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1. Innledning 

Det vises til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017) og 

Prop. 1 S (2016–2017). Videre vises det til Stortingets behandling av Meld. St. 9 (2016-2017) 

Fagfolk for fremtiden, og tiltak om å opprette studiebarometer og en utdanningskvalitetspris 

for fagskoleutdanninger. 

 
2. Orientering om tildelingen 

Kunnskapsdepartementet stiller  med dette følgende midler til disposisjon for NOKUT: 1,2 

mill. kroner over kap. 276 post 01 til utdanningskvalitetspris og 1,5 mill. kroner over kap. 

281 post 01 til et pilotprosjekt for studiebarometeret. 

 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2016–2017), Prop. 1 S (2016–2017) og 

av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

 

Midler disponert etter belastningsfullmakt kan kreves helt eller delvis tilbakeført dersom de 

ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. 
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Side 2 
 

3. Oppgaver 

Gjennom å følge opp tiltakene i Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden skal NOKUT 

med denne tildelingen bidra til at fagskolen blir et mer synlig utdanningsvalg, og tilrettelegge 

for at det kan rekrutteres flere motiverte og kvalifiserte studenter til fagskoleutdanningene. 

Tiltakene skal også bidra til å spre kunnskap om fagskoleutdanningene og stimulere til 

utveksling av gode eksempler og kunnskap. 

 

Departementet forventer at NOKUT administrerer ordningen med en utdanningskvalitetspris 

for fagskoleutdanningene. Én million kroner skal deles ut for 2017, mens 200 000 kroner skal 

dekke administrative kostnader. Prisen skal stimulere til større innsats for å heve kvaliteten i 

fagskoleutdanningene. Prisen skal belønne fremragende arbeid med utdanning i norsk 

fagskoleutdanning.  

 

Studiebarometeret for fagskolestudentene skal være en nettportal som viser hvilken 

oppfatning fagskolestudentene har om kvaliteten på den utdanningen de følger. Barometeret 

skal gjøre det mulig å sammenligne utdanninger på tvers og innenfor samme fagfelt og 

institusjon. Barometeret må tilrettelegges for de forutsetninger som ligger i 

fagskoleutdanningenes natur. 

 

Bevilgningen til studiebarometeret i 2017 skal bidra til at NOKUT kan gjennomføre en pilot av 

studiebarometeret for fagskoleutdanningene. Midlene skal benyttes til datainnsamling, 

presentasjon av dataene i en portal tilsvarende studiebarometeret og administrative 

kostnader. Departementet forventer en fullskalaundersøkelse i 2018. 

 

Departementet forutsetter at NOKUT leverer en prosjekt- og fremdriftsplan for oppgavene. 

 

4. Rapportering  

Vi ber om at foreløpig rapportering inkluderes i Årsrapport (2017–2018) med frist til 

departementet 15. mars 2018. I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets 

resultater og måloppnåelse. Det skal videre bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med 

forutsetningene i tildelingsbrevet. 
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