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Informasjon om smitteverntiltak mot mutert koronavirus i 
østlandskommuner fra lørdag 23. januar 

Vi viser til møte mellom forsknings- og høyere utdanningsministeren og sektoren mandag 25. 

januar om regjeringens nye tiltak mot spredning av det muterte koronaviruset. Vi viser også 

til Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding og Kunnskapsdepartementets 

pressemelding.  

 

Tiltakene gjelder visse kommuner på Østlandet, men dette brevet sendes til alle 

utdanningsinstitusjonene til informasjon.  

 

Tiltak i 25 østlandskommuner 

For å stanse utbruddet av virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra 

lørdag 23. januar kl. 12.00 er innført svært strenge tiltak i ti østlandskommuner som har 

risikonivå 5:  

Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler og Ås.  

For disse kommunene er det fastsatt egne regler i kapittel 5A i covid 19- forskriften. 

 

Den 24. januar vedtok regjeringen at tiltak også skal iverksettes i en større del av regionen, i 

15 kommuner som har risikonivå 4: 

Aurskog-Høland, Marker, Rakkestad, Skiptvedt, Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, 

Rælingen, Bærum, Asker, Drammen, Lier, Råde og Horten. 

For disse kommunene er det fastsatt egne regler i kapittel 5B i covid 19-forskriften. 

 

Tiltakene gjelder i første omgang til og med søndag 31. januar, og regjeringen vil da 

revurdere tiltakene. 
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Kommunene ønsket selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene. Det er høy mobilitet i 

området, og dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å 

forhindre spredning til resten av landet.  

 

Tiltak for fagskoler, høyskoler og universiteter 

Digital undervisning og stengt campus for studenter 

I covid-19-forskriften er det fastsatt samme begrensninger i alle de 25 kommunene nevnt 

over: 

- Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal holdes stengt for studenter, 

slik at undervisningen skjer digitalt.  

 

Dette gjelder for alle studenter, og det gjelder all type tilgang til lærestedene for studentene, 

uten unntak. Tiltaket er ikke en anbefaling, men en regel som er forskriftsfestet.  

 

For ansatte gjelder samme regler som ellers i arbeidslivet. Også dette er forskriftsfestet og 

det er samme regler for de to kommunegruppene. Forskriften har nå påbud om 

hjemmekontor, som sier: 

- Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk 

mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om 

hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

 

Arrangementer 

For kommunene på risikonivå 5 er det heller ikke tillatt å gjennomføre fysiske arrangementer, 

med unntak av begravelser og bisettelser. Digitale arrangementer med maksimalt fem 

personer tilstede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.  

 

For kommunene på risikonivå 4 er det ingen særskilte bestemmelser om arrangementer, og 

disse må følge reglene i covid-19-forskriften kap. 5. 

  

Praksis i utdanningene 

Praksis i utdanningene kan fortsatt gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i 

samråd med praksisfeltet.  

  

Dette gjelder selv om lokalene til universiteter og høyskoler frem til 31. januar stenges for 

studenter. Reiser til praksissted kan anses som nødvendig reise, men institusjonene må 

gjøre seg kjent med reiserådene som gjelder i de enkelte kommunene. Noen steder er det 

ikke mulig å reise på tvers av kommuner. Tilgangen til universiteter og høyskoler er i mange 

tilfeller ikke en forutsetning for å gjennomføre praksis i helse- og sosialfagutdanninger og 

lærerutdanninger.  

 

Som tidligere er det viktig at studenter så langt det er mulig, skal unngå å bli forsinket i 

studiene. Der institusjonene møter utfordringer, viser vi til handlingsrommet som ligger i 

midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse 

med utbruddet av covid-19. Forskriften gir institusjonene mulighet til å gjøre unntak fra 
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gjeldende rammeplaner og retningslinjer, så langt det er forsvarlig og nødvendig, for å 

opprettholde studieprogresjonen og studentenes læringsutbytte, også dersom praksis ikke 

kan gjennomføres. Kravene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv må innfris for utdanningene 

som er omfattet av direktivet. 

 

Praksis i helse- og sosialfagutdanninger kan gjennomføres i samarbeid med praksisfeltet og 

de til enhver tid gjeldende smittevernstiltakene. Universitetene og høyskolene bør i 

samarbeid med praksisfeltet bidra til løsninger som i størst mulig grad opprettholder 

praksiskapasiteten samtidig som nødvendig smittevern ivaretas. 

 

Utdanningsdirektoratet og departementet har anbefalt at praksis for lærerstudenter 

gjennomføres også når skolene er på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis, skal i 

denne sammenhengen anses som ansatte, og følge veileder for smittevern på linje med 

ansatte. Ved eventuell stenging av skoler og barnehager, bør det så langt som mulig, legges 

til rette for digital praksis. Sektoren har allerede erfaringer med dette. Praksisstudentene 

representerer kompetanse og ressurser som kan være en merverdi for praksisstedet i en 

krevende situasjon. 

 

Anbefalinger 

I tillegg til de ovennevnte forskriftsfestede reglene er noen anbefalinger relevante for 

fagskoler, høyskoler og universiteter og gjelder begge kommunegrupper: 

- Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som 

strengt nødvendig. For de aller fleste er det likevel krav om hjemmekontor. 

- Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, 

dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i 

transportmiddelet. 

 

Utdanningsinstitusjonene må følge opp studentene 

Utgangspunktet er fortsatt at alle studenter skal ha et undervisningstilbud og oppfølging som 

i så stor grad som mulig sikrer at de er faglig og sosialt integrerte i studieprogrammet sitt, og 

at studenter med særskilte behov får den tilretteleggingen de har krav på. Alle studenter som 

er i ordinære løp bør ha mulighet til å delta i digitale seminargrupper, digitale grupper med 

studentassistenter, webinarer og lignende. Vi er opptatt av at studentene i størst mulig grad 

skal unngå å bli forsinket i studiene, og det er viktig at institusjonene etter beste evne bidrar 

til dette gjennom faglig og sosial oppfølging av studentene.  

 

Det er også svært viktig at utdanningsinstitusjonene gir informasjon til studenter og ansatte 

om hvilke regler og tiltak som gjelder, samt beslutningene dere selv tar, hvilke hensyn dere 

legger vekt på og hvordan dere har lagt opp til at studenter og ansatte kan ivareta 

smittevernet når det er fysisk praksis.  

 

Departementet er klar over at den nye situasjonen er krevende, og at den kommer i tillegg til 

en lang periode med strenge tiltak. Vi er også klar over at ikke alt kan digitaliseres, og at en 

del aktivitet derfor må utsettes. Dette kan være problematisk og få konsekvenser for den 
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enkelte. Tiltakene gjelder i utgangspunktet frem til 31. januar 2021. Disse dagene vil kunne 

ha enorm betydning for utviklingen av smittesituasjonen. 

 

For øvrig vil regjeringen legge frem en tiltakspakke den 29. januar, som vil inkludere tiltak for 

studentene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Lea Jorselje Fuglestad 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Association of Norwegian Students Abroad 

Forsvarsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Nasjonalt fagskoleråd 

Norsk studentorganisasjon 

Organisasjon for norske fagskolestudenter 

Samskipnadsrådet 

Universitets- og høgskolerådet 
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Adresseliste 

 

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 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Forsvarets høgskole Postboks 800, 

Postmottak 

2617 LILLEHAMMER 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

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 grøn 

utvikling 

Arne Garborgsvei 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kriminalomsorgens 

utdanningssenter 

   

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 
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Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 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 

NSKI Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Politihøgskolen Postboks 5027 

Majorstuen 

0301 OSLO 

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

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 
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Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 
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