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Statsbudsjettet 2022, kap. 272, post 52. Supplerende tildelingsbrev nr. 2 til 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å styrke tilgangen på 
fleksibel og desentralisert utdanning 

 

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 på Kunnskapsdepartementets 
område, jf. Innst. 12 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) og Prop. 1 S (2021–2022). 
I Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) fremgår det at innretningen på de samlede midlene til fleksibel 
og desentralisert utdanning i 2022 vil bli vurdert i lys av regjeringens reform for desentralisert 
utdanning. 
 
Vi viser også til tildelingsbrevet av 22. desember 2021 til Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse (HK-dir) for 2022 og at departementet ville komme tilbake i et supplerende 
tildelingsbrev med tildelinger for fleksible og desentraliserte studietilbud. 
 

1. Mål for tildeling 

Målsettingen med tiltaket er at studietilbud skal bli enda mer tilgjengelig for folk i hele landet 
som av ulike grunner ikke har mulighet til å studere ved et av de faste studiestedene til 
fagskoler, høyskoler og universitet.  
 
Kunnskapsdepartementet ber derfor om at HK-dir viderefører en søknadsbasert ordning for 
fleksibel og desentralisert utdanning og etablerer en ny ordning for studie-/utdanningssentre 
eller lignende (heretter studiesentre).  
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2. Tildeling 2022 

Kunnskapsdepartementet stiller med dette 184 millioner kroner til disposisjon for HK-dir på 
kap. 272, post 52. 
 
HK-dir skal i 2022 fordele om lag 144 millioner kroner til et program for fleksibel og 
desentralisert utdanning og 40 millioner kroner til en ordning som gjelder studiesentre. Dersom 
arbeidet med utlysning og tildeling medfører behov for justering av fordelingen av midler mellom 
de to ordningene, kan dette avklares med Kunnskapsdepartementet. 
 

3. Føringer for tilskuddet 

Vi ber om at HK-dir lyser ut begge ordningene senest 9. april. Ordningene skal ses i 
sammenheng, utfylle og forsterke hverandre, blant annet ved at tilbud ved fagskoler, høyskoler 
og universitet kan ses i sammenheng med kompetansebehov som studiesentrene har 
identifisert. Ordningene skal legge regionale kompetansebehov og prioriteringer til grunn og 
fylkeskommunenes kompetansestrategier skal hensyntas i tildelingene. 
 
Program for fleksibel og desentralisert utdanning er sammenslåing av de to ordningene som i 
2021 lå henholdsvis i Kompetanse Norge (program for videreutdanning) og DIKU (program for 
fleksibel og desentralisert utdanning).  

• Fagskoler, høyskoler og universitet kan søke på programmet.  

• Søknader som har en desentralisert organisering med samlinger skal prioriteres.  

• Fagområder der det er nasjonale behov, slik som profesjonsutdanninger, teknologi, 
digitalisering og grønt skifte, skal vektlegges. 

 
Kunnskapsdepartementet vil vurdere hvordan ordningen kan videreføres i 2023 i forbindelse 
med regjeringens arbeidet med desentraliseringsreformen. 
 
Den søknadsbaserte ordningen for studiesentre er en ny ordning.  

• Studie-/utdanningssentre og lignende aktører, enkeltvis eller i samarbeid, kan søke på 
ordningen.  

• En tildeling av midler må forutsette medfinansiering fra andre aktører, for eksempel 
kommuner, fylkeskommuner eller næringsliv. 

• Det må vises til samarbeid med fagskole, høyskole eller universitet. 

• Søknaden må inneholde en vurdering av kompetansebehov og tilgang på 
utdanningssøkere. 

• Midlene som tildeles kan blant annet gå til drift, mobiliserings- og rekrutteringsarbeid og 
tilrettelegging for studenter som følger et studietilbud. 
 

Ved tildeling av midler kan det tas hensyn til geografisk fordeling av støtten. HK-dir kan i 
utlysningen etter dialog med Kunnskapsdepartementet stille ytterligere kriterier for tildeling.  
 
Det er en intensjon at den søknadsbaserte ordningen for studiesentre skal vare over noen år. 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2021–2022), Prop. 1 S (2021–2022) og av 
forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

4. Krav til rapportering 

HK-dir skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 2022 som skal sendes 
til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2023.   
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Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tilskuddet er 
benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet. Fordi dette er en ny ordning, ber vi om 
at HK-dirs rapportering er utfyllende, blant annet når gjelder den geografiske dimensjonen.  
 
Vi ber også om en foreløpig rapportering høsten 2022.   
 

5. Kontroll 

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Frode Hauge 
 seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
Kopi: Riksrevisjonen 
         Kommunal- og distriktsdepartementet 
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