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Utlysning av midler til universell utforming som 
fag- og kunnskapsbegrep 2021 

Universell er en avdeling i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
(HK-dir) med ansvar for inkludering, universell utforming, tilrettelegging og 
læringsmiljø i høyere utdanning.  

På vegne av Kulturdepartementet og «Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming» lyser vi med dette ut prosjektmidler for utdanningsinstitusjonene, 
for å styrke arbeidet med å gjøre universell utforming til et fag- og 
kunnskapsområde i høyere utdanning.  

Universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep 
I Norge er universell utforming en viktig strategi for å nå mål om et inkluderende 
samfunn med like muligheter for deltakelse for alle. Som en del av denne satsningen har 
regjeringen vedtatt en egen handlingsplan for saksfeltet: Regjeringens handlingsplan for 
universell utforming 2015-2019 (PDF) hvor kompetanseheving er et sentralt tema.  En ny 
handlingsplan for kommende år lanseres høsten 2021.  

I denne sammenheng har universiteter og høgskoler et spesielt samfunnsoppdrag innen 
utdanning, forskning og formidling. Universell utforming skal være et fag- og 
kunnskapsområde i høyere utdanning, slik at politikk og prioriteringer innen temaet 
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universell utforming understøttes av kunnskap. Det er samtidig viktig at 
utdanningsinstitusjonene gir studentene kompetanse og ferdigheter innen tematikken 
gjennom grunnutdanningen før de skal ut i arbeidslivet.  
 
Det er Kulturdepartementet (KUD) som nå koordinerer midlene som følger regjeringens 
handlingsplan. I planen gjennomfører Universell tiltak SO3:  

 
SO3: Kompetansehevingsprogram i utdanninger ved universiteter og 
høyskoler 
 
Programmet skal utvikle universell utforming i undervisningen, og gi støtte til 
kompetansehevende prosjekter ved norske læresteder 

 
En viktig satsning fra vår side har vært økonomiske «stimuleringsmidler» for å bidra til 
økt kompetanse gjennom utdannings- og utviklingsprosjekter i sektoren. For 
budsjettåret 2021 lyser vi ut kr. 1 800 000 for prosjekter gjennomført senest 2022.  
 

Formål 
Formålet med midlene er todelt: 

1. Stimuleringsmidler kan brukes til utdanningsprosjekter som gir studentene økt 
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om universell utforming som en 
del av relevante studieprogram. Målet er å øke omfanget av undervisning om 
universell utforming i studieprogram og emner på alle nivå.  

2. Stimuleringsmidlene kan brukes til kompetanseheving blant vitenskapelig 
ansatte som underviser på relevante emner. Dette skal øke fagmiljøenes samlede 
kompetanse om universell utforming, økte muligheter for forsknings- og 
utviklingsprosjekter, samt økt kvalitet på undervisning og veiledning av 
studentene.  

Økonomisk støtte fra HK-dir avdeling Universell 2021 
HK-dir, avdeling Universell, stiller kroner 1 800 000 til disposisjon for nye prosjekter om 
universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning.  
 
Universell utforming er et tema som berører mange fagdisipliner. Universell oppfordrer 
derfor fagmiljø innen arkitektur, teknologi, helse, planlegging og pedagogikk om å søke 
midler. Vi stiller oss spesielt positive til prosjekter som går på tvers av fagdisipliner eller 
utdanningsinstitusjoner.  
 
Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger fra regjeringen, 
og i inneværende planperiode er det særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi 
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som skal prioriteres. Vi ber derfor spesielt fagmiljø som tar for seg slike tema om å søke 
om støtte. 
 

Plan for tildeling  
Søknadsfrist:        16. september 2021 
Tildeling:        1. november 2021 
Frist for gjennomføring av prosjekter:    31. desember 2022 
Krav om sluttrapport, resultat og bruk av midler:   1. februar 2023 
 

Hvordan søke?  
Søknader skal leveres gjennom søknadsportalen «Allvis». Søknadsmodulen er under 
oppbygging, og forventes ferdig til 1. september. Her vil søker opprette en bruker for 
sine søknader, annonsering vil bli gitt via nettstedet universell.no. 
 
Dersom du ønsker å bli varslet når søknadsskjemaet er klart, kan du registrere deg på 
følgende lenke: https://nettskjema.no/a/211074  
 

Hvem kan søke? 
Universell retter seg utelukkende mot universitets- og høyskolesektoren i Norge.  
Vi oppfordrer spesielt fagmiljøer som tidligere ikke har fått støtte fra Universell om å 
søke.  
 

Hva kan man søke om? 
Stimuleringsmidlene er tiltenkt utdanningsprosjekter, og ikke forskningsprosjekter eller 
støtte til ordinær drift. Vi understreker at denne utlysningen kun gjelder søknader om 
tiltak som fremmer universell utforming som et fag- og kunnskapsbegrep i utdanningen.  
 
I 2021 deler Universell også ut midler for prosjekter som skal føre til bedre inkludering av 
studenter med funksjonsnedsettelser. Midler til «Universell utforming av læringsmiljø» 
er en egen utlysning med egne kriterier. Se informasjon på www.universell.no.  
 
Stimuleringsmidlene er beregnet til mindre prosjekter for å stimulere til aktivitet, for 
eksempel iverksette mindre tiltak, eller å forsterke allerede igangsatt arbeid. 
Stimuleringsmidlene er ment for økt faglig kompetanse og for økt omfang av og bedre 
kvalitet på undervisningen. Midlene er ikke ment som forskningsmidler, men 
utviklingsprosjekter for å styrke undervisningen kan være relevant. 
 
Eksempel på prosjekter:   
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• Utvikling av undervisningsmateriell og studielitteratur  

• Gjennomgang og endring av fagplaner 

• Nettverksarbeid/fagsamlinger 

• Kompetanseheving av egne ansatte 

• Utvikling av mindre kurs / workshops innen et emne 

• Studentkonkurranser / støtte til utvikling av studentoppgaver (BA-MA) 

• Veiledning/bi-veiledning av studentoppgaver 

 
Samarbeid på tvers av institusjoner, eller med offentlig eller privat virksomhet, vil bli 
tillagt vekt.  
 
Søknadsmassen vil avgjøre antallet som støttes. Merk at Universell ikke støtter 
driftsmidler (innkjøp av utstyr, datamaskiner og møblement). Ta gjerne kontakt med 
Universell for å diskutere aktuelle prosjekter. 
 

Krav til søknader 
Følgende formelle krav stilles til søknaden:  
 

1. Alle obligatoriske felter i søknadsskjemaet må fylles ut. 

2. Det må legges ved et separat budsjett (Excel eller PDF).  

3. Søknaden må forankres på fakultets-, avdelings- eller instituttnivå, som skal 
være den formelle søker til midler. Dette må komme frem av søknaden, og den 
som står ansvarlig for søknad vil få en epost for digital signering. Tildeling vil skje 
til tilsvarende nivå. 

4. Søknaden må beskrive langsiktig effekt av tiltaket, og dessuten beskrive hvordan 
dette er tenkt målt. Dette gjelder spesielt hvilken effekt dette vil ha for 
institusjonens kunnskapsnivå på området (vitenskapelig ansatte, studenter og 
undervisning). 

Det er i tillegg mulig å legge ved en full søknadstekst dersom rubrikkene i skjemaet ikke 
gir et fullverdig bilde av prosjektet.  
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Behandling av søknader 
Søknadene vil vurderes etter et eget kriteriesett for vurderinger. Se nettsiden  
www.universell.no/evalueringskriterier. De ulike rubrikkene i søknadsskjemaet er koblet 
til poengberegningen.  
 
Har du spørsmål om evalueringskriteriene, kontakt Universell. 

 
Spørsmål 
Eventuelle spørsmål om utlysningen eller om det elektroniske søknadssystemet kan 
rettes til HK-dir, Avdeling Universell ved  

 
- Kjetil Knarlag, tlf: 977 100 21 eller e-post kjetil.knarlag@hkdir.no,  
- Bjørnar Kvernevik, tlf: 454 65 682 eller e-post bjornar.kvernevik@hkdir.no  

 
Med vennlig hilsen 
 
Kjetil Knarlag 
Avdelingsdirektør Universell 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Mottakere 

Ansgar teologiske høgskole 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Atlantis medisinske høgskole 
Barratt Due musikkinstitutt 
Bergen arkitekthøgskole 
Bjørknes høyskole 
Dronning Mauds minne høgskole 
Fjellhaug internasjonale høgskole 
Forsvarets høgskole 
Handelshøyskolen BI 
Høgskulen for grøn utvikling 
Høgskolen i Innlandet 
Høgskolen i Molde  
Høgskulen på Vestlandet 
Høgskulen i Volda 
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 
Høgskolen i Østfold  
Høyskolen for dansekunst 
Høyskolen for ledelse og teologi 
Høyskolen for yrkesfag 
Høyskolen Kristiania 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter 
Kunsthøgskolen i Oslo  
Lillehammer Institute of Music Production and Industries 
Lovisenberg diakonale høgskole 
MF vitenskapelig høyskole  
NLA høgskolen 
Nordland kunst- og filmhøyskole 
Nord universitet  
Noroff 
Norges handelshøyskole  
Norges idrettshøgskole  
Norges musikkhøgskole 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
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Norsk barnebokinstitutt 
Norsk gestaltinstitutt høyskole 
NSKI høyskole 
Oslomet – storbyuniversitetet  
Politihøgskolen 
Samisk høgskole 
Skrivekunstakademiet 
Steinerhøyskolen 
Universitetet i Agder  
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Sørøst-Norge  
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
VID vitenskapelig høgskole 
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