Tildelingsprinsipp for Viken fylkeskommunen.
Følgende kriterier og prinsipper vedtatt høsten 2020:

Prinsipper og kriterier for forvaltning av midler til høyere yrkesfaglig utdanning i
Viken fylkeskommune 2021
(Vedtatt av fylkestinget 17.09.2020)
Prinsipper for forvaltningen av midler til høyere yrkesfaglig utdanning
•

Forvaltningen av de øremerkede midlene over statsbudsjettet må se tilbyderne og
studietilbudene under ett og velge aktører og tilbud som best ivaretar det totale
behovet i regionen.

•

Tilbud det søkes tilskudd til skal være forankret i arbeidslivets kompetansebehov og
regionale eller nasjonale kompetansestrategier. De kompetansepolitiske planene, som
vedtas i fylkeskommunen, vil være retningsgivende.

•

I utlysning av tilskuddsmidler beskrives kriterier for tildeling.

•

Tilskuddsforvaltningen skal vektlegge likebehandling av private / ideelle og
fylkeskommunale fagskoler. Fagskolene skal møte likeverdige
saksbehandlingsprosesser som er transparente og forutsigbare.

•

Administrasjonen skal gjennom dialog med fagskoler, som har fått øremerkede
driftstilskudd, bidra til å sikre god kvalitet og høy gjennomføring.

•

Det skal legges vekt på økonomisk forutsigbarhet for tilskuddsmottakere.

•

Tilskuddet av driftsmidler til fagskolene utbetales med grunntilskuddet, som utgjør
81 % av det samlede tilskuddet. Dette skal gjelde for studietilbud som starter opp
høsten 2020. Det resultatbaserte tilskuddet blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte
studiepoengsenheter1 ved alle fagskolene som mottar offentlige tilskudd. I 2020 ble
dette beregnet ut fra antall avlagte studiepoeng i 2018.

•

Viken fylkeskommune kan tildele øremerkede driftsmidler til høyere yrkesfaglig
utdanning der det ikke praktiseres egenbetaling for studentene.

•

Tildeling av tilskudd til fagskoleutdanning fordeles etter en administrativ behandling.
Til grunn for vurdering og prioritering av søknadene skal det ligge en mest mulig
objektiv vurdering i forhold til vedtatte kriterier. Resultatet av tildelingene legges fram
som politisk sak.

•

Klageadgang. Alle fagskoler som har søkt fylkeskommunen om tilskudd til drift gis
klageadgang når fylkeskommunen innvilger eller avslår søknader. Denne
klageadgangen vil det opplyses om. I Viken fylkeskommune har Fylkestinget delegert
slik klageadgang til den fylkeskommunale klagenemnda. Innkomne klager vil bli
behandlet i henhold til egen prosedyre

•

Det utarbeides egen prosedyre for tilbydernes rett til å klage på tildelingen.

Kriterier for tildeling av tilskudd 2021
•

Det eksisterende tilbudet videreføres og fornyes i tråd med behovet for høyere
yrkesfaglig kompetanse

•

I påvente av fylkeskommunens kompetansepolitiske planer prioriteres studietilbud
som er NOKUT godkjent innenfor følgende fagfeltene (ikke prioritert rekkefølge):
helsefag, håndverk og tekniske fag, pedagogiske fag (oppvekst), økonomiske og
administrative fag, primærnæringsfag, samferdsel og sikkerhetsfag og andre
servicefag, estetiske fag.

•

Søknader om nye studieplasser må synliggjøre behovet for utdanningene lokalt,
regionalt og/eller nasjonalt.

•

Søknaden må belyse relevante temaer knyttet til studiekvalitet, gjennomføring,
samarbeid med arbeidslivet med mer.

Kommentar:
I fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold var det praktisert en tildeling med en sats
som utgjorde 100 %. Det vil si grunntilskudd og resultatbasert tilskudd utbetalt samtidig.
Som det framgår av prinsippene og kriteriene over er praksis endret fra og med høsten 2020.
Kun grunntilskuddet ble utbetalt til de studiene som startet opp høsten 2020, enten helt nye
tilbud eller restart nye kull i allerede etablerte studietilbud. Etter hvert som disse kullene
avlegger studiepoengenheter vil det resultatbaserte tilskuddet utbetales til de respektive
fagskolen. Studietilbud som startet tidligere vil i en overgangsperiode få utbetalt 100 %
tilskudd, disse vil følgelig ikke få utbetalt det resultatbaserte tilskuddet.

