Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/888-147

12. mai 2020

Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler
Vi viser til brev 7. april 2020, øvrig korrespondanse og møtet mellom statsråd Asheim og
Universitets- og høgskolerådet (UHR), Fagskolerådet, rektorene ved universiteter og
høyskoler, Norsk studentorganisasjon (NSO), Organisasjon for norske fagskolestudenter
(ONF), ANSA og Samskipnadsrådet 8. mai 2020.
Ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler har vist en imponerende innsats i
håndteringen av covid-19-utbruddet og tiltakene som er iverksatt. Fordi så mange har tatt
hensyn og fulgt kravene til smittevern, kan regjeringen gradvis og kontrollert gjenåpne
samfunnet, og vi kan ta hverdagen tilbake.
Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler
Etter vedtak fra Helsedirektoratet ble campusene ved universiteter og høyskoler stengt fra
12. mars 2020 kl. 18:00. Fra 27. april 2020 ble det åpnet for at studenter og ansatte i
rekrutteringsstillinger som måtte være fysisk tilstede på lærestedene for å fullføre
utdanningen eller forskningen sin denne våren, kunne komme tilbake, forutsatt at de
generelle smittevernfaglige anbefalingene fra helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet
ble fulgt. Det er nå besluttet en ytterligere gjenåpning av universiteter og høyskoler fra uke
20. Dette er regulert i §§ 12 – 12d i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet
(covid-19-forskriften).
Covid-19-forskriften er endret slik at lærestedene til universiteter og høyskoler skal være
åpne for studenter som må ha tilgang til lærestedet for å kunne opprettholde
studieprogresjon eller fullføre utdanning, forutsatt at de overholder krav til smittevernfaglig
forsvarlig drift, jf. forskriften § 12a tredje ledd, jf. § 12 første ledd bokstav a.
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Tilgangen er ikke lenger begrenset til enkelte fagområder, men til alle studenter som må
være tilstede på lærestedet for å opprettholde progresjon i utdanningen. Tilgang til
lærestedet forutsetter at smittevernbestemmelsene som gjelder i arbeidslivet, blir fulgt. Det er
opp til hver enkel høyskole og hvert enkelt universitet å bestemme hvilke studenter dette
gjelder. Det er de som kjenner de lokale forholdene, studieprogrammene og studentene sine
aller best.
Det finnes ingen egne regler for ansatte ved høyskoler eller universiteter. Det betyr at for
dem gjelder fremdeles de samme anbefalingene som i arbeidslivet generelt, jf. forskriften §
12a tredje ledd i.f. Reglene gjelder alle ansatte, også stipendiater og postdoktorer.
Ved universitetene og høyskolene er det i utgangspunktet ikke krav til gruppestørrelser eller
registrering av studenter og ansatte, forutsatt at smittevernbestemmelsene blir fulgt.
Anbefalingen på helsenorge.no er for tiden følgende:
"Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele
arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport,
oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i
så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er
nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i
kollektivtrafikken."
Videre viser vi til Folkehelseinstituttets (FHI) råd til arbeidsplasser, som er publisert på FHIs
hjemmesider. På hjemmesidene har FHI også publisert mal og informasjon om
smittevernveiledere. Vi understreker at helsemyndighetene kan endre anbefalingene, og at
institusjonene må følge med på dette.
Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. forskriften § 12b, innebærer blant annet at det må
være iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten, hygienetiltak og
kontaktreduserende tiltak. Virksomhetene skal også iverksette nødvendige tiltak for å sikre
smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder:
- rutiner for håndvask
- rutiner for renhold
- informasjon til, og opplæring av, ansatte i smitteverntiltak.
Kunnskapsdepartementet har som mål at semesterstart i høst skal kunne gjennomføres med
åpne læresteder og i tråd med de generelle bestemmelsene og rådene om smittevern.
Universitetene og høyskolene må tilrettelegge for å opprettholde studietilbudet til høsten,
men må i planleggingen ta høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange personer
på campus samtidig som i en normalsituasjon.
I en situasjon med vedvarende smitte i befolkningen er det også viktig at institusjonene har
gode planer for studieprogresjon for studenter i risikogruppen.
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Institusjonene må kontinuerlig utvikle egne smittevernveilederne etter hvert som det åpnes
opp for flere studentgrupper, og særlig frem mot studiestart i høst. Disse bør være tilpasset
ulike studiesteder og studieprogram. Vi oppfordrer universitetene og høyskolene til å
samordne seg gjennom UHR i så stor grad som mulig, for å sikre erfaringsdeling og likest
mulig praksis. Departementet tar sikte på å kunne gi nærmere avklaringer om semesterstart i
juni.
Midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv.
I brev 7. mai 2020 viser UHR til at UHR ønsker å få forlenget midlertidig forskrift om
gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. til å gjelde ut studieåret 2020/21
for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet. Departementet vil vurdere innspillet og komme tilbake til
dette så fort som mulig.
Opptak
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) har åpnet
for at privatister som får eksamensresultatene sine litt senere enn normalt, får forlenget frist
til å laste opp dokumentasjon til 10. juli. Det betyr at alle universitetene og høyskolene må
sette inn ekstra innsats for å få saksbehandlet denne dokumentasjonen etter 10. juli og før
hovedopptaket kjøres noen dager senere.
Når det gjelder de varslede 4000 nye studieplassene og 250 rekrutteringsstillingene ved
universiteter og høyskoler, vil vi komme tilbake til fordeling av disse raskt og i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Utveksling
Kunnskapsdepartementet forventer at universitetene og høyskolene samordner seg når det
gjelder studentmobilitet kommende semester. Forsknings- og høyere utdanningsministeren
har bedt institusjonene om å finne gode løsninger som gir studentene muligheter til
utveksling i den grad det er mulig å gjennomføre. Videre er institusjonene bedt om å
samordne seg om noen felles løsninger som kan bidra til at studentene får så like muligheter
som mulig, og at situasjonen blir så oversiktlig som mulig. UHR bør tilrettelegge dette, og
Kunnskapsdepartementet bidrar gjerne i dialogen.
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Kunnskapsdepartementet er klar over at ev. oppsigelse av leie av boliger fra
studentsamskipnadene kan bli en utfordring for både studenter som planlegger utveksling til
høsten, og studentsamskipnader. Kunnskapsdepartementet oppfordrer
studentsamskipnadene til å vise noe fleksibilitet når de fastsetter oppsigelsestidene på
studenthyblene til studenter som vurderer mulighetene for å dra på utveksling høsten 2020.

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
Anne-Cathrine Hjertaas
Ansgar Teologiske
Høgskole
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
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
Hilde Christiansen
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
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Fridtjof Nansens
plass 6

0160

OSLO

Fredrik Fransons
vei 4
Postboks 6768 St.
Olavs plass
Postboks 4290
Nydalen
Postboks 5344
Majorstuen
Postboks 39
Lovisenberggt. 13
Postboks 1093

4635

KRISTIANSAND S

0130

OSLO

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
Randi Moen Forfang
Randi Skår
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

