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Fagskolene og Revidert nasjonalbudsjett 

Hovedtrekkene i Revidert nasjonalbudsjett for fagskolene er som følger: 

Gjennomslag 

25 millioner for å sikre gjennomføring av studiene 

Regjeringen bevilger 25 millioner ekstra til fagskoler i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for å motvirke 

forsinkelser i studiene. Det gis stor handlefrihet mht hvordan disse midlene benyttes da de kun viser 

til de foreslåtte tiltakene fra ekspertgruppen som leverte sin rapport 9. april. Det betyr blant annet at 

faglig støtte til studentene gjennom ekstra lærerressurser, adgang til å utvide vårsemesteret og 

midler til å sette i gang ekstra tiltak og støtte ovenfor studentene utover høsten. I tillegg har 

arbeidsgruppen foreslått at fagskolene får ekstra ressurser til å styrke lærerne sin kompetanse innen 

nettpedagogikk. 

 

45,7 millioner mer til fleksible utdanningstilbud 

Diku har lyst ut 92 mill. kroner til utvikling og drift av fleksible utdanninger. For å innvilge flere 

søknader innenfor denne ordningen, foreslår regjeringen å øke bevilgningen over med 45,7 mill. 

kroner. Inkludert i dette er et nytt bransjeprogram for luftfarten. 

 

Der vi ikke har nådd fram 

Det kommer hverken et forslag til opptrappingsplan for høyere yrkesfaglig utdanning eller forslag om 

nye studieplasser.  Nasjonalt fagskoleråd har anbefalt at høyere yrkesfaglig utdanning tilføres 1.000 

nye toårige studieplasser årlig i tre år, og deretter 2.000 studieplasser i ytterligere syv år, slik at 

sektoren tilføres totalt 17.000 toårige studieplasser med et mål om 50.000 studenter innen 2030. 

En forutsigbar opptrappingsplan er avgjørende for at fagskolene skal være trygge på å gjøre de 

nødvendige investeringene i lokaler, ansettelser og nødvendig kompetanseutvikling av ansatte ifm 

nye studier som møter kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. Det er derfor avgjørende at 

Stortinget følger opp vedtaket fra RNB i 2020 med en forpliktende opptrappingsplan. 

Under finner dere utdrag fra de aktuelle postene i revidert nasjonalbudsjett. 

Utdrag fra Prop 195S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet for 2021 

Kap. 241 Felles tiltak for fagskoler Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  

Regjeringen legger opp til at det benyttes 2 mill. kroner innenfor gjeldende bevilgning til å dekke 

omstillingskostnader i forbindelse med etableringen av Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse 1. juli 2021.  

Tiltak for at studenter får fullført semesteret  

Utbruddet av covid-19 har hatt store konsekvenser for fagskoler, høyskoler og universiteter. Strenge 

smitteverntiltak innebærer mye digital undervisning og vurdering. Periodevis har studentene hatt 

liten eller ingen tilgang til lærestedene, særlig i deler av landet med mye smitte. Institusjonene anslår 
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at nærmere 400 fagskolestudenter står i fare for å falle fra eller bli forsinket i vårsemesteret 2021. 

Kunnskapsdepartementet etablerte derfor en arbeidsgruppe som skulle vurdere og foreslå praktisk 

gjennomførbare tiltak som skal sikre best mulig studieprogresjon. Regjeringen foreslår å øke 

bevilgningen med 25 mill. kroner slik at fagskolene kan gjennomføre tiltakene som er anbefalt av 

ekspertgruppen. Midlene vil fordeles etter studenttall, med et grunnbeløp til alle fagskolene 

 

Kap. 272 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

Post 52 Tiltak for høyere utdanning Midler til fleksibel utdanning 

Regjeringen har som mål at høyere utdanning skal bli mer tilgjengelig for flere uavhengig av bosted, 

livssituasjon og arbeidssituasjon. I 2021 er det lyst ut om lag 270 mill. kroner til ulike ordninger for 

utvikling og drift av fleksible utdanninger. Foreløpig utgave 42 Av dette har Kompetanse Norge og 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyst ut 139 mill. 

kroner til å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Tilbudet skal 

særlig tilpasses nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor 

arbeidslivet, og ledige og permitterte. Videre har Kompetanse Norge lyst ut 40 mill. kroner til tilskudd 

til utvikling av fleksible videreutdanninger i digital kompetanse.  

Diku har lyst ut 92 mill. kroner til utvikling og drift av fleksible utdanninger. For å innvilge flere 

søknader innenfor denne ordningen, foreslår regjeringen å øke bevilgningen over posten med 45,7 

mill. kroner. I tillegg kommer utgifter til utdanningsstøtte på kap. 2410, post 50 og 72. 

Tillegg fra pressemelding: 10 mill. av disse skal gå til et bransjeløft for luftfarten. 

 

 


