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Åpning av universiteter og høyskoler
Vi viser til brev 12. mai 2020 og øvrig kontakt.
Studenter og ansatte i universitets- og høyskolesektoren har vist en imponerende innsats
gjennom en krevende periode. Derfor er det gledelig at studenter og ansatte nå kan vende
tilbake til åpne lokaler ved institusjonene. Det betyr også at institusjonene kan planlegge for
semesterstart med åpne dører. Hvis smittevernhensyn gjør at noen studenter allikevel må
prioriteres ved semesterstart, mener departementet at førsteårsstudentene bør prioriteres.
Universiteter og høyskolers studiesteder er åpne fra 15. juni 2020
Studiestedene ved universitetene og høyskolene er åpne fra 15. juni 2020, og reglene om
delvis stengte universiteter og høyskoler oppheves fra samme tidspunkt, jf. covid-19forskriften. Institusjonene skal drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. covid-19-forskriften § 12b
og studenter og ansatte må følge de regler og råd om smittevern som til enhver tid gjelder i
arbeidslivet. Det innebærer for eksempel bestemmelsen om at arrangementer ikke kan
overstige 200 personer og at øvrige bestemmelser og råd blir fulgt.
Særskilt om kunstutdanninger
Departementet har fått henvendelser med spørsmål om de særlige forholdene ved
kunstutdanninger. Utgangspunktet for utdanningsvirksomheten ved universiteter og
høyskoler er covid-19-forskriften § 12b. Bestemmelsen har ikke i seg selv avstandskrav, men
institusjonene skal blant annet ha kontaktreduserende tiltak, jf. § 12b første ledd. Dette
henger også sammen med unntaket i § 13 for organiserte øvelser, trening og prøver.
Vi gjør oppmerksom på at hvis institusjonene gjennomfører arrangementer, kan § 13 etter en
konkret vurdering komme til anvendelse. Forskriften § 13 andre ledd har krav om at de som
er til stede, skal kunne holde minst en meters avstand, men bestemmelsen bokstav a har
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unntak fra dette kravet for utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av
en profesjonell aktør. Vi gjør også oppmerksom på krav om avstand kan følge av andre
regler. Råd og restriksjoner, inkludert at alle skal holde mer avstand enn vanlig og at vi bør
holde en fysisk avstand på minst én meter mellom oss, er publisert på
helsenorge.no/koronavirus.
Alle skal ha egne smittevernveiledere
Institusjonene må også kontinuerlig oppdatere egne smittevernveiledere. Disse bør være
tilpasset ulike studiesteder og studieprogram. Når institusjonene skal gjøre justeringer i
veiledere på fagområder der det finnes veiledere om tilsvarende temaer for arbeidslivet, for
eksempel helsefag eller musikk, bør institusjonene vurdere å innarbeide løsninger derfra i
sine egne veiledere. Videre oppfordrer vi universitetene og høyskolene til å samordne seg
gjennom Universitets- og høgskolerådet (UHR) i så stor grad som mulig. Slik blir det mest
mulig like ordninger for lik type studie- og forskningsaktivitet så langt lokale smittevernhensyn
tillater.
Studenter i risikogruppen
Som vist til i brev 12. mai 2020, må institusjonene ha gode planer for studieprogresjon for
studenter i risikogruppen. Vi vil også minne om at studenter med særskilte behov har rett til
egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre
likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3
femte ledd. Departementet planlegger ikke å gi ytterligere føringer om dette.
Forlengelse av forskriften om utdanninger regulert av rammeplan mv. til 1. januar 2021
Kunnskapsdepartementet fastsatte 13. mars 2020 en midlertidig forskrift om gjennomføring
av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19.
Forskriften lar institusjonene gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale
retningslinjer i forbindelse med utbruddet av covid-19, så langt det er nødvendig og
forsvarlig. Formålet med forskriften er at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning
uten forsinkelser. Eventuelle tiltak må gi studentene det samme læringsutbyttet som er
fastsatt for utdanningen. Forskriften gjelder frem til 1. september 2020. Universitets- og
høgskolerådet har fremmet ønske om at forskriftens virketid forlenges til å gjelde ut
studieåret 2020-2021.
Departementet ser at praksiskapasiteten vil kunne være utsatt også fremover.
Helsetjenestenes, skolenes og barnehagenes mulighet til å ta imot studenter, vil påvirkes av
en smittesituasjonen som er vanskelig å forutse sikkert. Departementet har derfor besluttet at
den midlertidige forskriften skal forlenges til 1. januar 2021. Departementet legger til grunn at
unntak som iverksettes i medhold av den midlertidige forskriften, ikke skal innebære at for
eksempel studenter som har hatt annen type godkjent praksis, skal måtte ta dette igjen
senere i utdanningsløpet.
Dersom studentene ikke kan gjennomføre praksis som normalt, bør utdanningsinstitusjonene
prioritere lærings- og undervisningsformer som så langt som mulig, sikrer studentene kontakt
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med pasienter og brukere. Terskelen for hva som er nødvendige og forsvarlige unntak, vil
være høyere etter hvert som situasjonen normaliserer seg.
Forlengelse av ansettelsesperioden til stipendiater og postdoktorer
Flere stipendiater og postdoktorer har på grunn av koronakrisen, for eksempel ved stenging
av skoler, barnehager og campus blitt forsinket i kvalifiseringsarbeidet.
For å få en oversikt over omfanget av forsinkelser blant stipendiater postdoktorer og
konsekvenser av forlengelser av åremål, henvendte departementet seg til UHR som
gjennomførte en kartlegging av situasjonen. Oversikten viser at det er usikkert hvor mange
stipendiater og postdoktorer som har blitt forsinket som konsekvens av virusutbruddet.
Departementet forventer at institusjonene er i dialog med stipendiatene og postdoktorene og
legger til rette for at prosjektplaner revideres og eventuelt annet arbeid omrokeres slik at de i
minst mulig grad blir forsinket.
Som vist til i brev 8. april 2020 legger departementet 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. Muligheten til å forlenge åremålet til stipendiater og
postdoktorer er hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3.
Forskriften § 2-3 andre ledd gir institusjonen mulighet til å forlenge ansettelsesperioden som
følge av redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd på grunn av
omsorg for barn og nær familie.
Det følger av forskriften § 2-3 sjette ledd at ansettelsesorganet i særskilte tilfeller kan
forlenge ansettelsesperioden til stipendiater hvor det er forhold som har vært til hinder for
progresjonen i doktorgradsutdanningen. Departementet legger til grunn at koronakrisen og
tiltakene som har vært iverksatt, kan gi, grunnlag for å forlenge ansettelsesperioden for
stipendiater, men ansettelsesorganet må gjøre en konkret vurdering for hver enkelt som
ønsker forlengelse. Selv om ordlyden i bestemmelsen i § 2-3 sjette ledd kun nevner
stipendiater, legger departementet til grunn at også ansettelsesperioden for postdoktor kan
forlenges på samme grunnlag.
Det følger av forskriften § 2-6 at forlengelser av åremål som er gitt med hjemmel i forskriften
§ 2-3, skal ikke medregnes i ansettelsestiden, jf. statsansatteloven § 9 tredje ledd.
Forskriften gir etter departementets vurdering institusjonene handlingsrom til å håndtere
forsinkelser og henvendelser om forlengelser som følge av koronakrisen. Departementet ser
derfor ikke behov for å ta initiativ til endringer i forskriften.
Forskningsrådet vil også bidra til at mottagere av ph.d.- og postdoktorstipend kan få utvidet
stipendet dersom forsinkelsen skyldes koronarelaterte årsaker. Videre viser vi til at
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regjeringen i Prop. 127 S (2019-2020) har foreslått å bevilge 40 millioner kroner til
stipendiater og postdoktorer med finansiering fra private aktører, som er blitt forsinket som
følge av virusutbruddet. For øvrig legger departementet til grunn at institusjonene vurderer å
forlenge enkelte åremål innenfor eksisterende rammer der en stipendiat eller postdoktor er
forsinket grunnet covid-19.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
Erling H. Dietrichson
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Akademikerne
Ansgar Teologiske
Høgskole
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian
Students Abroad
Atlantis Medisinske
Høgskole
Barratt Due
musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Direktoratet for
internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere
utdanning
Dronning Mauds Minne
Høgskole for
barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale
Høgskole
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Helse- og
omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk
og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for
Dansekunst

Side 5

Fridtjof Nansens
plass 6
Fredrik Fransons
vei 4
Postboks 6768 St.
Olavs plass
Storgt. 19

0160

OSLO

4635

KRISTIANSAND S

0130

OSLO

0184

OSLO

Postboks 4290
Nydalen
Postboks 5344
Majorstuen
Postboks 39
Lovisenberggt. 13
Postboks 1093

0402

OSLO

0304

OSLO

5841
0456
5809

BERGEN
OSLO
BERGEN

Thrond Nergaards
veg 7

7044

TRONDHEIM

Sinsenvn. 15

0572

OSLO

Postboks 4404
Nydalen

0403

OSLO

0442
0030

OSLO
OSLO

0130

OSLO

2418
6402

ELVERUM
MOLDE

1757
4340

HALDEN
BRYNE

6101
5020
0566

VOLDA
BERGEN
OSLO

Postboks 8011
Dep
Pb. 7000 St. Olavs
plass
Postboks 400
Postboks 2110

Arne Garborgsveg
22
Postboks 500
Postboks 7030
Marstrandgata 8

Høyskolen for Ledelse og
Teologi
Høyskolen for yrkesfag
AS
Høyskolen Kristiania
Kunsthøgskolen i Oslo
Lillehammer Institute of
Music Production
Industries
Lovisenberg diakonale
høgskole
MF vitenskapelig
høyskole for teologi
religion og samfunn
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen
NLA Høgskolen
Nord universitet
Nordland kunst- og
filmfagskole
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og
Teknologorganisasjon
Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS
Høgskole
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Micheletsvei 62

1368

STABEKK

Postboks 6853 St
Olavsplass

0130

OSLO

Lovisenberggaten
15 B
Postboks 5144
Majorstua

0456

OSLO

0302

OSLO

Trondheimsveien
137
Postboks 578

0570

OSLO

1327

LYSAKER

Postboks 74
Postboks 1490
Boks 49

5812
8049
8309

BERGEN
BODØ
KABELVÅG

Postboks 564
Helleveien 30
Postboks 4014
Ullevål Stadion
Postboks 9100
Grønland
Postboks 5003

1327
5045
0806

LYSAKER
BERGEN
OSLO

0133

OSLO

1432

ÅS

Postboks 5190
Majorstua

0302

OSLO

7491

TRONDHEIM

4678
0203

KRISTIANSAND
OSLO

1337

SANDVIKA

Postboks 2544
Postboks 2674
Solli
Kjørbokollen 30

Norsk
studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Nsf student
NSKI Høyskole
OsloMet –
storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Samskipnadsrådet
Simula Research
Laboratory AS
Skrivekunstakademiet
Statens lånekasse for
utdanning
Steinerhøyskolen
Unit - Direktoratet for IKT
og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i SørøstNorge
Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske
universitet
Universitets- og
høgskolerådet
Universitetssenteret på
Svalbard
VID vitenskapelige
høgskole
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Holbergs gate 1

0166

OSLO

Postboks 456,
Sentrum

0104

OSLO

Hánnoluohkká 45
c/o SiO, Postboks
94 Blindern
Postboks 134

9520
0314

KAUTOKEINO
OSLO

1325

LYSAKER

Georgernes Verft
Postboks 430
Alnabru
Professor Dahls
gate 30
Abels gate 5A

5011
0614

BERGEN
OSLO

0260

OSLO

7030

TRONDHEIM

Serviceboks 422
Postboks 7800
Postboks 1072
Blindern

4604
5020
0316

KRISTIANSAND S
BERGEN
OSLO

4036
3603

STAVANGER
KONGSBERG

9019

TROMSØ

Stortorvet 2

0155

OSLO

Postboks 156

9170

LONGYEARBYEN

Postboks 184
Vinderen

0319

OSLO

Postboks 235

