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Agenda

• Generelt om utviklingsmidlene

• Utviklingsmidlene 2023

• Erfaringer fra prosjektet Økt
tilgjengelighet og kvalitet
gjennom digitale verktøy ved 
Trøndelag høyere yrkesfagskole



Utviklingsmidler til 
høyere yrkesfaglig 
utdanning

• Ble introdusert gjennom Fagfolk for 
fremtiden (Meld. St. 9, 2016-2017). 

Mål

Stimulere til høy kvalitet i høyere 
yrkesfaglig utdanning og godt
samsvar mellom
utdanningstilbudene og den 
kompetanse arbeidslivet etterspør



Historisk utvikling 
Utlyst kroner Antall 

søknader
Omsøkt beløp Antall 

prosjekter
tildelt 

2017 35 mill. 74 80 mill. 50

2018 35 mill. 100 82,3 mill. 30

2019 42 mill. 78 90 mill. 40

2020 43,2 mill. 64 77 mill. 38

2021 44, 5 mill. + 10 
mill.

79 78 mill. 60

2022 50,7 mill. 90 125, 1 mill. 48

2023 52 mill. ? ? ?



Utlysning  2023

• 52  millioner kroner

• Norske institusjoner med akkrediterte 
fagskoleutdanninger

• Inntil 3 års varighet (oppstart senest 15. 
august 2023 og avsluttes senest 
15.august 2026)

Søknadsfrist: 10. januar 2023 kl. 12:00



Innretninger

• Utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt, 
regionalt og nasjonalt arbeidsliv

• Bruk av digital teknologi for læring

• Økt profesjonsfaglig kompetanse for faglærere

• Engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur



Felles for alle innretningene er målet om: 

• å gi bedre læring for studentene

• bidra til økt kvalitet i undervisningen

• at utdanningene skal være relevante
for arbeidslivet. 

Prosjektene kan rette seg inn mot alle 
fagområder og både stedbasert og
fleksibel utdanning.



Les 
utlysnings-
teksten og 
tilhørende 

veiledninger 
nøye! 



Veiledninger
• Veiledning til utforming av 

prosjektbudsjett 

• Tips til spredningsarbeid

• HK-dir karakterskala

• Veiledning til bruk av kriterier og 
vurderingsmomenter

• HK-dirs standardvilkår for 
prosjekttilskudd 

• Informasjon om kontroll og oppfølging 
av prosjekter som får tilskudd



Hvordan søke

Søknaden må oppfylle følgende minimumskravene 
listet opp i utlysningsteksten

a) Søknaden må ha vedlagt en 
prosjektbeskrivelse i pdf-format, utformet 
ved bruk av HK-dirs mal 

b) Søknaden må ha vedlagt en signert 
versjon av HK-dirs deltagelseserklæring fra 
styreleder ved den fagskolen som står som 
søker.

c) Søknader under innretning 1 må ha vedlagt 
samarbeidsavtale/ intensjonsavtale

Søknader må leveres gjennom HK-dirs 
søknadsportal Espresso

a

b

c



Hvordan blir søknadene vurdert?
Søknadene som blir levert vil bli vurdert etter 
kriteriene:

• Prosjektets relevans (30%)

• Kvalitet på prosjektets utforming og 
gjennomføring (20%)

• Kvalitet på prosjektgruppen og 
samarbeidsstrukturer (20%)

• Prosjektets effekter (30%)



Prosjektets relevans
Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert: 

• I hvilken grad behovet for prosjektet og betydningen 
for brukergruppen(e) er demonstrert på en tydelig 
måte.

• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er 
konkrete og egnede til å oppnå utlysningens mål. 

• Resultatenes ambisjonsnivå. 

• I hvilken grad prosjektet er nyskapende og/eller 
komplementært til øvrige tiltak/aktiviteter allerede 
igangsatt hos de deltagende institusjoner/aktører.



Kvalitet på prosjektets 
utforming og gjennomføring
Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

• I hvilken grad prosjektet har en konkret, helhetlig og 
realistisk gjennomføringsplan.

• Forekomst og kvalitet på risikovurderinger. 

• I hvilken grad prosjektet er kostnadseffektivt og har 
allokert tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av 
aktivitetene. 

• Prosjektets evne til å hensynta brukergruppenes behov og 
interesser.



Kvalitet på prosjektgruppen og
samarbeidsstrukturer
Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert: 

• De deltagende institusjoner/aktørers komplementaritet 
og prosjektgruppens samlede erfaring og ekspertise 

• Hvorvidt fordelingen av oppgaver og ansvar viser 
forpliktelse og aktiv bidragsytelse fra samtlige 
deltagende institusjoner/aktører 

• I hvilken grad prosjektet har en klar og helhetlig plan for 
samhandling mellom de deltagende 
institusjoner/aktører, samt med ev. interessenter



Prosjektets effekter
Under dette kriteriet vil følgende moment bli
vurdert: 

• Potensiell effekt for prosjektets brukergrupper, 
deltagende institusjoner og aktører i og
utenfor prosjektet

• Kvaliteten på planlagte tiltak for å sikre at 
effektene opprettholdes etter endt
prosjektperiode

• Kvaliteten på planlagte tiltak for å evaluere og
dokumentere prosjektets effekter.



Budsjett og egenandel
• Budsjettet må være realistisk og stå i forhold til innretningen og 

de foreslåtte aktivitetene. 

• Vis at det er sammenheng mellom aktiviteter, budsjett og 
forventet resultat 

• Det stilles ikke krav til egenandel for finansiering. Forventningene 
til egenandel øker imidlertid med størrelse og forventet kostnad. 

• For søknader om tilskudd til investeringer i utstyr og infrastruktur 
vil det ved tildeling av tilskudd legges vekt på om søker bidrar 
med egenfinansiering, og/eller om det foreligger annen 
finansiering. 

Se Veiledning til utforming av prosjektbudsjett

Merk at avskrivingsregelen ikke er gjeldende



Rangering og prioritering 
av søknader
• Søknadene blir vurdert etter en karakterskala som 

går fra 1 som er dårlig, til 7 som er fremragende. 

• Fagskoler med fagområdegodkjenning vil bli 
prioritert

• Ved prioritering mellom ellers like gode søknader vil 
midlene bli forsøkt spredt mellom 

• fagområder

• geografiske områder 

• mellom utviklingsområdene det kan søkes 
støtte til 



Tips og råd
• Les utlysningsteksten nøye, gjør deg kjent med 

vedlegg, søknadsskjema og mal for 
prosjektbeskrivelse.

• Involver fagmiljøet i prosjektet og bruk 
støtteapparatet ved din institusjon. Ta tidlig 
kontakt med relevante støtteenheter

• Ta kontakt med oss i HK-dir dersom du lurer på 
noe

• Delta på søkerwebinar



Søkerwebinar
28.november – kl. 12:00

Lenke til påmelding 
ligger på utlysningssiden

-

https://diku.no/programmer/utviklingsmidler-til-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning-utlysning-2023


Kjerstin: kjerstin.klokkeide@hkdir.no
Fredrik: fredrik.sagafos@hkdir.no

Utlysing utviklingsmidler 2023

Takk for oppmerksomheten!
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