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Økt studiekapasitet fra høsten 2020 - invitasjon til å foreslå tildeling av 
midler til studieplasser 

 

Regjeringen har iverksatt raske kompetansehevingstiltak rettet mot permitterte og ledige 

våren 2020, jf. Innst. 233 S (2019-2020) og Prop. 73 S (2019-2020). Blant annet er det 

bevilget 20 millioner kroner som skal tildeles til universiteter og høyskoler som har kapasitet 

til å ta opp permitterte og ledige på eksisterende studietilbud allerede denne våren. 

Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning (Diku) har sendt ut en kartlegging til universiteter og høyskoler med tanke på 

kapasitet til å åpne opp studietilbud denne våren. Dette blant annet som grunnlag for tildeling 

fra Diku på 20 mill. kroner til institusjoner som har slik kapasitet. Vi ber om at de som har 

kapasitet, raskt melder inn dette til Diku og Kompetanse Norge. 

 

I tillegg til allerede vedtatte kompetansehevingstiltak innrettet mot denne våren, ønsker 

regjeringen å vurdere kompetansetiltak rettet mot en økonomisk situasjon som vil vedvare 

også på noe lengre sikt. Regjeringen har som mål at alle skal ha god tilgang til relevante 

utdanningstilbud av høy kvalitet. På grunn av økte ungdomskull og økt studietilbøyelighet har 

antall kvalifiserte søkere uten studieplass økt jevnt de senere årene. Norge står overfor økt 

arbeidsledighet både på kort og på lang sikt som følge av koronakrisen. Søkningen til høyere 

utdanning har økt i 2020. Et strammere arbeidsmarked er en viktig forklaring på dette. 

 

En betydelig økning av utdanningstilbudet fra og med høsten 2020 vil kunne bidra til at flest 

mulig av de som er kvalifiserte for utdanninger der det forventes å være samfunnsmessige 

behov, kan få et tilbud. Regjeringen vurderer omfanget på og hvordan et slikt kompetanseløft 

kan innrettes, og flere studieplasser i universiteter og høyskoler vil være en sentral del. For å 

gi regjeringen et godt grunnlag for å vurdere mulige kapasitetsøkninger, ber vi med dette om 
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Side 2 
 

innspill fra universiteter og høyskoler på hvor det er mulig å få til kapasitetsøkninger fra 

høsten 2020 og hvor stort omfanget kan være.  

 

Det kan også være aktuelt med flere rekrutteringsstillinger, og vi ber derfor om innspill også 

på dette, også med utgangspunkt i oppstart høsten 2020.  

 

Vi ber om at innspillet sendes Kunnskapsdepartementet sendes 30. april, siden dette 

skal benyttes i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett for 2020 som legges fram 12. 

mai. Vi ber om at institusjonene sender sitt innspill ved å fylle ut vedlagte tabeller 

(excel). Innspillet bes sendt til postmottak@kd.dep.no og til: btb@kd.dep.no og 

fh@kd.dep.no 

 

Forutsetninger for tildeling av midler til nye studieplasser  

Det legges til grunn at studieplasser finansieres som varige, det vil si at de trappes opp med 

midler til nye kull i kommende budsjettår. Samtidig er det en viktig forutsetning at økt 

kapasitet er knyttet til dagens situasjon i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet. Etter 

hvert som konjunktursituasjonen normaliseres vil det som er tilleggskapasitet som følge av 

dagens situasjon, reduseres. Regjeringen vil komme tilbake til dette i senere budsjettår med 

utgangspunkt i utviklingen og hvor mye av økt studiekapasitet som kan tilskrives 

tilleggskapasitet som blir stående ubenyttet.    

 

Innretting av studieplasser  

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at det er hensiktsmessig å finansiere en del av 

studieplassene som fireårige i kategori D. Det gir institusjonene rom til å opprette en blanding 

av utdanninger med ulik varighet, for eksempel en kombinasjon av treårige bachelorstudier 

og toårige masterstudier. Institusjonene får da fleksibilitet til å vurdere en helt konkret 

fordeling av studieplasser med utgangspunkt i blant annet søking og opptak i 2020. I de 

vedlagte tabellene ber vi derfor om at det angis antall studieplasser finansiert på denne 

måten, spesifisert på fag- og studieområder.      

 

For å kunne styrke kapasitet også på studietilbud som er særlig ressurskrevende, er det i 

tabellene også gitt plass til å melde inn slike studietilbud særskilt (kategori A-C).   

 

Føringer for innspillet  

Det er en viktig forutsetning at studieplassene kan opprettes allerede høsten 2020, slik at 

arbeidsledighet og økt søkning til høyere utdanning i år fanges opp på en god måte.  

 

Institusjonene må også ha tilgang til praksisplasser, fagpersoner, laboratorium, lokaler, 

søkere og lignende som kreves for å øke opptaket. Vi forutsetter at dette er vurdert opp mot 

forslag til økt kapasitet.  
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Dersom det er andre forutsetninger som kreves for å få økt kapasitet på plass, kan det være 

aktuelt med særskilte midlertidige utgiftsøkninger utover finansiering av studieplasser og 

rekrutteringsstillinger. Dere bes i så tilfelle om å spesifisere dette i innspillet 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn Tore Bertheussen (telefon 97034598) eller Frode 

Hauge (telefon 91143439).  

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Bjørn Tore Bertheussen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
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Adresseliste 

 

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for grøn 

utvikling 

   

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen Kristiania    

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 
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Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 
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