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1 Innledning 
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge midlertidig lov 
26. mai 2020 nr. 52 om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for 
å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 fram til 1. juli 2021. 

2 Bakgrunnen for forslaget 
Når barnehager og skoler er underlagt begrensninger av smittevernhensyn, har det 
betydning for hvordan driften kan organiseres. Det ble derfor 1. april 2020 vedtatt 
midlertidige forskrifter om tilpasninger i lovgivningen om barnehager og 
grunnopplæringen med hjemmel i koronaloven. Ved opphevelse av koronaloven ble de 
midlertidige reglene fastsatt i en midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, 
opplæringsloven og friskoleloven1. Den midlertidige loven ble lagt fram for Stortinget i 
Prop 102 L (2019-2020)2, ble vedtatt 26. mai 2020 og gjelder til 1. november 2020. 
Dagens smittesituasjon gjør det nødvendig å forlenge den midlertidige loven.  

3 Gjeldende rett 
Den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova 
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 er slik: 

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for 
å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 

Kapittel 1 Formål og virkeområde 

§ 1 Formål og virkeområde 
Formålet med loven er at barn, unge og voksne i størst mulig grad skal kunne få 

ivaretatt sine rettigheter etter barnehageloven, opplæringslova og friskolelova, samtidig 
som det tas hensyn til hva som er mulig når barnehager og skoler er stengt eller er 
underlagt begrensninger av smittevernhensyn som følge av utbruddet av covid-19. 

Loven gjelder virksomhet etter barnehageloven, opplæringslova og friskolelova med 
forskrifter. 

Reglene om tilpasninger i opplæringslova gjelder også på Svalbard med de særlige 
tilpasningene som følger av forskrift 18. januar 2007 nr. 76 om grunnskoleopplæring og 
videregående opplæring på Svalbard. 

Kapittel 2 Tilpasninger i barnehageloven 

§ 2 Barnehagelovens anvendelse 

 
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-52?q=covid-19  
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-102-l-20192020/id2701263/  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-52?q=covid-19
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-102-l-20192020/id2701263/
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I perioden hvor barnehagen er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak 
eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder reglene i barnehageloven og 
tilhørende forskrifter med følgende tilpasninger: 

a) Retten til å benytte seg av barnehageplassen etter barnehageloven § 12 a gjelder med 
de begrensningene som følger av enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i 
smittevernloven. 

b) Barnehageeiere kan bare gjøre tilpasninger i tilrettelegging som følger av 
enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring med hjemmel i 
barnehageloven kapittel V A dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og 
forsvarlig. I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, 
skal det legges stor vekt på barnets beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på 
pedagogisk personale og nødvendig utstyr. Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten at det gjennomføres 
sakkyndig vurdering. 

§ 3 Barnehageeieres plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme 
Departementet kan gi forskrift om hvilke barn som skal få tilbud i barnehagen selv om 

barnehagen ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid etter enkeltvedtak 
eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Departementet kan også gi forskrift om 
hva slags tilbud barna skal få i barnehagen. Departementet kan i forskrift fravike reglene i 
forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og fastsette forenklede saksbehandlingsregler for 
avgjørelser om hvem som skal få tilbud i barnehagen. 

§ 4 Foreldrebetaling 
Foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, skal betale etter ordinære regler i 

forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager. Dette gjelder 
uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. 

Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i 
smittevernloven, skal ikke betale for barnehageplassen. 

Kommunen skal utbetale kompensasjon til private barnehager for tapt 
foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere 
inntektsbortfall. Det skal ikke gis kompensasjon for dekning av kostpenger. 
Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen. 

§ 5 Kommunale tilskudd til private barnehager 
Private barnehager skal motta kommunale tilskudd etter barnehageloven selv om 

barnehagene er stengt. 

Private barnehager som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan ikke benytte 
ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid i virksomheten. 

§ 6 Avkortning i tilskudd for tapt foreldrebetaling og i kommunale tilskudd til private 
barnehager 

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon 
i kostnadene som følge av at barnehagen er stengt etter enkeltvedtak eller forskrifter med 
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hjemmel i smittevernloven, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd 
avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede 
innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes foreldrene. 

Kapittel 3 Tilpasninger i opplæringslova 

§ 7 Skoleeieres plikt til å sørge for opplæring 
Skoleeiere skal så langt det er mulig sørge for at barn, unge og voksne får 

grunnskoleopplæring og videregående opplæring selv om skolene er stengt eller driver 
med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. 

Departementet kan gi forskrift om hvilke elever som skal få tilbud på skolen selv om 
skolen eller trinnet ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, og hvilke 
elever som skal ha opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet er åpent. Departementet 
kan også gi forskrift om hva slags tilbud elevene skal få hjemme og på skolen. 
Departementet kan i forskrift fravike reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og 
fastsette forenklede saksbehandlingsregler for avgjørelser om hvem som skal få tilbud på 
skolen, og hvem som skal få opplæring hjemme. 

§ 8 Opplæringslovas og friskolelovas anvendelse 
I perioden hvor skolen er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller 

forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder reglene i opplæringslova med 
forskrifter og friskolelova med forskrifter med følgende tilpasninger: 

a) Skoleeiere 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. Reglene om organiseringen av opplæringen i 
opplæringslova § 8-2 og friskolelova § 3-4 gjelder bare så langt det er mulig å 
oppfylle dem. Friskolelova § 1-2 tredje ledd er ikke et hinder for bruk av 
fjernundervisning. 

b) Skoleeiere kan bare gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av 
enkeltvedtak med hjemmel i opplæringslova kapittel 2, 3, 4A, og 5 og tilsvarende 
vedtak etter friskolelova dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. 
I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges 
stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til hvor mange lærere skolen har 
tilgjengelig, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr. Når det er 
forsvarlig, kan kommunen og fylkeskommunen fatte vedtak om individuelle 
rettigheter og tilrettelegging av opplæringen uten at det er gjennomført sakkyndig 
vurdering. 

c) Kravet i opplæringslova § 9-4 suspenderes for lærebøker og læremidler som 
anskaffes for undervisning i perioden. 

d) Reglene i opplæringslova kapittel 9 A og friskolelova § 2-4 andre ledd om det 
psykososiale miljøet gjelder tilsvarende når elevene får opplæring hjemme, med de 
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begrensningene som følger av at elevene ikke er fysisk til stede på skolen, og at 
skolen ikke rår over elevens hjemmeforhold. 

e) Kravet i opplæringslova § 13-7 om å ha tilbud om skolefritidsordning gjelder med de 
begrensningene som følger av enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i 
smittevernloven. 

f) Kravet i opplæringslova § 13-7a og friskolelova § 7-1e om ha å tilbud om leksehjelp 
gjelder med de begrensningene som følger av enkeltvedtak eller forskrifter med 
hjemmel i smittevernloven. 

g) Kravet i opplæringslova § 13-7 b om å tilby leirskole gjelder ikke overfor elever på 
10. trinn hvor det var planlagt leirskole våren 2020. 

§ 9 Foreldrebetaling for skolefritidsordning 
Foreldre til barn som mottar tilbud i skolefritidsordning i offentlige skoler, skal betale 

i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid. Dette gjelder uavhengig av antall 
timer tilbudet omfatter. 

Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi slik skolefritidsordning er stengt etter 
enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale. 

§ 10 Rett til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 2020–2021 
Ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2020–2021, bruker ikke av retten til 

videregående opplæring dette skoleåret. 

§ 11 Betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 2020–2021 
Retten til påbygging etter opplæringslova §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd gjelder 

også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven, men som 
a) oppfyller øvrige vilkår i §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd 
b) har bestått i alle fag og eksamener, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til 

opplæringslova § 3-50 første ledd 
c) skulle tatt fag- eller svenneprøven våren 2020, og 
d) er eller vil bli oppmeldt til fag- eller svenneprøve høsten 2020. 
Retten etter første ledd bortfaller dersom eleven ikke består ordinær, ny eller utsatt 

fag- eller svenneprøve innen 1. november 2020. 

§ 12 Behandling av personopplysninger i forbindelse med eksamen 
Utdanningsdirektoratet kan behandle personopplysninger om dem som er oppmeldt til 

eksamen, dersom det er nødvendig for å finne alternative måter å gjennomføre eksamener 
på, slik at de negative konsekvensene av utbruddet av covid-19 blir minst mulig. 
Utdanningsdirektoratet kan for dette formålet, uten hinder av taushetsplikt, også innhente 
personopplysninger fra kommunene, fylkeskommunene, andre skoleeiere og Nasjonal 
vitnemålsdatabase dersom det er nødvendig. 

Kapittel 4 Avsluttende bestemmelser 

§ 13 Ikrafttredelse og opphevelse 
Loven trer i kraft straks. 
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Loven oppheves 1. november 2020. 

4 Departementets vurdering og forslag 

4.1 Behovet for forlengelse 
Slik smittesituasjonen er nå, vil de fleste barnehager og skoler kunne drive relativt 
normalt. Lokalt kan det likevel oppstå situasjoner med økt smitte hvor det er nødvendig 
med mer inngripende smitteverntiltak som midlertidig stenging eller redusert oppholds- 
og åpningstid for å begrense kontakten. Det følger av covid-19-forskriften § 12b at 
barnehager og skoler skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig 
forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer 
ikke er i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. Nasjonale myndigheter 
har gitt ut veiledere om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, grunnskoler og 
videregående skoler. I smittevernveilederne er det gitt råd om ulike tiltak som kan 
iverksettes avhengig av smittesituasjonen. Dette er gjort gjennom en såkalt 
trafikklysmodell inndelt i grønt, gult og rødt nivå.  

På grønt og gult nivå er det nødvendig med smitteverntiltak, men det skal ikke i vesentlig 
grad gå utover barnehagetilbudet og skoledagene til barn og unge. Barn kan gå fulltid i 
barnehage, og elever og voksne deltagere kan få opplæringen i sine vanlige grupper på 
skolene og opplæringssentrene. Samtidig vil det være noe høyere driftsutgifter enn 
normalt knyttet til smitteverntiltak også på grønt og gult nivå. Det er grunn til å anta at det 
lokalt kan oppstå behov for stenginger og andre inngripende smitteverntiltak også etter 1. 
november 2020. Det er dessuten uforutsigbart hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg, 
og det kan dermed heller ikke utelukkes at det kan bli behov for nasjonale smitteverntiltak 
som påvirker barnehager og skoler. Det er dermed fortsatt behov for å ha regler som 
bidrar til at barn, unge og voksne i størst mulig grad skal få ivaretatt sine rettigheter etter 
barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, samtidig som det gir rom for 
nødvendig tilpasninger til en situasjon med inngripende smitteverntiltak. 

Kunnskapsdepartementet foreslår på denne bakgrunnen å forlenge den midlertidige loven 
om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Vi foreslår å 
forlenge loven til 1. juli 2021, slik at den vil gjelde ut skoleåret 2020–2021. Reglene i den 
midlertidige loven åpner for avvik fra enkelte av reglene i barnehageloven, 
opplæringsloven og friskoleloven. Slik reglene er utformet, åpner de bare for avvik som er 
nødvendig på grunn av smitteverntiltak. Så selv om loven forlenges, vil det ikke åpnes for 
avvik lengre enn det som er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. 

4.2 Forslag om forlengelse av bestemmelser uten endringer 
Kunnskapsdepartementet foreslår i all hovedsak å forlenge bestemmelsene i den 
midlertidige loven. 



   

Side 7 av 11 

 

 

Departementet har vurdert om det bør fastsettes mer konkrete regler til erstatning for 
enkelte av de skjønnsmessige reglene med terskler som «nødvendig» og «så langt som 
mulig» i § 2 (barnehagelovens anvendelse) og § 8 (opplæringslovens og friskolelovens 
anvendelse). Mer konkrete regler kan gjøre regelverket klarere og mer forutsigbart for 
dem som har rettigheter etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, og det 
kan være lettere å håndheve slike regler. På den annen side er skjønnsmessige regler best 
egnet til å ta høyde for ulike lokale forutsetninger når det gjelder lokaler, tilgang på utstyr 
mv. Å videreføre reglene uendret vil dessuten gi stabile rammer for dem som har 
rettigheter og plikter etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. 
Departementet vil også understreke at selv om loven foreslås å gjelde ut skoleåret, vil 
reglene bare unntaksvis komme til anvendelse ettersom de først og fremst er aktuelle på 
rødt nivå.  

Utenom enkelte endringer som er omtalt i punkt 4.2 til 4.5, foreslås 
Kunnskapsdepartementet å forlenge bestemmelsene i den midlertidige loven uten 
endringer. Vi ber likevel om høringsinstansenes innspill til om det er behov for flere 
endringer i de midlertidige reglene og eventuelt om det er andre regler i barnehageloven, 
opplæringsloven eller friskoleloven som det er behov for tilpasninger i på grunn av 
smitteverntiltak. 

Reglene som departementet foreslår å videreføre uendret, er reglene om de ordinære 
lovenes anvendelse under utbruddet av covid-19 (se likevel om leirskole i punkt 4.3), 
reglene om barnehageeiers plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme 
ved eventuell stenging og skoleeiers plikt til å sørge for opplæring i alle situasjoner, 
reglene om foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordninger, reglene om tilskudd til 
private barnehager og hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i 
forbindelse med eksamen. Den sistnevnte bestemmelsen ble ikke benyttet under vårens 
eksamensperiode da eleveksamener ble avlyst og privatisteksamener ble gjennomført som 
normalt. Departementet mener likevel hjemmelen for behandling av personopplysninger 
bør videreføres i tilfelle det skulle oppstå situasjoner hvor kommende eksamener ikke kan 
gjennomføres som normalt. 

Barnehageeiere har etter den midlertidige loven plikt til å sørge for tilbud til barn som 
ikke kan være hjemme selv om barnehagen ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller 
oppholdstid. Skoleeiere har plikt til å sørge for opplæring selv om skolen ellers er stengt 
eller driver med begrensninger med hjemmel i smittevernloven. For at skoleeiere skal 
kunne gi elevene den opplæringen de skal ha, må skoleeiere ha en plan slik at de raskt kan 
veksle mellom de ulike tiltaksnivåene (grønt, gult, rødt) i smittevernveilederne. Dette 
innebærer blant annet å ha en plan for å gi elevene opplæring hjemme ved en eventuell 
stenging og en oversikt over hvem som likevel skal ha et tilbud på skolen på grunn av 
særskilte behov. På samme måte må barnehageeiere ha en plan for hvordan de skal 
håndtere eventuelle stenginger eller reduksjon i åpningstid når det gjelder barn som 
likevel skal ha tilbud om plass. Utdanningsdirektoratet har nærmere veiledning om 
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beredskapsplan for skoleeiere3 og barnehageeiere4. Departementet viser for øvrig til at 
krav om internkontroll i de ulike lovene vil omfatte de midlertidige reglene da den 
midlertidige loven gjør unntak fra og supplerer reglene i barnehageloven, opplæringsloven 
og friskoleloven. Når internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 trer i kraft, vil 
den også omfatte kommunepliktene i den midlertidige loven. 

I forskrift med hjemmel i den midlertidige loven er det gitt nærmere regler om hvem som 
skal få tilbud i barnehagen eller på skolen ved eventuell stenging eller redusert åpnings- 
og oppholdstid, om at barn og unge i risikogrupper skal få opplæring hjemme og 
saksbehandlingsregler for slike avgjørelser. Disse reglene vil også forlenges dersom loven 
forlenges, men vil kunne endres ved behov.  

4.3 Særlig om unntak fra kravet til leirskole 
Unntaket fra kravet om leirskole i § 8 bokstav g i den midlertidige loven gjelder forrige 
skoleårs avgangskull i grunnskolen. Departementet foreslår å videreføre denne 
bestemmelsen av informasjonshensyn, men vil gjøre noen mindre språklige justeringer for 
å få tydeligere fram at den gjelder avgangskullet skoleåret 2019–2020.  

Leirskoler kan nå i utgangspunktet drive relativt normalt, men det kan forekomme lokale 
smitteutbrudd som gjør at planlagte leirskoleopphold må avlyses. 
Kunnskapsdepartementet foreslår derfor en endring i den midlertidige loven slik at det 
åpnes for unntak fra kravet om leirskole også for avgangskullet skoleåret 2020–2021, men 
bare dersom planlagt leirskole ikke kan gjennomføres på grunn av smittesituasjonen. 
Kravet om å tilby leirskole kan etter forslaget bare fravikes dersom det ikke er 
smittevernfaglig forsvarlig å gjennomføre et planlagt leirskoleopphold. Det er opp til den 
enkelte kommune å vurdere hva som er smittevernfaglig forsvarlig i lys av råd og 
veiledning fra nasjonale myndigheter. Forslaget omfatter bare elever som går i 10. trinn i 
skoleåret 2020–2021. Dersom planlagt leirskole for elever på lavere trinn må avlyses på 
grunn av smittevern, gjelder fortsatt kravet til leirskole. Kommunen må da sørge for at 
disse elevene får tilbud om leirskole senere i grunnskoleløpet. Kunnskapsdepartementet 
oppfordrer også kommunene til å forsøke å få til eventuelle avlyste leirskoleopphold for 
10. trinn senere i skoleåret. 

4.4 Særlig om unntaksordninger for påbygg 
I § 10 i den midlertidige loven er det fastsatt regler om at ungdom som tas inn til Vg3 
påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 2020–2021, ikke bruker av retten til 
videregående opplæring dette skoleåret. I § 11 er retten til inntak til påbygg i skoleåret 

 
3 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/beredskapsplan-for-skoleeiere/ og https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/ 
4 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/ 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/beredskapsplan-for-skoleeiere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/beredskapsplan-for-skoleeiere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/
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2020–2021 utvidet for de som ikke har bestått fag- og svenneprøven. Hensikten med disse 
bestemmelsene er å avhjelpe negative konsekvenser av at utbruddet av covid-19 kan føre 
til betydelig færre læreplasser og forsinkelser i gjennomføringen av fag- og svenneprøver. 
Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre disse bestemmelsene av 
informasjonshensyn. En videreføring vil ikke medføre nye eller utvidede rettigheter da 
reglene kun gjelder inntaket til dette skoleåret.  

Det er for tidlig å ta stilling til om det er behov for tilsvarende unntaksordninger for neste 
års inntak da dette er avhengig av læreplassituasjonen høsten 2021. For å unngå en 
eventuell ny lovendring, foreslår departementet en forskriftshjemmel slik at departementet 
ved behov kan fastsette tilsvarende unntaksordninger for neste års inntak. 

4.5 Språklige endringer og presiseringer 
Departementet forslår også to mindre endringer. 

For det første foreslår departementet at tittelen på kapittel 3 endres slik at det står at 
kapitlet gjelder tilpasninger i opplæringsloven og friskoleloven. Det følger av de konkrete 
bestemmelsene i kapittel 3 at de også omfatter friskoler, men dette ble uteglemt i 
kapitteloverskriften.  

For det andre foreslår departementet en presisering i § 5 om kommunale tilskudd til 
private barnehager. I første ledd står det at «private barnehager skal motta kommunale 
tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt». Departementet foreslår å 
tilføye «med hjemmel i smittevernloven» slik at det blir klart at bestemmelsen bare 
gjelder ved stenging med hjemmel i smittevernloven. Dette framgår av forarbeidene til 
loven, men departementet mener det bør stå i selve loven.  

5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om forlengelse av tilpasningene i reglene i barnehageloven, opplæringsloven og 
friskoleloven antas ikke i seg selv å få betydelige økonomiske og administrative 
konsekvenser. Så lenge det er smitteverntiltak som skolene og barnehagene må forholde 
seg til, vil det allikevel være ekstraordinære kostnader knyttet til ekstra bemanning, 
smittevernutstyr, renhold m.m. Hva de konkrete konsekvensene blir for den enkelte 
barnehage og skole, er avhengig av tilgjengelig personell, hva de har av utstyr, og på 
hvilket nivå smitteverntiltakene skal være på, jf. trafikklysmodellen.  

Det er nødvendig å beholde bestemmelsene om foreldrebetaling og tilskudd i tilfelle 
hensynene til smittevern nødvendiggjør fornyet stenging av barnehager og 
skolefritidsordninger. Hva de økonomiske konsekvensene vil være, er avhengig av hvor 
mange barnehager og skolefritidsordninger som må stenge og hvor lenge. Dersom alle 
barnehager blir stengt en uke, utgjør dette om lag 197 mill. kroner i tapt foreldrebetaling. 
Dersom alle skolefritidsordninger i offentlig finansierte skoler blir stengt en uke, utgjør 
det om lag 85 mill. kroner i tapt foreldrebetaling.  
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Behovet for kompensasjon til kommunesektoren for både bortfall av foreldrepenger og 
merutgifter for smitteverntiltak ses i sammenheng med merutgifter og mindreinntekter 
som følge av virusutbruddet i kommunesektoren som helhet. Beregning av dette og samlet 
kompensasjon til kommunesektoren knyttet til virusutbruddet følges opp i arbeidsgruppen 
som ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med deltakelse fra blant andre 
KS.  

En eventuell utvidelse i forskrift av unntaksordningen om inntak til påbygg vil kunne 
gjennomføres innenfor gjeldende rammer.  

Kunnskapsdepartementet viser for øvrig til omtale av økonomiske og administrative 
konsekvenser i Prop. 102 L (2019 –2020) Midlertidig lov om tilpasninger i 
barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd 
av covid-19. 

6 Forslag til lovendring 
Lov om endringer i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 52 om tilpasninger i 
barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av covid-19 (forlengelse) 

I 

I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 52 om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og 
friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende 
endringer: 

§ 5 første ledd skal lyde: 
Private barnehager skal motta kommunale tilskudd etter barnehageloven selv om 

barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven. 

Overskriften i kapittel 3 skal lyde: 
Kapittel 3 Tilpasninger i opplæringslova og friskolelova 

§ 8 første ledd bokstav g skal lyde: 
g) Kravet i opplæringslova § 13-7 b om å tilby leirskole gjelder ikke overfor elever på 

10. trinn i skoleåret 2019–2020 som det var planlagt leirskole for våren 2020. Kravet 
om å tilby leirskole gjelder heller ikke overfor elever på 10. trinn i skoleåret 2020–
2021 dersom det er planlagt leirskole dette skoleåret som ikke kan gjennomføres på 
grunn at utbruddet av covid-19. 

§ 10 skal lyde: 

§ 10 Rett til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 
Ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2020–2021, bruker ikke av retten til 

videregående opplæring dette skoleåret. 
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Departementet kan i forskrift fastsette tilsvarende utvidelse som i første ledd for 
ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2021–2022. 

§ 11 skal lyde: 

§ 11 Betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse 
Retten til påbygging etter opplæringslova §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd 

gjelder skoleåret 2020–2021 også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven, men 
som 

a)  oppfyller øvrige vilkår i §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd  
b)  har bestått i alle fag og eksamener, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til 

opplæringslova § 3-48 første ledd  
c)  skulle tatt fag- eller svenneprøven våren 2020, og  
d)  er eller vil bli oppmeldt til fag- eller svenneprøve høsten 2020.  
Retten etter første ledd bortfaller dersom eleven ikke består ordinær, ny eller utsatt 

fag- eller svenneprøve innen 1. november 2020. 
Departementet kan i forskrift fastsette tilsvarende utvidelse som i første ledd for 

inntak til Vg4 påbygging skoleåret 2021–2022. 

§ 13 andre ledd skal lyde: 
Loven oppheves 1. juli 2021. 

 

II 

 

Loven trer i kraft straks. 
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