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1. Innledning 
Vi viser til at Norges grønne fagskole - Vea i 2020 fikk tildelt 520 000 kroner i utviklingsmidler 
til kvalitetsutvikling gjennom tilskuddsordningen for utviklingsmidler for fagskoler, som 
forvaltes av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
(Diku). Vea har gjort departementet oppmerksom på at fagskolen ikke fikk brukt 
prosjektmidlene i 2020. Videre hadde fagskolen et mindreforbruk i 2020 på grunn av Covid-
19-pandemien, noe som ga mindreutgifter og merinntekter som overstiger det som fagskolen 
i tråd med regelverket kan overføre til 2021. Utviklingsmidlene som fagskolen fikk tildelt i 
2020, er derfor ført tilbake til statskassen. Konsekvensen av dette er at Vea ikke kan 
gjennomføre prosjektet som fagskolen skulle bruke midlene til.  

 
2. Tildeling 

Departementet mener det er positivt at Vea deltar i konkurransen om prosjektmidler og slik 
sikrer finansiering til kvalitetsutvikling og utstyr i tillegg til å motta driftsmidler fra 
departementet. Departementet stiller derfor med dette 520 000 kroner til disposisjon i 2021 
for at Vea kan gjennomføre prosjektet som de tildelte utviklingsmidlene i 2020 skulle gå til. 
 

3. Rapportering 
Regnskap og rapport for bruk av midler skal sendes HK-dir, som Diku inngår i fra 1. juli 2021, 
innen 15. mars året etter at prosjektet er avsluttet. I rapporteringen skal fagskolen beskrive 
resultater og måloppnåelse for prosjektet.  
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4. 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 
 
 
Marius Seljedal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Pernille Ziegler 
seniorrådgiver 
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