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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-012 om 
innretningen av trafikklysmodellen og veiledere om smittevern 
Oppdrag nr: 2022-012 
Oppdrag:  Innretningen av trafikklysmodellen og veiledere om 

smittevern 
Frist: Fredag 7. januar 2022 
Finansiering: 
budsjettkap., post og prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer 

Bakgrunn for oppdraget: 
Bakgrunnen for oppdraget er den nåværende pandemisituasjonen.   
Beskrivelse av oppdraget:  
KD ber Udir bidra i oppdrag 599 fra HOD til Helsedirektoratet om innretning av 
trafikklysmodellen og veiledere om smittevern. Oppdrag 599 er formulert slik: 

Vi ber Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstituttet og 
Utdanningsdirektoratet, om å vurdere og eventuelt foreslå endringer i veiledere 
om smittevern i barnehage og skole. Særlig skal etatene vurdere behovet 
for justeringer i innholdet i gult trafikklysnivå i videregående skole og eventuelt 
ungdomsskolen, og foreslå en innretning av dette nivået som er forenelig med et 
godt faglig og sosialt opplæringstilbud samtidig som driften er smittevernfaglig 
forsvarlig. Etatene bør ved behov vurdere hensiktsmessigheten i nåværende 
modell og eventuelt anbefale alternativer. 

Etatene skal også vurdere i hvilken grad, når og eventuelt hvordan testing kan 
supplere eller erstatte behov for trafikklysmodellen. 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
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Side 2 
 

Ved vurderingen av smitteverntiltak prioriteres hensynet til barn og unge først, 
deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, jf. regjeringens strategi. 

Tiltaksnivå i barnehager og skoler (tillegg til oppdrag 590)  

Når det gjelder hvilket nivå i trafikklysmodellen skoler og barnehager bør være på fra 
medio januar (uke3), viser vi til oppdrag 590 om helhetlig vurdering av situasjonen og 
vurdering av behov for justering i nasjonale smitteverntiltak. Vi ber Helsedirektoratet, i 
samråd med Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, som ledd i besvarelsen av 
oppdrag 590 om særskilt å vurdere hvilket nivå skoler og barnehager bør være på fra 
medio januar/uke 3. Elevene skal ha en forsvarlig opplæring innenfor smittevernfaglig 
forsvarlige rammer, samtidig som målet er lavest mulig tiltaksbyrde for barn og unge i 
barnehager og skoler. Ved vurdering av tiltaksnivå på skoler og barnehager, må det 
også fremkomme om vurderingen omhandler et nasjonalt fastsatt nivå eller om 
vurderingen omhandler lokale vedtak eller ev. statlig innført regionalt nivå. I 
vurderingene må det særlig legges vekt på hensynet til sårbare barn og unge, og at 
personell i samfunnskritiske funksjoner har et tilbud for sine barn.  

Ved vurderingen av smitteverntiltak prioriteres hensynet til barn og unge først, 
deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, jf. regjeringens strategi. 

Kontaktpersoner i HOD: Lars-Erik Kjellesvig og Kjetil Jonsbu   

Kontaktperson i KD: Bodil Nagell Holbæk 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført sendes enten beskjed om at oppdrag er utført 
eller det som skal eventuelt skal leveres til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og bodil-nagell.holbak@kd.dep.no. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Blom-Dahl (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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