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Informasjon i forbindelse med Covid-19-pandemien 

Vi viser til brev 13. mars 2020 og øvrig dialog. 

 

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som 

følge av utbruddet av Covid-19 

Kongen i statsråd fastsatte 27. mars 2020 midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen 

om universiteter og høyskoler som følge av utbrudd av Covid-19. I brev 28. mars 2020 har 

Stortinget meddelt at det er fremsatt erklæring fra minst en tredjedel av 

stortingsrepresentantene om at de ikke kan støtte § 2 første ledd i forskriften. Bestemmelsen 

sier at i perioden den midlertidige forskriften gjelder, gjelder reglene i universitets- og 

høyskoleloven med forskrifter så langt de er mulige å følge som følge av utbruddet av Covid-

19. Bestemmelsen ble opphevet av Kongen i statsråd 1. april 2020.  

Departementet legger til grunn at dette innebærer at universitets- og høyskoleloven med 

forskrifter gjelder fullt ut. Vi viser til brev 13. mars 2020 og 19. mars om fleksibilitet i 

regelverket og midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan 

mv. 

 

Departementet vil vurdere om det innenfor hjemler som allerede ligger i loven, bør gjøres 

særlige tilpasninger i eksisterende forskrifter. Vi kommer i så fall tilbake til det.  

 

Forlenget frist 

Vi har fått flere ønsker om forlenget frist for å gi høringsuttalelse til NOU 2020: 3 og innspill til 

styringsmeldingen. Pga. de ekstraordinære forholdene utsetter departementet derfor fristene 

fra 22. mai 2020 til 5. juni 2020. Vi oppfordrer likevel dem som har mulighet til å levere 

uttalelser og innspill 22. mai 2020 til å gjøre det, fordi dette kan hjelpe oss til å holde fremdrift 

i arbeidet.  
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Kostnader som skyldes virusutbruddet 

Departementet viser til at universitetene og høyskolene er rammefinansiert. Vi legger til 

grunn at utdanningsinstitusjonene prioriterer rammebevilgningen slik at de kan tilrettelegge 

og gjøre nødvendige justeringer også i den nåværende situasjonen. Regjeringen og 

Stortinget vurderer fortløpende tiltakspakker. Eventuelle ekstra midler, og hvilke områder 

som skal prioriteres for å avhjelpe konsekvenser av virusutbruddet, håndteres i disse 

prosessene og i statsbudsjettprosessen for øvrig. 

 

Forlengelse av ansettelser 

Departementet legger til grunn at forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, 

stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat gir institusjonene mulighet til å 

forlenge ansettelsesperiodene til ansatte i rekrutteringsstillinger som følge av virusutbruddet. 

Noen institusjoner har pekt på at det kan gi ekstra kostnader.  

 

Departementet har bedt Universitets- og høgskolerådet (UHR), i samarbeid med andre 

relevante aktører som Norges forskningsråd, om å spille inn omfanget av utfordringer med 

slike ansettelser. Innspillet skal, så langt det er mulig, også ta for seg dem som er ansatt 

andre steder enn ved universiteter og høyskoler, for eksempel i helseforetak og 

instituttsektoren. Avhengig av behovet ser departementet at det kan være et alternativ å 

vurdere om det skal fastsettes midlertidige endringer i forskriften. Departementet har også 

bedt UHR vurdere dette. Også andre aktører må eventuelt høres og involveres dersom det 

skal være aktuelt med den type justeringer.  

 

Også eventuelt forlenget semester og annen tilrettelegging som følge av virusutbruddet vil 

kunne ha kostnader. Departementet er også kjent med at noen institusjoner har dekket 

studenters kostnader til hjemreise fra utlandet.  

 

Uttelling i finansieringssystemet 

Departementet ser at pandemien vil kunne påvirke resultatene i 2020, og at det vil kunne gi 

utslag i resultatbasert tildeling for 2022. Vi vil vurdere hvordan dette eventuelt bør følges opp 

når vi ser de endelige konsekvensene for resultatene av aktiviteten i 2020. 

 

Utenlandske studenter i Norge 

Mange utenlandske studenter i Norge har ikke rett til lån og stipend i Lånekassen og vil 

derfor ikke være omfattet av Regjeringens midlertidige kompenserende tiltak for bortfall av 

inntekter for studenter. Vi forstår at det kan være vanskelig å være utenlandsk student i 

Norge når inntekten fra en deltidsjobb plutselig faller bort, samtidig som de faste utgiftene 

opprettholdes.   

 

Utgangspunktet for internasjonal studentmobilitet både i Norge og andre land er at 

utenlandske studenter må finansiere seg selv eller ha finansiering fra sitt hjemland. Norske 

studenter i utlandet får iht. dette finansiering av norske myndigheter. Regjeringen ønsker 

likevel å gi gode muligheter for internasjonale studenter til å studere i Norge. Det er derfor vi 
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blant annet gir alle – uansett nasjonalitet – tilbud om gratis høyere utdanning ved norske 

universiteter og høyskoler. På lik linje med at vi gir studiestøtte til norske studenter i utlandet, 

forventer vi også at andre land forsøker å hjelpe sine studenter i utlandet, inkludert dem som 

studerer i Norge.  

  

Det norske samfunn har likevel et ansvar. KD håper derfor at universiteter og høyskoler, 

studentsamskipnader, medstudenter og andre private og ideelle aktører er fleksible når det 

er mulig. 

 

Som hovedregel må man være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen. Utenlandske 

statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår, jf. 

forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019–2020 § 2-2. De 

utenlandske studentene som har rett til støtte fra Lånekassen på samme vilkår som norske 

statsborgere, vil kunne få støtte gjennom Regjeringens krisepakke for studenter. 

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) informerer på sine nettsider til borgere av land utenfor EU og 

EØS, at dersom de blir forsinket i studiene på grunn av koronavirusutbruddet, vil direktoratet 

ta hensyn til dette når det behandler søknad om fornyelse. Det er viktig at studenter forklarer 

årsaken til forsinkelsen og dokumenterer dette i søknaden om fornyelse av studietillatelsen til 

UDI. 

 

Opptak av internasjonale studenter fra land utenfor EU 

Departementets utgangspunkt er at både inngående og utgående studentmobilitet bør være 

så normal som mulig neste studieår, med mindre råd om smittevern tilsier noe annet. 

Kanskje må institusjonene unngå å sende studenter til, eller ta imot studenter fra, enkelte 

regioner eller land, men det bør være basert på helsemyndighetenes råd. Vi ber derfor 

institusjonene som nå vurderer å redusere innsatsen på dette området fra høsten, om å 

revurdere dette. 

 

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har 

satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere konsekvensene av koronakrisen for 

studentmobiliteten. Departementet har bedt Diku undersøke hvorvidt andre land har innført 

eller vurderer å innføre restriksjoner på sin studentmobilitet. 

 

Videoundervisning og personvern 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) har 

utarbeidet retningslinjer om videoundervisning og personvern. De er publisert på Units 

hjemmesider. Unit har også egne nettsider om universitets- og høyskolesektoren og Covid-

19.  

 

Oppfordring til bruk av partssamarbeidet lokalt 

Universitetene, høyskolene, studenter, ledere og ansatte på alle nivåer, samt studentenes og 

de ansattes organisasjoner, har vist en imponerende evne til å håndtere raske endringer, 

vanskelige omstendigheter for studier, undervisning og forskning og arbeidet generelt, og 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/03/Retningslinjer%20ver.%201%20-%2018.03.2020.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/03/Retningslinjer%20ver.%201%20-%2018.03.2020.pdf
https://www.unit.no/korona
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stor usikkerhet. Det kan være vanskelig, men ekstra viktig, for arbeidsgiver å ha ansvar for 

ansatte som har hjemmekontor. Som vist til i en fellesuttalelse fra de sentrale partene i 

staten er arbeidsdagen snudd på hodet for mange. Samhold og godt samarbeid er 

avgjørende for å komme oss gjennom denne krisen. Vi viser til oppfordringen om å bruke 

partssamarbeidet lokalt, og understreker viktigheten av at institusjonene også involverer 

studentene i arbeidet med å tilpasse virksomheten til forholdene.    

 

Vi takker igjen for all innsats for at flest mulig studenter skal kunne følge normert 

studieprogresjon og oppnå fastsatt læringsutbytte denne våren. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Erling H. Dietrichson 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/b34536b2850e4ce3a4a5fa8019f84190/fellesuttalelse-hs-kmd-mars-20_off-sign.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b34536b2850e4ce3a4a5fa8019f84190/fellesuttalelse-hs-kmd-mars-20_off-sign.pdf
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Adresseliste 

 

Akademikerne Fridtjof Nansens 

plass 6 

0160 OSLO 

Anne-Cathrine Hjertaas    

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Atlantis Medisinske 

Høgskole 

Postboks 4290 

Nydalen 

0402 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Bjørknes høyskole Lovisenberggt. 13 0456 OSLO 

Direktoratet for 

internasjonalisering og 

kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning 

Postboks 1093 5809 BERGEN 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Folkehelseinstituttet Postboks 4404 

Nydalen 

0403 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 

Dep 

0030 OSLO 

Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs 

plass 

0130 OSLO 

Hilde Christiansen    

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 landbruk 

og bygdeutvikling 

Arne Garborgsveg 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 
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Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 

   

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

Musikkteaterhøyskolen Trondheimsveien 

137 

0570 OSLO 

Nasjonalt organ for 

kvalitet i utdanningen 

Postboks 578 1327 LYSAKER 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges Ingeniør- og 

Teknologorganisasjon 

Postboks 9100 

Grønland 

0133 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 

Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 

Solli 

0203 OSLO 

Norsk Gestaltinstitutt AS 

Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 
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Norsk 

studentorganisasjon 

Holbergs gate 1 0166 OSLO 

Norsk Sykepleierforbund Postboks 456, 

Sentrum 

0104 OSLO 

Nsf student    

NSKI Høyskole    

NSKI Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Randi Moen Forfang    

Randi Skår    

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Samskipnadsrådet c/o SiO, Postboks 

94 Blindern 

0314 OSLO 

Simula Research 

Laboratory AS 

Postboks 134 1325 LYSAKER 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Statens lånekasse for 

utdanning 

Postboks 430 

Alnabru 

0614 OSLO 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Unit - Direktoratet for IKT 

og fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning 

Abels gate 5A 7030 TRONDHEIM 

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 

Universitets- og 

høgskolerådet 

Stortorvet 2 0155 OSLO 

Universitetssenteret på 

Svalbard 

Postboks 156 9170 LONGYEARBYEN 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 
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