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Tillegg nr. 32 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-038 om 
å vurdere behovet for videreføring og endring av midlertidig regelverk 

Oppdrag nr: 2021-038 

Oppdrag:  Vurdering av behovet for videreføring og endringer i det 
midlertidige regelverket i en normal hverdag med økt 
beredskap 

Frist: Del 1: 8. oktober 2021 
Del 2: 22. oktober 2021 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
driftsrammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
 
I lys av at vi nå er i fasen «En normal hverdag med økt beredskap», er det behov for å 
vurdere tolkningene som er lagt til grunn om hjemmeopplæring i rundskriv Udir-6-2014, og 
behovet for videreføring og endringer i det midlertidige regelverket.  
 
Departementet viser til at det ikke lenger er et krav etter covid-19-forskriften at skoler og 
barnehager skal drive smittevernfaglig forsvarlig. Det betyr at det ikke lenger er et 
forskriftsfestet krav om at elever må være hjemme med milde symptomer. At man skal holde 
seg hjemme når man er syk er imidlertid fortsatt et råd til den enkelte. Testing er fortsatt et 
viktig smitteverntiltak, mens bruken av karantene er sterkt redusert. På bakgrunn av dette er 
det er behov for å se på tolkningene av Udir-6-2014 som er lagt til grunn om 
hjemmeopplæring (del 1 av oppdraget). 
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Side 2 
 

Departementet viser til det midlertidige regelverket om tilpasninger i barnehageloven, 
opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Den 
midlertidige loven gjelder til 1. desember. Det er foreløpig ikke besluttet om den skal 
videreføres. Forskriften har i utgangspunktet samme varighet. Dersom loven videreføres, må 
det vurderes om den midlertidige forskriften skal videreføres eller endres (del 2 av 
oppdraget).  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Departementet ber Utdanningsdirektoratet: 

1. Vurdere hvordan reglene for hjemmeopplæring bør være i en normal hverdag 
med økt beredskap  
Rundskrivet Udir-6-2014 er tolket i lys av covid-19-situasjonen, og det er lagt til grunn 
at skolene har plikt til å gi elevene opplæring hjemme ved kortvarig fravær som 
sykdom, luftveissymptomer eller karantene/isolasjon. Vi ber Udir gjøre en vurdering av 
om denne tolkningen av de ordinære reglene fortsatt skal ligge til grunn i en normal 
hverdag med økt beredskap. 

 
2. Vurdere behovet for videreføring og endringer i det midlertidige regelverket  

Den midlertidige loven gjelder til 1. desember. Det er foreløpig ikke besluttet om den skal 
videreføres. Forskriften har i utgangspunktet samme varighet. Dersom loven videreføres, må 
det vurderes om den midlertidige forskriften skal videreføres eller endres. Vi ber Udir vurdere 

 om forskriften bør videreføres helt eller delvis 
 om det er enkelte bestemmelser i forskriften som bør oppheves allerede på et tidligere 

tidspunkt enn 1. desember fordi de de ikke lengre er relevante 
 om veiledning om bestemmelsene må oppdateres i lys av at covid-19-forskriften er 

opphevet. 
I tilfeller hvor det lokalt er fattet vedtak som begrenser tilstedeværelsen i skolen, vil det 
fortsatt være en plikt for skolene til å gi elevene opplæring hjemme, jf. den midlertidige loven 
§ 7 og den midlertidige forskriften §§ 3 og 3a. Vi ber om at Udir, i sine vurderinger av 
regelverket, særlig vurderer 

 om det bør gis tydeligere veiledning om at de midlertidige reglene kommer til 
anvendelse ved lokale vedtak 

 om det fortsatt skal være en særskilt regulering av hjemmeopplæring til elever som 
har nær familie i en risikogruppe eller selv er i risikogruppen, jf. midlertidig forskrift § 
3a tredje ledd. Udir bes om å vurdere om HOD/Hdir bør kobles på i en slik vurdering. 
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Udir bes om å vurdere om HOD/Hdir bør kobles på del 2 av oppdraget.  

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 

elr@kd.dep.no og bjorn.breivik@kd.dep.no innen 8. oktober 2021 for del 1 og 22. oktober for 
del 2. 
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Side 3 
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Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
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seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 


	Tillegg nr. 32 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-038 om å vurdere behovet for videreføring og endring av midlertidig regelverk

