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Forskrifter om endring i midlertidige forskrifter om tilpasninger i barnehageloven, 

opplæringslova og introduksjonsloven som følge av utbrudd av Covid-19 

1. Saksfremstilling 

I denne resolusjonen fremmes følgende forskrifter: 

 forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i 

lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 

 forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasninger i 

lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd 

av Covid-19 

 forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasninger i 

lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 

Endringsforskriftene som fremmes, er hjemlet i koronaloven § 2, jf. § 5 annet ledd.  

2. Bakgrunnen for forslaget 

I brev datert 28. mars 2020 har Stortinget meddelt Statsministerens kontor at det er fremsatt 

erklæring fra minst en tredjedel av stortingsrepresentantene etter koronaloven § 5 annet ledd om at 

de ikke kan støtte følgende forskriftsbestemmelser: 

1. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av 

Covid-19 

§ 2 første ledd første punktum: «Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt det er 

mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19.» 

2. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående 

opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 

§ 3 første ledd: «Reglene om opplæringen og annen virksomhet i opplæringslova med forskrifter 

gjelder så langt de er mulige og forsvarlige å oppfylle under Covid-19.» 

Kunnskapsdepartementet Ref.nr.:  

Statsråd: Guri Melby Saksnr.:  20/2033 

Dato: 1. april 2020 

   

  

 



 

 

2 

§ 3 siste ledd: «Så langt det er mulig, skal opplæringen gjennomføres slik at elevene kan få 

halvårsvurdering, standpunktkarakterer og grunnlag for vitnemål». 

3. Midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak, 

introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av 

Covid-19 

Hele § 2: 

«§ 2 Introduksjonslovens anvendelse 

Reglene i introduksjonsloven med forskrifter gjelder så langt de er mulige å oppfylle under 

utbruddet av Covid-19, med de presiseringer som følger av §§ 3 til 7.» 

3. Forskriftenes hovedinnhold 

I endringsforskriftene oppheves forskriftsbestemmelsene som representantene fra Arbeiderpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har erklært at det ikke 

samtykkes til, jf. koronaloven § 5 annet ledd. 

4. Departementsforeleggelse og høring 

Endringsforskriftene har ikke vært på departementsforeleggelse eller høring da det følger av 

koronaloven § 5 annet ledd at Kongen skal oppheve forskriftsbestemmelsene når minst en 

tredjedel av stortingsrepresentantene etter koronaloven § 5 annet ledd har erklært at de ikke støtter 

forskriftsbestemmelsene. 

5. Departementets vurdering 

Kunnskapsdepartementet foreslår å oppheve bestemmelsene om at lovene med forskrifter rekker 

«så langt som mulig» i de midlertidige forskriftene om barnehager, grunnopplæring og 

integrering, i samsvar med erklæringen fra stortingsrepresentantene.  

Når barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner er vedtatt stengt med hjemmel i 

smittevernloven, og årsaken til stengingen ligger utenfor institusjonenes kontroll, har det 

betydning for hvilke regler som kan kreves oppfylt under utbruddet. 

Kunnskapsdepartementet vil vurdere, og eventuelt fremme, nye og mer konkrete regler til 

erstatning for «så langt som mulig»-kravene. Å oppfylle kravene til opplæring og utdanning uten 

at elever og deltagere kan være til stede på opplæringsstedene, er en ny oppgave. Kommuner, 

fylkeskommuner og skoler har ulike forutsetninger for å kunne løse denne oppgaven, og 

situasjonen vil dessuten variere over tid. Det er derfor nødvendig å involvere berørte aktører for å 

finne fram til krav som ivaretar rettigheter for den enkelte, og samtidig tar hensyn til de faktiske 

rammebetingelsene under utbruddet av Covid-19. 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet legger til grunn at endringene ikke har økonomiske og administrative 

konsekvenser av betydning. Det vises for øvrig til punkt 5 om arbeidet med videre avklaringer. 
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Kunnskapsdepartementet 

t i l r å r: 

 

1. Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i 

lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes i samsvar med 

vedlagte forslag. 

2. Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i 

lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd 

av Covid-19 fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 

3. Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i 

lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes i samsvar med vedlagte 

forslag. 

 

 



 

 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i 

lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 

 

Fastsatt ved kgl.res. 1. april 2020 med hjemmel i lov 27. mars 2020 nr. 17 om 

forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) 

§ 2, jf. § 5 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

 

I 

 

I midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager 

som følge av utbrudd av Covid-19 gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 første punktum oppheves. Nåværende § 2 annet punktum blir første punktum.  

 

II 

 

Forskriften trer i kraft straks. 

 



 

 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i 

lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd 

av Covid-19 

 

Fastsatt ved kgl.res. 1. april 2020 med hjemmel i lov 27. mars 2020 nr. 17 om 

forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) 

§ 2, jf. § 5 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

 

I 

 

I midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i lovgivningen om 

grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 3 skal lyde: 

 

§ 3 Opplæringslovas anvendelse              

Skoleeier skal organisere opplæringen slik den finner det hensiktsmessig og forsvarlig 

ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og 

forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes 

hjemmeforhold. 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft straks. 



 

 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i 

lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 

 

Fastsatt ved kgl.res. 1. april 2020 med hjemmel i lov 27. mars 2020 nr. 17 om 

forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 

2, jf. § 5 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

 

I 

 

I midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i lovgivningen om opplæringen i 

mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av 

utbrudd av Covid-19 oppheves § 2.  

II 

 

Forskriften trer i kraft straks. 


	20-04-01-KD-Kongelig resolusjon om endring i midlertidige forskrifter om tilpasninger barnehageloven opplæringsloven og introduksjonsloven som følge av Covid-19
	20-04-01-KD-Forskrift om endring i midlertidig forskrift 270320 nr 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19
	20-04-01-KD-Forskrift om endring i midlertidig forskrift 270320 nr 492 om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og vg opplæring som følge av utbrudd av Covid-19
	20-04-01-KD-Forskrift om endring i midlertidig forskrift 270320 nr 474 om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak introprogram opplæring norsk samfunnskunnskap Covid-19

