Utkast til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven
Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av
Covid-19
Fastsatt ved kgl. res. [dato og årstall] med hjemmel i lov xx. mars 2020 om lov om
forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) §
2.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder virksomhet som er regulert i barnehageloven med forskrifter.
§ 2 Barnehagelovens anvendelse
Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt de er mulig å oppfylle under
utbruddet av Covid-19. I perioder hvor barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven §
4-1, suspenderes retten til å benytte seg av barnehageplassen etter barnehageloven § 12 a for
dem som er omfattet av stengingsvedtaket.
§ 3 Tilbud til barn som ikke kan være hjemme
Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak om stenging
etter smittevernloven § 4-1, får et tilbud i barnehagen. Barnehageeier skal ivareta de behovene
som begrunner at barnet skal ha et tilbud i barnehagen.
Kravene i forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for avgjørelse av søknader
om hvem som skal få tilbud om barnehageplass i perioder barnehagene er stengt eller driver
med redusert kapasitet, etter vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1. Barnehageierne må
ha en forsvarlig saksbehandling av slike søknader. Barnehageeiere må underrette søkere
skriftlig om avslag på tilbud og om eventuell klageadgang. Avslag fordi foreldrene ikke er i i
kritiske samfunnsfunksjoner, kan ikke påklages. Øvrige avslag kan påklages. Kommunens
klageorgan er klageinstans.
§ 4 Foreldrebetaling
I perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet med hjemmel i
smittevernloven § 4-1, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen. Dette gjelder også for
foreldre til barn som får plass, jf. unntakene som er satt i stengingsvedtaket.
Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd til kommunene for dekning av tapt
foreldrebetaling i både private og kommunale barnehager. Det gis ikke tilskudd for dekning
av kostpenger.
Kommunen skal deretter utbetale tilskudd til private barnehager for tapt
foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere
inntektsbortfall. Det skal ikke gis tilskudd for dekning av kostpenger.
§ 5 Kommunale tilskudd til private barnehager
Private barnehager skal motta kommunale tilskudd etter barnehageloven § 14 selv om
barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Private barnehager som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan ikke benytte
ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid i virksomheten.
§ 6 Avkorting av tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunale tilskudd til private
barnehager
Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon
i kostnadene, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes
tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt
foreldrebetaling for perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, ikke
refunderes foreldrene.
§ 7 Forskriftens ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves.
Forskriften gjelder til koronaloven oppheves, jf. koronaloven § 7, men likevel senest til
barnehagene er åpne og driver som normalt.
Midlertidige forskrift om lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående
opplæring som følge av utbrudd av Covid 19
Fastsatt ved kgl. res. [dato og årstall] med hjemmel i lov xx. mars 2020 om forskriftshjemmel
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder grunnskoleopplæring, videregående opplæring og virksomhet
knyttet til opplæringen som er regulert i opplæringslova med forskrifter.
§ 2 Skoleeiers plikt til å sørge for opplæring
Kommunen, fylkeskommunen og statlige og private skoler skal så langt det er mulig
sørge for at barn, unge og voksne får grunnskoleopplæring og videregående opplæring selv
om skolene er stengt eller driver med redusert kapasitet på grunn av utbruddet av Covid-19.
§ 3 Opplæringslovas anvendelse
Reglene om opplæringen og annen virksomhet i opplæringslova med forskrifter
gjelder bare så langt de er mulig og forsvarlig å oppfylle under utbruddet av Covid-19.
Skolene skal organisere opplæringen slik den finner det hensiksmessig og forsvarlig ut
fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger,
tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold.
Opplæringen skal gjennomføres slik at elevene i størst mulig grad kan få
halvårsvurdering, standpunktkarakterer og grunnlag for vitnemål.
§ 4 Behandling av personopplysninger
Utdanningsdirektoratet kan behandle personopplysninger om dem som er oppmeldt til
eksamen, dersom det er nødvendig for å finne alternative måter å gjennomføre eksamener på
slik at de negative konsekvensene av korona-utbruddet blir minst mulig.
Utdanningsdirektoratet kan for dette formålet, uten hinder av taushetsplikt, også innhente

personopplysninger fra kommunene, fylkeskommunene og Nasjonal vitnemålsdatabase
dersom det er nødvendig.
§ 5 Tilbud til barn som ikke kan være hjemme
Skoleeier skal sørge for at barn og unge som er omfattet av unntak i vedtak om
stenging etter smittevernloven § 4-1, får et tilbud på skolen eller i andre egnede lokaler på
dagtid. Skoleeier skal ivareta de behovene som begrunner at barnet skal ha et tilbud på skolen.
Opplæringstilbudet skal så langt som mulig tilsvare opplæringstilbudet til barn som får
opplæringen hjemme. For øvrig skal tilbudet gis i samsvar med reglene om
skolefritidsordning i opplæringsloven så langt det er mulig under utbruddet av Covid-19.
Kravene i forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for avgjørelse av søknader
om hvem som skal få tilbud i perioder skolen og skolefritidsordningen er stengt eller driver
med redusert kapasitet etter vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1. Skoleeiere må ha en
forsvarlig saksbehandling av slike søknader. Skoleeiere må underrette søkere skriftlig om
avslag på tilbud og om eventuell klageadgang. Avslag fordi foreldrene ikke er i kritiske
samfunnsfunksjon, kan ikke påklages. Øvrige avslag kan påklages. Kommunens og
fylkeskommunens klageorgan er klageinstans for avslag om slikt tilbud.
§ 6 Foreldrebetaling for skolefritidsordning
I perioden skolefritidsordningene er stengt eller driver med redusert kapasitet med
hjemmel i smittevernloven § 4-1, skal foreldre ikke betale for skolefridtidsordningen. Dette
gjelder også for foreldre til elever som får tilbud, jf. unntakene som er satt i
stengingsvedtaket.
Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd til kommunene for dekning av tapt
foreldrebetaling.
§ 8 Forskriftens ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves.
Forskriften gjelder til koronaloven oppheves, jf. koronaloven § 7, men likevel senest til
skolene er åpne og driver som normalt.

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om utdanningsstøtte som følge av
utbrudd av Covid-19
Fastsatt ved kgl. res. [dato og årstall] med hjemmel i lov xx. mars 2020 om lov om
forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) §
2.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder utsettelse med tilbakebetaling av utdanningslån som er regulert i
utdanningsstøtteloven § 8 fjerde ledd og forskrift 17. desember 2019 nr. 1872 om
tilbakebetaling av utdanningslån 2020.

§ 2 Utvidet grense for utsettelse med betaling av utdanningslån
Det kan gis utsettelse med betaling av terminbeløp ut over grensen på tre år, slik at det
gis utsettelse mer enn 36 ganger.
Betalingsutsettelse kan likevel ikke føre til at nedbetalingstiden går ut over rammene
som er fastsatt i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 kapittel 3.
Reglene i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 gjelder for
nedbetalingen.
§ 3 Forskriftens ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves.
Forskriften gjelder til koronaloven oppheves, jf. koronaloven §7.
Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som
følge av utbrudd av Covid-19
Fastsatt ved kgl. res. [dato og årstall] med hjemmel i lov xx. mars 2020 om forskriftshjemmel
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder virksomhet som er regulert av universitets- og høyskoleloven med
forskrifter.
§ 2 Universitets- og høyskolelovens anvendelse
I perioden denne forskriften gjelder, gjelder reglene i universitets- og høyskoleloven
med forskrifter bare så langt de er mulig å følge som følge av utbruddet av Covid-19.
Universiteter og høyskoler må så tidlig som mulig gi studenter og allmennheten god
informasjon om hvilke regler det ikke er mulig å oppfylle, og hvordan de derfor vil drive
virksomheten. Universiteter og høyskoler kan bare gjøre tilpasninger som er forsvarlige.
§ 3 Forskriftens ikrafttredelse og opphevelse
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves.
Forskriften gjelder til koronaloven oppheves, jf. koronaloven § 7.

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om høyere yrkesfaglig utdanning
(fagskoleutdanning) som følge av utbrudd av Covid-19
Fastsatt ved kgl. res. [dato og årstall] med hjemmel i lov xx. mars 2020 om forskriftshjemmel
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder virksomhet som er regulert av fagskoleloven med forskrifter.
§ 2 Fagskolelovens anvendelse

I perioden denne forskriften gjelder, gjelder reglene i fagskoleloven med forskrifter
bare så langt de er mulig å følge som følge av utbruddet av Covid-19.
Fagskoler kan bare gjøre tilpasninger som er forsvarlige.
Fagskolene må så tidlig som mulig gi studenter og allmennheten god informasjon om
hvilke regler det ikke er mulig å oppfylle, og hvordan de derfor vil drive virksomheten.
§ 3 Forskriftens ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves..
Forskriften gjelder til koronaloven oppheves, jf. koronaloven § 7.

Midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak,
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av
Covid-19
Fastsatt ved kgl. res. [dato og årstall] med hjemmel i lov xx. mars 2020 om lov om
forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) §
2.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder kommuner og deltakere i opplæring i mottak,
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven
med forskrifter.
§ 2 Introduksjonslovens anvendelse
Reglene i introduksjonsloven med forskrifter gjelder så langt de er mulig å oppfylle
under utbruddet av Covid-19, med de presiseringer som følger av §§ 3 til 7.
§ 3 Opplæring for asylsøkere i mottak
Kommunen skal sørge for at deltakere i opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur
og norske verdier får opplæring selv om undervisningsstedet er stengt i medhold av
smittevernloven § 4-1, med mindre det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale
hjelpemidler eller på andre måter.
Plikten til å delta i opplæring etter introduksjonsloven § 20 a opphører midlertidig
dersom deltakerne ikke kan gjennomføre opplæringen som følge av utbruddet av Covid-19.
Resterende timer opplæring skal gjennomføres når undervisningsstedet åpner, forutsatt at den
enkelte fortsatt er omfattet av målgruppen etter introduksjonsloven § 20 a på det tidspunktet.
§ 4 Introduksjonsprogram
Kommunen avgjør om det er hensiktsmessig å starte opp introduksjonsprogram for
personer i målgruppen etter introduksjonsloven § 2 som ennå ikke har fått vedtak om
program.

Kommunen skal sørge for at deltakere i introduksjonsprogram får et tilbud, med
mindre det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler eller på andre måter.
Kommunen kan tilby introduksjonsprogram på deltid i denne perioden.
Fravær fra introduksjonsprogrammet under utbruddet av Covid-19 skal legges til
programmets varighet. Ved deltakelse på deltid skal differansen mellom det som tilbys og det
som tilsvarer program på fulltid legges til programmets varighet. Fravær etter dette leddet
registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) under kategorien "permisjon grunnet egen
sykdom".
§ 5 Introduksjonsstønad
Kommunen skal utbetale introduksjonsstønad uavhengig av fravær i perioden det ikke
kan tilbys introduksjonsprogram eller det kun kan tilbys et redusert tilbud som følge av
utbruddet av Covid-19. Utbetalingen skal tilsvare stønad for deltakelse på fulltid. Kommunen
kan ikke gjøre trekk i eller kreve tilbakebetalt introduksjonsstønad fra perioder hvor det ikke
har vært tilbudt introduksjonsprogram eller det har vært redusert tilbud som følge av
utbruddet av Covid-19.
§ 6 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kommunen skal sørge for at deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap får
opplæring selv om undervisningsstedet er stengt i medhold av smittevernloven § 4-1, med
mindre det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler eller på andre måter.
Kommunen kan avgjøre at hjemmearbeid skal regnes som gjennomførte timer opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.
Fristen for rett til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere
som ikke får et opplæringstilbud som følge av utbruddet av Covid-19, forlenges tilsvarende
den perioden det ikke er mulig å delta.
§ 7 Prøver i norsk og samfunnskunnskap
Det skal ikke gjennomføres prøver i norsk og samfunnskunnskap så lenge
opplæringsinstitusjoner og prøvesteder er stengt i medhold av smittevernloven § 4-1.
§ 8 Forskriftens ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves..
Forskriften § 5 gis virkning fra 16. mars 2020. Forskriften gjelder til koronaloven oppheves,
jf. koronaloven § 7.

