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Informasjon om regjeringens nye koronatiltak som gjelder fra 4. til 18.
januar 2021
Etter jul har vi sett at færre tester seg, og av de som tester seg så går andelen positive tester
opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. For å beholde kontrollen på
smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har regjeringen iverksatt forsterkede
nasjonale smitteverntiltak foreløpig to uker frem i tid fra 4. januar til 18. januar. Formålet med
de nye, strenge tiltakene er å bryte en ny smittebølge. Vi viser til pressemelding av 3. januar.
Tiltakene er basert på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
Regjeringen fikk de nye rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lørdag
ettermiddag 2. januar. Vi viser til videomøtet med forsknings- og høyere
utdanningsministeren mandag 4. januar, hvor det ble gjort rede for prosessen og de nye
tiltakene.
Tiltakene omfatter regler for hele landet og justeringer i de nasjonale anbefalingene. Regler
er forskriftsfestet og skal følges. Anbefalinger bør følges, selv om de ikke er forskriftsfestet.
Som en del av de nye nasjonale tiltakene, anbefaler regjeringen at all undervisning og alle
planlagte arrangementer ved universiteter, høyskoler og fagskoler blir digitale frem til 18.
januar.
Målet med å forskyve den fysiske studieoppstarten til 18. januar er å dempe smittetrykket
ved å unngå store samlinger av mennesker på campus, mindre press på kollektivtransporten
og at en del studenter kanskje velger å bli igjen hjemme litt lengre. Regjeringen prioriterte å
informere så tidlig som mulig og hastebehandlet derfor den nye anbefalingen for
universiteter, høyskoler og fagskoler samme dag som rådene kom fra helsemyndighetene. Vi
har forståelse for at informasjonen likevel kom kort tid før anbefalingene ble gjort gjeldende,
og at det har skapt utfordringer både for institusjonene og studentene.
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Anbefalingen om digital undervisning gjelder alle former for undervisning og eksamen og for
alle utdanninger. Vi ber institusjonene om å tilrettelegge best mulig for at studentene kan
oppnå forventet læringsutbytte og ikke mister progresjon. Institusjonene selv må vurdere om
det er undervisning eller andre aktiviteter som ikke er mulig å gjennomføre digitalt, eller som
ikke kan utsettes i to uker. Vi ber institusjonene begrense slike unntak fra anbefalingene så
mye som mulig.
Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksisstudier kan gjennomføres så langt det er
mulig og i tråd med regler og råd om smittevern i denne perioden. Vi viser til spørsmål om
barnehageloven § 51, og at det ikke er gjort unntak fra denne bestemmelsen. Departementet
legger til grunn at bestemmelsene innebærer at øvingsopplæring i barnehager også i en
normal situasjon må tilpasses det som er praktisk mulig, og at utdanningsinstitusjonene og
barnehageeierne må vurdere dette i tråd med smitteverntiltakene.
Utdanningsinstitusjonene kan fortsatt gi studenter og ansatte tilgang til campus, for eksempel
biblioteker, trenings- og øvingsrom og lesesaler, innenfor de gjeldende smittevernfaglige
reglene og rådene.
Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet til det, dette gjelder
også ansatte ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Institusjonene må selv gjøre de
individuelle vurderingene sammen med de ansatte.
Kommunene kan ha regler og anbefalinger som er strengere enn de nasjonale. Dette kan ha
innvirkning på blant annet eventuell avvikling av praksis i kommunal sektor, bruk av
hjemmekontor eller treningssentre. Institusjonene må derfor også holde seg oppdatert på de
lokale tiltakene som til enhver tid gjelder, og ha god dialog med kommunene i samarbeidet
om utdanning og praksis.
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