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Det er i statsbudsjettet for 2019 bevilget utviklingsmidler til høyere
yrkesfaglig utdanning, jf. Innst. 12 S (2018–2019) og Prop. 1 S (20182019).
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku) lyser med dette ut inntil 42 millioner kroner til kvalitetsutvikling i
høyere yrkesfaglig utdanning. Målet med midlene er økt kvalitet i
utdanningene ved fagskolene og godt samsvar mellom
utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.
Utviklingsmidlene vil i 2019 tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til
følgende:
•

utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og
regionalt arbeidsliv

•

utvikling av digitale læremidler

•

bruk av digital teknologi for læring

•

engangsinvestering i utstyr og infrastruktur

Private og offentlige fagskoler kan søke om midler.

Søknadsfristen er 15. mars 2019 kl. 15.00
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Bakgrunn
Som del av oppfølgingen av Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden Fagskoleutdanning lyste Kunnskapsdepartementet ut utviklingsmidler for
kvalitetsutvikling i fagskoleutdanning i 2017 og 2018. Fra og med 2019
forvalter Diku tilskuddsordningen for utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig
utdanning. Diku står derfor for den årlige utlysningen av midlene.

Søknadsprosess
Kunnskapsdepartementet har fastsatt Retningslinjer for tilskudd til
kvalitetsheving i høyere yrkesfaglig utdanning for 2019. Retningslinjene
viser blant annet hvem som er søknadsberettigede, krav til søknadens
innhold, generell omtale av hva det kan gis tilskudd til og krav til
rapportering. Merk at det kan gis tilskudd til prosjekter av inntil to års
varighet, jf. kapittel 2 i retningslinjene.
Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus nettbaserte
søknadsplattform Espresso (https://espresso.siu.no/espresso/login) innen
søknadsfristens utløp.
Søknaden undertegnes av styreleder i eget følgebrev, hvor hvert styre
redegjør for eventuelt flere søknader. Der søknaden fremmes på vegne av
flere fagskoler, må følgebrevet undertegnes av alle styrelederne.

Søknadsveiledning
Diku tilbyr veiledning individuelt eller gruppevis for søkere på oppfordring
frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men vil ikke kunne lese
gjennom søknadsutkast. Ta kontakt med kontaktpersonene for utlysningen
for avtale.
Diku arrangerer også søknadsveiledningswebinar. Webinaret vil finne sted
14. februar kl. 14.00 – 15.00 i Adobe Connect. Lenken til webinarrommet
er https://connect.uninett.no/diku/
Søkere som ønsker å delta på webinaret bør på forhånd teste at de får
logget seg inn. Ved eventuelle påloggingsproblemer ta kontakt med
utlysningens kontaktpersoner. Webinaret vil bli tatt opp, slik at søkere som
ikke kan delta 14. februar, kan se det i ettertid.

3

Vurdering av søknader
Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:
•

Prosjektets relevans, herunder:
✓ Relevans for utlysningens kvalitetsutviklingsområder
✓ Behov for prosjektets resultater
✓ Forankring i søkerinstitusjonens strategiske arbeid med
utdanningskvalitet

•

Kvaliteten på prosjektdesignet, herunder:
✓ Tydelig og helhetlig plan for prosjektet
✓ Samsvar mellom prosjektets mål og aktiviteter
✓ Gjennomførbarhet
✓ Kostnadseffektivitet
✓ Plan for oppfølging av prosjektresultater etter prosjektperioden

Vurderingene gis på en skala fra 1 (dårlig) til 100 (fremragende).
Fagskoler med fagområdegodkjenning vil bli prioritert.
Ved prioritering mellom ellers like gode søknader vil midlene bli forsøkt
spredt mellom fagområder og geografiske områder.
Søknadene blir vurdert av en vurderingskomite bestående av
saksbehandlere i Diku og eksterne sakkyndige.
Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen, tentativt i
begynnelsen av mai 2019.

Utbetaling
Prosjekter og tiltak som innvilges støtte for 2019, vil få utbetalt hele
tilskuddet medio 2019.
Prosjekter og tiltak som innvilges støtte for to år, vil få halve tilskuddet
utbetalt i henholdsvis 2019 og 2020.
Midlene skal benyttes til aktivitet og investeringer i det året midlene er
tildelt for.
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Tilbakemelding til tidligere søkere
Fagskoler som tidligere har søkt om utviklingsmidler og fått avslag kan
kontakte Sofie Axelsen Osland jf. kontaktinformasjon under
Kontaktpersoner for å få begrunnelse for avslag og veiledning for ny
søknad.

Kontaktpersoner
Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til:
Sofie Axelsen Osland
seniorrådgiver
+47 909 80 863 │ sofie.osland@diku.no
Hilde Signe Gaard
seniorrådgiver
+47 481 57 900 │ hilde.gaard@diku.no
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