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OVERSIKT OVER HOVEDTREKKENE I TILSKUDDSFORVALTNINGEN  
Se hele oversikten over tidsfrister på nettsiden til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)  

 

Vi viser til fullstendig oversikt over tidsfrister for rapporterering av data til HK-dir ved DBH. Krav til 
datarapporteringen og fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider: Database for statistikk om 
høyere utdanning - DBH (hkdir.no) 
 
 

 

Tidsfrist Tema Kilde 
Desember 2021 Mål, styringsparametere, tildelt 

budsjettramme for 2022 og andre føringer 
(Informasjon fra KD)  

Tilskuddsbrev for 2022 

15. februar 2022 Foreløpig årsregnskap for 2021 til DBH 
(Rapportering fra institusjonene) 

Rapporteringskrav for årsrapport 
2021 for private høyskoler (vedlegg 
til tilskuddsbrev for 2021) og eget 
brev fra departementet til 
institusjonene 

15. mars 2022 Årsrapport 2021 
(Rapportering fra institusjonene )  

Tilskuddsbrev for 2021 og eget 
brev fra departementet til 
institusjonene 

1.april  2022  
 

Rapportering til Sikt (forskning) 
(Rapportering fra institusjonene)  

Nettsiden til Sikt 
 

2. mai 2022 Særattestasjon til DBH 
(Rapportering fra institusjonene) 

Tilskuddsbrev for 2021 og eget 
brev fra departementet 

1. juli 2022 Regnskapsrapportering  til DBH 
(Rapportering fra institusjonene) 

Rapporteringskrav for årsrapport 
2021 for private høyskoler (vedlegg 
til tilskuddsbrev for 2021) 

August-september Kontaktmøte med 2-3 utvalgte  KD sender eget brev på nyåret 

Oktober 2022 Mål, styringsparametere, kandidatmåltall og 
foreløpige budsjettrammer for 2023, 
dokumentasjon av finansieringssystemet  
(Informasjon fra KD)  

Orientering om forslag til 
statsbudsjettet 2023 for 
universiteter og høyskoler (Blått 
hefte)  

1. november 2022 Søknad om statstilskudd for 2024 
(Forslag fra institusjonene til KD)   

Tilskuddsbrev for 2022, jf.  Vedlegg 
til søknad om statstilskudd for 2024 
– privat høyskoleutdanning 

Desember 2022 Mål, styringsparametere, tildelt 
budsjettramme for 2023 og andre føringer  
(Informasjon fra KD)  

Tilskuddsbrev for 2023 
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