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Fagskoler – fra Kunnskapsdepartementet sitt budsjett 

Kap. 276 Fagskoleutdanning 
    (i 1 000 kr) 

Post Nemning Rekneskap 
2015 

Saldert  
budsjett 2016 

Forslag  
2017 

01 Driftsutgifter, kan nyttast under post 70    32 854 

70 Andre overføringar, kan nyttast under post 01    5 000 

72 Annan fagskoleutdanning  66 747 68 683 70 606 

 Sum kap. 0276 66 747 68 683 108 460 

Fagskolelova stadfestar at fagskoleutdanning skal vere av høg kvalitet og sikre gode vilkår for 
studentane. Fagskoleutdanningane må vere kvalitetssikra, fleksible og arbeidsmarknadsretta. I tillegg 
skal dei vere korte og yrkesretta og tilpassa ny teknologi og nye trendar i arbeidslivet. 
Fagskoleutdanningane må vere godkjente av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT).  

Tilstandsvurdering  
Det er i dag tre kjelder til offentleg finansiering av fagskoleutdanning:  

• inntektssystemet for fylkeskommunane 
• øyremerkt tilskott frå Helsedirektoratet til helse- og oppvekstfagleg fagskoleutdanning 
• kap. 276 post 72 til fagskoleutdanning i fag som kunst og film, dans, design, kristent livssyn, 

byggfag og jordbruk 
 
Det er totalt 94 offentlege og private fagskolar. Det var 15 500 fagskolestudentar i 2015, noko som er 
same nivå som året før. 

Talet på private fagskolar har gått ned i det siste året på grunn av samanslåingar og avviklingar. Delen 
private fagskolar har hatt ein nedgang frå 60,2 pst. i 2014 til 56,4 pst. i 2015. Nær halvparten av 
fagskolane er lokaliserte på Austlandet, men det er òg her blitt færre fagskolar i det siste året. Mange 
av fagskolane er svært små, 39 pst. av dei har under 50 studentar, og 60 pst. har under 100 
studentar.  

Om lag 52 pst. av studentane gjekk på offentlege fagskolar i 2015, noko som er ein auke frå 2014. Dei 
offentlege fagskolane har hatt ein vekst i studenttalet på 10,2 pst. i perioden 2013–15, medan talet 
på studentar ved dei private fagskolane i same periode gjekk ned med 18 pst. Delen 
fagskolestudentar med bakgrunn frå høgre utdanning har auka i dei siste åra, til tolv pst. i 2015. 
5 240 personar fullførte fagskoleutdanning i 2015.  

Det er i større grad enn tidlegare ein konsentrasjon av fag som fagskolestudentane tar utdanning 
innanfor. Maritime fag, tekniske fag og helsefaga er dei største fagområda målt i talet på studentar. 
Samtidig har talet på utdanningstilbod gått ned sidan 2013. Nedgangen har vore særleg stor innanfor 
dei økonomiske og administrative faga.  

Fagskolelova har våren 2015 blitt endra, jf. Innst. 363 L (2015–2016), Lovvedtak 95 (2015–2016) og 
Prop. 95 L (2015–2016) Endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.). Med lovvedtaket blir 
rettane til studentane styrka. Det blei vedtatt nye reglar for gjennomføringa av eksamen, ny 
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klageordning, regulering av moglegheita til å marknadsføre seg som fagskole og ei ordning for 
godkjenning av utanlandsk fagskoleutdanning.  

Strategiar og tiltak 
Fagskoleutvalet leverte rapporten, NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, i desember 
2014. Regjeringa legg hausten 2016 fram ei melding til Stortinget om fagskoleutdanning. Meldinga vil 
blant anna sjå på plasseringa til fagskolane i utdanningssystemet, overgangsordningar mellom 
fagskole og universitet og høgskole, opptakskrav til fagskoleutdanning, kvalitet i fagskoleutdanning 
og forvaltninga av fagskolane. Finansieringa av fagskolane og spørsmålet om ny tilskottsordning vil 
stå sentralt i meldinga.  

I tråd med Sundvolden-erklæringa ønsker regjeringa å styrke fagskolane og innføre statleg 
finansiering av fagskolane. Fagskolane har i dag ikkje økonomisk handlingsrom til å drive utviklings- 
og kvalitetsarbeid og omstilling av utdanningstilbodet i samsvar med behova i arbeids- og næringsliv. 
Dei har òg eit avgrensa handlingsrom til kvalitetsutvikling av utdanningstilbodet.  

Regjeringa ser behov for styrke fagskoleutdanninga og foreslår midlar til dette i 2017. Midlane vil 
blant anna gå til tiltak for å heve kvaliteten i fagskolane, vidareutvikling av dagens utdanningstilbod 
eller utvikling av nye etterspurde utdanningstilbod. 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttast under post 70 
Departementet foreslår å opprette ein ny post 01 Driftsutgifter, som omfattar midlar for å hente inn 
kunnskap om fagskolesektoren og midlar til særskilde utviklingstiltak knytte til kvalitet og 
utdanningstilbod i fagskolesektoren. Ettersom tilskottet kan vere retta mot både statlege og ikkje-
statlege aktørar, foreslår departementet òg å opprette ein ny post 70, Andre overføringar, som kan 
brukast under post 01. For post 01 foreslår departementet tilsvarande, at løyvinga kan brukast under 
post 70.  

Mål for 2017 
Gode utdanningstilbod og utvikling av kvaliteten i fagskolesektoren. 

Budsjettforslag for 2017 
Regjeringa foreslår 32,9 mill. kroner over kap. 276 post 01 for å styrke arbeidet til fagskolane med 
kvalitetsutvikling og omstilling av utdanningstilbodet. Av desse midlane foreslår departementet å 
flytte 5 mill. kroner til læremiddel for fagskolar frå kap. 281 post 01. Sjå òg kap. 276 post 70 og 
kap. 281 post 01 for omtale av midlar til fagskoleutdanning. 

Post 70 Andre overføringar, kan nyttast under post 01 
Midlar over kap. 276 post 01 kan vere retta mot statlege og ikkje-statlege aktørar. Departementet 
foreslår derfor å opprette ein ny post 70, Andre overføringar, til tilskott til ikkje-statlege aktørar. Sjå 
kap. 276 post 01 for omtale av mål for 2017.  

Budsjettforslag for 2017 
Kunnskapsdepartementet foreslår 5 mill. kroner til utviklingsmidlar i fagskolesektoren over kap. 276 
post 70. Sjå òg kap. 276 post 01 og kap. 281 post 01 for omtale av nye midlar til fagskoleutdanning.  

Post 72 Anna fagskoleutdanning 
Posten omfattar tilskott til fagskolar med utdanningstilbod i fag som kunst, film, design, kristent 
livssyn, byggfag og jordbruk.  
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Mål for 2017 
Gode utdanningstilbod ved dei fagskolane som får tilskott over posten.  

Rapport for 2015  
I 2015 fekk 14 fagskolar tilskott på totalt 66,7 mill. kroner over kap. 276 post 72, og dei hadde til 
saman 624 studentar. Dette er ein fagskole mindre enn året før, og talet på studentar har gått ned 
frå 652, om lag fire pst., frå 2014. Desse fagskolane er små og økonomisk sårbare overfor endringar i 
talet på studentar.  

Over 80 pst. av studentane ved desse fagskolane tar utdanningar innanfor kunst og kristent livssyn, 
medan dei resterande studentane tar utdanningar innanfor dans, mediefag og byggfag. Desse 
fagskolane har i underkant av 50 studentar i gjennomsnitt, og det er kunstutdanningane som har 
flest studentar.  

Budsjettforslag for 2017 
Departementet foreslår å løyve 70,6 mill. kroner til 14 fagskolar over denne posten. Sjå vedlegg 2 for 
tabell med fordeling mellom desse fagskolane.  

Kap. 281 Felles tiltak for universitet og høgskolar 
Budsjettforslag for 2017 
Departementet foreslår ei samla løyving på 307,7 mill. kroner på kap. 281 postane 01 og 70 i 2017. 
Av desse foreslår departementet å løyve 249,5 mill. kroner over post 01 og 58,2 mill. kroner over 
post 70.  

Departementet foreslår ein auke samanlikna med 2016 blant anna for å auke satsinga på 
internasjonalisering og fagskoleutdanning. Departementet foreslår å flytte nokre midlar frå kap. 281 
post 01 til andre kapittel og postar:  

• midlar til ei rekrutteringsstilling til kap. 260 post 50 
• midlar til å administrere SFU, studiebarometeret og godkjenningsordning av utanlandsk 

utdanning til kap. 280 post 01 
• midlar til fagskoleutdanning til kap. 276 post 01 
• midlar knytte til krav om politiattest til kap. 440 post 01 under Justis- og 

beredskapsdepartementet.  

Departementet foreslår at løyvinga over post 01 kan overskridast mot tilsvarande meirinntekter på 
kap. 3281 post 02, jf. forslag til vedtak II nr. 1. 

Høg kvalitet i utdanning og forsking 
Regjeringa foreslår 20 mill. kroner over kap. 281 post 01 for å styrke fagskoleutdanninga. Midlane vil 
bli brukte til sektorovergripande tiltak, som utgreiingar og evalueringar. Midlane vil òg kunne bli 
brukte til utviklingstiltak for fagskolesektoren. Sjå òg kap. 276 post 01 og post 70 for omtale av nye 
midlar til fagskoleutdanning.  

Effektiv, mangfaldig og solid høgre utdanningssektor og forskingssystem 
I samband med revidering av fagskolelova blei det oppretta eit nasjonalt klageorgan for 
fagskoleutdanninga. Kunnskapsdepartementet foreslår midlar til FSAT for drift og sekretariatsarbeid 
knytt til klagenemnda.  
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1 Hovudinnleiing 
1.1 Kunnskap gir moglegheiter 
Kompetanse som trengst i dag og i framtida 
Auka satsing på fagskoleutdanning er òg ein viktig del av Yrkesfagløftet, og regjeringa vil hausten 2016 
legge fram ei stortingsmelding om fagskolefeltet. Meldinga vil blant anna sjå på plasseringa til 
fagskolane i utdanningssystemet, overgangsordningar mellom fagskole og universitet og høgskole, 
opptakskrav til og kvalitet i fagskoleutdanninga og forvaltninga av fagskolane. Finansiering av 
fagskolane og spørsmålet om ny tilskottsordning vil stå sentralt i meldinga. I meldinga vil det blant 
anna bli vurdert om finansieringsansvaret skal førast tilbake til staten i éi tilskottsordning for 
fagskolane. Regjeringa vil legge til rette for alternative opplæringsløp fram mot fag- eller sveinebrev 
og gode overgangar til fagskoleutdanning og høgre utdanning.  

1.2 Hovudprioriteringar 
Barnehage og grunnopplæring  
Regjeringa har i den politiske plattforma lovd å løfte kvaliteten i barnehagane, og totalt vil nærare 
400 mill. kroner bli nytta i 2017 til tiltak for å fremme kvaliteten. 

… Vidare vil regjeringa vurdere å prioritere ein større del av kompetansemidlane til å utvide 
fagskoletilbodet for barne- og ungdomsarbeidarar i barnehagane. 

Høgre utdanning og forsking 
Regjeringa ønsker å styrke fagskolesektoren og foreslår totalt 58 mill. kroner til utviklingsmidlar i 
2017. Midlane vil blant anna gå til tiltak for å heve kvaliteten i fagskolane, vidareutvikling av dagens 
utdanningstilbod og utvikling av nye etterspurde utdanningstilbod. Midlane kan sjåast i samanheng 
med stortingsmeldinga om fagskoleutdanning, som blir lagt fram hausten 2016. 

Studentvelferd og utdanningsstøtte 
I Prop. 122 S (2015–2016) la regjeringa fram ein konkret plan for å utvide utdanningsstøtteperioden 
til elleve månader i løpet av fire år. Stortinget slutta seg til denne planen i Innst. 400 S (2015–2016). 
Nå vil regjeringa gå i gang med å gjennomføre planen, og foreslår at heiltidsstudentar i høgre 
utdanning og fagskole våren 2017 skal få betalt ut støtte for ein kvart månad meir enn det som følger 
av gjeldande regelverk. 

2. Oversikt over forslaget til budsjett for Kunnskapsdepartementet 
Utgifter fordelte på kapittel 

Kap. Nemning Rekneskap 
2015 

Saldert  
budsjett 
2016 

Forslag  
2017 

Pst. endr. 
16/17 

229 Noregs grøne fagskole – Vea 27 865 24 381 27 239 11,7 

276 Fagskoleutdanning 66 747 68 683 108 460 57,9 

 

  



 
 
 

 

Forum for Fagskoler 

Programkategori 07.30 Barnehagar 
Hovudprioriteringar for 2017 
Vidare vil regjeringa vurdere å prioritere ein større del av kompetansemidlane til å utvide 
fagskoletilbodet for barne- og ungdomsarbeidarar i barnehagane.  

Kompetanseutvikling 
I kompetansestrategien er eitt av tiltaka utvikling av fagskoleutdanning i oppvekstfag. Dette er eit 
tilbod om vidareutdanning for barne- og ungdomsarbeidarar som jobbar i barnehage. Fagplanen for 
studiet «Barn med særskilte behov» blei godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanninga) i 2013 og oppdatert med beskrivingar av læringsutbytte i 2015. Utdanningsdirektoratet 
gir midlar til totalt 260 plassar på dette studiet ved fire fagskolar gjennom fireårige kontraktar for 
perioden 2016–20. I 2015 godkjente også NOKUT fagplanar for studia «Arbeid med språk, 
flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen» og «Arbeid med de yngste barna (0–3 år) i 
barnehagen». Regjeringa er tilfreds med at fagskoletilbodet for barne- og ungdomsarbeidarane er i 
utvikling. 

Styrking av kompetanse og kvalitet i barnehagen 
Eit av tiltaka i Meld. St. 19 (2015–2016) er å revidere strategien Kompetanse for framtidens barnehage, 
Strategi for kompetanse og rekruttering 2014–2020. Revideringa skal medverke til  

• å gi barnehagelærarane betre moglegheiter for fagleg oppdatering og utvikling av 
spisskompetanse på prioriterte område  

• vidareutvikle dei barnehagebaserte kompetansetiltaka i samsvar med kompetansebehov 
som følge av ny rammeplan  

• styrke fagskoletilbodet innanfor prioriterte område i samsvar med kompetansebehov som 
følge av ny rammeplan  

• legge til rette for at personalet har nødvendig kompetanse for å skape eit godt og trygt 
omsorgs- og læringsmiljø og motarbeide mobbing i barnehagen 

 

Kap. 231 Barnehagar 
Post Nemning Rekneskap 

2015 
Saldert  

budsjett 
2016 

Forslag  
2017 

21 Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan 
nyttast under post 51  

265 936 419 255 421 448 

 

Post 21 Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 51 
Midlane på posten blir nytta til forsking, utviklingsarbeid, kartleggingar, utgreiingar, 
kompetansetiltak, rekrutteringstiltak, informasjons- og erfaringsspreiing i barnehagesektoren og 
utviklingsbehov som oppstår gjennom året. Ein mindre del av løyvinga kan bli nytta til tilskott til 
etablering av fagskoletilbod som er relevante for arbeid i barnehage 

Rapport for 2015 
Det blei i 2015 inngått avtalar med fire fagskolar om til saman 260 studieplassar for fagarbeidarar og 
assistentar som arbeider i barnehage, og nytta 4,2 mill. kroner til dette tiltaket. Fagskoletilbodet har 
ei fordjuping i temaet barn med særskilde behov.  
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Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring 
Tilstandsvurdering 
Kompetansepolitikken  
Kompetansebasert vekst og omstilling i norsk arbeids- og næringsliv 
Ifølge Vox-barometerundersøkinga for 2016 vil kvar tredje verksemd ha eit underskott på 
kompetanse i dei neste to åra. Verksemdene treng fleire sysselsette med høgre utdanning og 
yrkesfag- og fagskoleutdanning. 

Livslang læring 
Frå 2016 har NOKUT fått i oppdrag å utvikle ei ordning for godkjenning av utanlandsk 
fagskoleutdanning, og ei ordning for godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesutdanning. Regjeringa 
har starta oppfølging av meldinga for å forenkle og betre tilgangen til desse tenestene for både EØS-
borgarar og personar med utdanningar og yrkeskvalifikasjonar frå land utanfor EØS.  

Kap. 256 Kompetanse Noreg – tidligere Vox 
Nasjonalt fagskoleråd har i 2015 særleg arbeidd med å synleggjere fagskolane og med å fremme 
kvalitet i fagskoleutdanninga. 

Programkategori 07.60 Høgre utdanning og fagskoleutdanning 
     (i 1 000 kr) 

Kap. Nemning Rekneskap 2015 Saldert  
budsjett 2016 

Forslag  
2017 

Pst. endr.  
16/17 

276 Fagskoleutdanning 66 747 68 683 108 460 57,9 

Innleiing 
Regjeringa legg fram ei stortingsmelding om fagskoleutdanning hausten 2016. Meldinga vil blant 
anna ta for seg plasseringa til fagskolane i utdanningssystemet, kvalitet i fagskoleutdanninga, 
overgangsordningar mellom fagskole og universitet og høgskole, finansiering av fagskolane og 
forvaltning av fagskolane og fagskolesektoren. 

Hovudprioriteringar for 2017  
Regjeringa ønsker å styrke fagskolesektoren og foreslår totalt 57,9 mill. kroner til utviklingsmidlar i 
2017. Midlane vil blant anna gå til tiltak for å heve kvaliteten i fagskolane, vidareutvikling av dagens 
utdanningstilbod og utvikling av nye etterspurde utdanningstilbod. Midlane vil òg bli brukte til 
sektorovergripande tiltak, som til dømes utreiingar og evalueringar. Midlane kan sjåast i samanheng 
med stortingsmeldinga om fagskoleutdanning og blir foreslått fordelte over kap. 276 post 01 og post 
70 og kap. 281 post 01.  

Tilskott til private høgskolar og fagskolar  
I Dokument 1 (2014–2015), Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 
2013, peiker Riksrevisjonen på at departementet si oppfølging av tilskottsforvaltninga kan betrast. Ei 
ekspertgruppe som blei nemnd opp av departementet, foreslår i rapporten Private høyskoler og 
fagskoler i samfunnets tjeneste (2014) tydelegare og strengare økonomisk regulering av og meir tilsyn 
med private høgskolar og private fagskolar. 
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Strategiar og tiltak 
Samarbeid med arbeids- og næringsliv  
Samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og fagskolar og høgre utdanning er òg eit tema i dei varsla 
meldingane om fagskole og kvalitet i høgre utdanning.  

Mål: Effektiv, mangfaldig og solid høgre utdanningssektor og forskingssystem 
Tilskott til private høgskolar og fagskolar  
Som ei oppfølging av anbefalingane i rapporten Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste 
foreslår regjeringa å endre regelverket for betre å sikre at tilskott frå staten til private høgskolar og 
private fagskolar kjem studentane til gode. Forslag til ny regulering av tilskott og eigenbetaling ved 
private høgskolar og fagskolar har vore ute til høyring. Departementet tar sikte på at forslag til 
lovendringar blir fremma for Stortinget i 2017. 

Kunnskapsdepartementet har etablert ei ny eining for tilsyn for å betre kontrollen med private 
høgskolar og private fagskolar. Dette har vore nødvendig for å sikre at institusjonane etterlever 
aktuelt regelverk. Departementet foreslår å omdisponere midlar frå tilskottet til private høgskolar til 
eininga. NOKUT vil som tidlegare føre tilsyn med den faglege kvaliteten i høgre utdanning. 

I Innst. 12 S (2015–2016) blei Kunnskapsdepartementet bedt om å gå gjennom tilskottsordninga for 
private høgskolar og vurdere kriteria for tilskott til nye akkrediterte private høgskoletilbod. 
Departementet har starta dette arbeidet og vil inkludere universitets- og høgskolesektoren i 
arbeidet.  

Regjeringa la i statsbudsjettet for 2016 fram prinsippa for endringane i finansieringssystemet for 
universitet og høgskolar, og Kunnskapsdepartementet legg no fram forslag til endring i 
insentivstyrken. Det endra finansieringssystemet og forslaga til lovendringar i oppfølginga av 
ekspertgruppa som har sett på regelverket for tilskott og eigenbetaling, vil ligge til grunn for 
gjennomgangen av tilskottsordninga for private høgskolar.  

Kap. 270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar 
Post 74 Tilskott til velferdsarbeid 
Rapport for 2015  
Landsomfattande interesseorganisasjonar for studentar fekk utbetalt totalt 6,1 mill. kroner over 
posten i 2015. Dette var International Students' Union of Norway, Norsk studentorganisasjon, BI 
studentsamfunn, Organisasjon for norske fagskolestudenter og Stipendiatorganisasjonene i Norge. 
Tilskottet har gått til å fremme interessene til studentane. 

Programkategori 07.80 Utdanningsstøtte 
Strategiar og tiltak 
… heiltidsstudentar i høgre utdanning og fagskole våren 2017 skal få betalt ut støtte for ein kvart 
månad meir enn det som følger av gjeldande regelverk.  

Betre tilhøve for utdanning i utlandet 
Internasjonalisering er viktig på alle nivå i utdanningssystemet, og departementet foreslår derfor at 
fagskolestudentar skal få høve til å ta kortare studieopphald i utlandet med støtte frå Lånekassen. 
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Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning 
Budsjettforslag for 2017 
Forslaga gjeld auka låneramme i skolepengestøtteordninga for utanlandsstudentar, rett til støtte til 
delstudium i utlandet for fagskolestudentar, endra frist for å sende opplysningar til Lånekassen, 
ekstra lån til skolepengar for trafikkflygarstudentar og utviding av retten til å få utsett betalinga av 
terminbeløp. 

Fagskolestudentar har i dag ingen tilgang til støtte til utdanning i utlandet. For å hjelpe fram 
internasjonaliseringsarbeidet også i fagskolesektoren foreslår departementet å opne for at desse 
studentane kan få støtte til delstudium i utlandet. Det vil vere ein føresetnad at fagskolen i Noreg 
godkjenner studieopphaldet i utlandet som ein del av den fagskoleutdanninga søkaren tar ved den 
norske lærestaden. Departementet foreslår å auke løyvinga med 100 000 kroner som følge av 
forslaget. I tillegg kjem auka utlån. 

Tilskott per fagskole i 2017 (i 1 000 kroner) 
Fagskole Tilskott 

Bårdar Akademiet AS 14 128 

Designinstituttet 3 573 

Det tverrfaglige kunstinstitutt 1 998 

Einar Granum Kunstfagskole 12 869 

Fabrikken Asker kunstfagskole 4 746 

Fagskolen for bokbransjen 1 211 

Fagskolen Innlandet 4 374 

Frelsesarmeens offiserskole 795 

Hald internasjonale senter 4 386 

Kunstskolen i Bergen 5 873 

Kunstskolen i Rogaland 4 820 

Menighetsbibelskolen 3 262 

Nordland kunst- og filmfagskole 3 324 

Ålesund kunstfagskole 5 247 

 

Fagskole – fra Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett 

2. Profilen i budsjettforslaget 
2.10 Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenestene 
For å heve kompetansen i sektoren foreslås det å styrke bevilgningen til grunn-, videre- og 
etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene med 40 mill. kroner i 2017. Det kommunale 
kompetanse- og innovasjonstilskuddet foreslås styrket med 24 mill. kroner og tilskuddet til 
fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag med 16 mill. kroner. 
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Kap. 761 Omsorgstjeneste 
Kompetanseløft 2020 
Det foreslås å øke bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene 
med 40 mill. kroner, fordelt på 16 mill. kroner til tilskudd til fagskoleutdanning innenfor helse- og 
sosialfag på post 60 og 24 mill. kroner til kompetanse- og innovasjonstilskuddet på post 68. Samlet 
foreslås det bevilget om lag 1,2 mrd. kroner til Kompetanseløft 2020 i 2017. 

Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang 
I 2015 og 2016 er videreutvikling av eksisterende opplæringsprogram som er tilpasset 
demensomsorgen i gang. Fagskoleutdanningen er under utvikling. Utvikling av 
videreutdanningsmoduler på mastergradsnivå starter høsten 2016 med plan om første 
gjennomføring fra 2017. 

Post 60 Kommunale kompetansetiltak 
Det foreslås å flytte 4 mill. kroner til post 21, knyttet til Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens 
ABC. 

Bevilgningen foreslås styrket med 16 mill. kroner til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag. 
Forslaget er en del av regjeringens satsing på grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i 
omsorgstjenestene. 

Kompetanseløftet 2015/Kompetanseløft 2020 
Rapportering fra kommunene viser at nærmere 4400 personer gjennomførte en utdanning eller 
opplæring i 2015 med tilskudd fra Kompetanseløftet 2015. Av disse fullførte om lag 390 personer en 
bachelorutdanning i helse- og sosialfag, om lag 960 personer en utdanning på videregående nivå, om 
lag 1000 personer en fagskoleutdanning og om lag 1640 personer en videreutdanning eller 
mastergradsutdanning innenfor høyere utdanning. 

Fagskoletilskudd 
Det er etablert et tilskudd til finansiering av fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag. Formålet 
med tilskuddet er gjennom fagskolene å tilby videreutdanning av personell med videregående 
opplæring innen helse- og sosialfag. Tilskuddet forvaltes av fylkeskommunene. Tilskuddet vil være 
tema i den varslede stortingsmeldingen om fagskoleutdanning, som er under utarbeidelse i 
Kunnskapsdepartementet. Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (NSD) viser at om lag 
1000 personer fullførte en fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag i 2015. Samtidig viser tall at 
utdanningsaktiviteten økte fra 2600 registrerte studenter i 2014 til 2700 i 2015. Tiltaket inngår i 
Kompetanseløft 2020. Tilskuddet foreslås styrket med 16 mill. kroner i 2017. 
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