi etterlyste derfor konkret informasjon fra
fagskolene om dette.
Innmelding av kapasitet fra den enkelte fagskole måtte:
• beskrive den enkelte utdanning skolen kunne gi tilbud innenfor, bl.a.
o omtale det faglige tilbudet
o omfang og organisering (om det var heltid eller deltid om det var
nettbasert, nettstøttet eller stedbasert, om det var fullt studium eller
modul, antall studiepoeng, planlagt progresjon etc.)
o studentkapasitet, både totalt i antall studiepoengsenheter og antall
studenter (antall «hoder»)
o informere om studiet tidligere hadde fått fylkeskommunal eller annen
offentlig støtte, når og i hvilket omfang
o beskrive om skolen ønsket å «fylle opp» klasser/grupper eller starte opp
nye klasser/grupper
o beregne hvor mange studenter som måtte tas opp for å oppnå forventet
aktivitet ut fra antall plasser det ble søkt om
• synliggjøre samarbeid med arbeidslivet og konkret forankring i arbeidslivets
behov
• beskrive «nedslagsfelt» for studiet (lokalt, regionalt og/eller nasjonalt)
• inneholde en realistisk plan for rekruttering av studenter for å fylle opp
studieplassene
• være rangert i prioritert rekkefølge
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være forankret i skolens styre

Fylkeskommunen vurderte innmeldte behov opp mot bl.a. oppfyllingsgrad av tidligere
tildelte studieplasser, særlige behov innenfor spesifikke bransjer/sektorer, ivaretakelsen
av nasjonale behov, samt geografiske hensyn.
Det ble i alt tildelt kr. 9 849 000 til 21 ulike utdanningstilbud ved fem fagskoler i
Trøndelag. Det er forventet en økning på 268 studiepoengsenheter ut fra de midlene
Trøndelag og fagskolene ble tildelt.
I opprinnelig tilskuddsforvaltning, før de ekstraordinære koronamidlene kom, ble det bl.a.
lagt vekt på økonomisk forutsigbarhet for tilskuddsmottakerne, i tråd med anbefalingene
gitt av Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) om at tilskuddsordningen skal gi
forutsigbarhet og stabilitet med tanke på videreføring av tilskuddsnivået. Fagskoler som
får tilskudd til et tilbud fikk i 2020 dette videreført så fremt fylkeskommunen vurderer at
det er et behov for det aktuelle tilbudet.
Ved ordinær tilskuddsforvaltning for 2020, valgte vi også å tildele midler til fagskolene på
bakgrunn av erfaringstall fra 2019. Tildelingen er basert på antall studenter og
studietilbud og særskilte forhold ved skolene. For 2020 utarbeidet Fylkesrådmannen
forslag om budsjettrammer for de fylkeskommunale fagskolene og tilskudd til private
fagskoler.
Trøndelag fylkeskommune fikk i 2020 ca. kr 322 000 til ni nye studieplasser 2020 utover
opptrapping av tilskuddet som opprinnelig ble gitt i 2018. Med bakgrunn i den
begrensede størrelsen på denne tildelingen, valgte vi å ikke lyse ut midlene. I stedet er
de lagt til den ordinære rammen og fordelt på utdanningstilbud ved alle fagskolene i
fylket som har mottatt støtte fra fylkeskommunen. Tildelingen har blitt fordelt
forholdsmessig ut fra størrelsen på det ordinære tilskuddet til det enkelte
utdanningstilbudet. Oversikten i regnearket om nye studieplasser viser både fordeling av
midlene for disse ni plassene og de ekstraordinære midlene Trøndelag fikk i forbindelse
med koronapandemien.
Tilskudd til fagskoler i Trøndelag i 2020 framgår av Excel-fil om tilskudd til fagskole. Det
samlede tilskuddet har vi beregnet til 78 330 548 kroner. Dette er budsjett til våre egne
fylkeskommunale fagskoler samt tildeling til private fagskoler.
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