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Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og 
studieforskriften 

Henvisning til bakgrunnsdokument 
• Gjeldende midlertidige forskrift 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-11-317?q=universitetet%20i%20bergen 
• Styresak 64/20, Forlengelse av midlertidig forskrift – Tillegg til grads- og 

studieforskriften 
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_64-20Forlengelse_midlertidig_forskrift_tillegg_grads-ogstudieforskriften.pdf 

 
Saken gjelder: 
På grunn av koronapandemien har UiB, i likhet med en lang rekke andre universiteter og 
høgskoler, fastsatt en midlertidig forskrift som gjelder i tillegg til vår ordinære forskrift om 
opptak, studier, vurdering og grader. Denne har vært forlenget en gang før, og vi foreslår nå 
en ytterligere forlenging, fram til 01.10.2021. Det foreslås ikke endringer i innholdet. Videre 
foreslår vi å forlenge en særregel i opptaksforskriften, om betinget opptak til 
masterutdanning.  
 
Formålet er flerdelt. En «teknisk» begrunnelse er å sikre rettslig dekning for tiltak som gjøres 
i forbindelse med koronapandemien, både sentralt ved UiB og ved fakultetene, fordi det er 
meget usikkert hvordan pandemien utvikler seg framover. En bredere begrunnelse er den 
samme som har vært framholdt tidligere; å sikre at studenter ikke blir forsinket i utdanningen 
sin på grunn av smitteverntiltak m.v. 
 
Som nevnt i styresaken fra 28.05., da forskriften sist ble forlenget, og i høringsbrevet, er det 
et viktig poeng i forskriften at slike tiltak som er nevnt, kan brukes når det er nødvendig. For 
alle tiltak som vedtas med hjemmel i forskriften, må derfor den ansvarlige enheten kunne 
gjøre greie for at tiltaket er nødvendig for å oppnå det overordnede formålet, og at ikke 
andre, mindre inngripende tiltak er tilstrekkelige. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. I «Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, 
studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 6, endres opphørsdatoen 
fra 1. februar 2021 til 1. oktober 2021. 

2. I «Forskrift 27.11.2018 nr. 1907 om opptak til Universitetet» gjøres følgende 
endringer:  
a) I § 6-4, første ledd, første punktum, endres «ved opptaket i 2020» til «ved 

opptaket i 2020 og 2021». 

Dato: 02.11.2020 
Arkivsaksnr: 2020/3025 

Universitetsstyret 
133/20 
26.11.2020 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-11-317?q=universitetet%20i%20bergen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-11-317?q=universitetet%20i%20bergen
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_64-20Forlengelse_midlertidig_forskrift_tillegg_grads-ogstudieforskriften.pdf


  

 
 
 
   

2 
 

b) I § 6-4, tredje ledd, endres «og seinast innan utgangen av vårsemesteret 2021» til 
«og seinast innan utgangen av andre semester i masterutdanninga». 

3. Endringene i punkt 1 og 2 trer i kraft straks. 
 

   
 

  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
  
 
02.11.2020/Per Gunnar Hillesøy/ Christen Soleim (avd. dir.) 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 133/20 26.11.2020 2020/3025 
 
 

Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften 
 
Bakgrunn 
 
Den midlertidige tilleggsforskriften til grads- og studieforskriften gjelder fram til 01.02.2021, jf. 
universitetsstyrets vedtak fra 28.05.2020 (sak 64/20). Datoen ble satt for å kunne gjøre 
nødvendige tiltak i høstsemesteret 2020 og i overgangen til vårsemesteret 2021. Slik 
utviklingen i koronapandemien har vært, er det høy sannsynlighet for at det vil trenges 
ekstraordinære tiltak også våren 2021, og kan hende lenger enn det. Det krever et 
handlingsrom, også rettslig. Derfor foreslår vi at forskriften forlenges fram til 01.10.2021. 
Dette har vært på høring til fakultetene og Studentparlamentet. De innkomne uttalelsene 
støtter alle forslaget. Det juridiske fakultet og Det psykologiske fakultet uttaler begge at det vil 
være behov for særlige tiltak V-21, og muligens også H-21. Den fleksibiliteten som den 
midlertidige forskriften gir, er viktig for å kunne ivareta undervisningsforpliktelsene og legge til 
rette for studentenes læring på en forsvarlig måte. Dette er representativt også for flere 
andre uttalelser. Det samfunnsvitenskapelige fakultet bemerker at det er vanskelig å forene 
hensynet til at studenter ikke skal tape progresjon, med at faglige krav ikke skal senkes. 
Adgangen til å bruke egenmelding for å dokumentere gyldig fravær har forsterket denne 
spenningen, fordi mange studenter bruker egenmelding. Det fører til at obligatoriske 
aktiviteter i stor grad må utsettes. Fakultetet reiser derfor spørsmålet om ikke adgangen til å 
bruke egenmelding bør strammes inn, og anfører at presset på fastlegeordningen har blitt 
mindre enn ventet. Man mener derfor det er god grunn til å gå tilbake til normale 
dokumentasjonsordninger, der hovedregelen er legeerklæring.  
 
I høringen er det understreket at den midlertidige forskriften er et redskap som kan brukes 
når det er nødvendig med tiltak som ikke kan gjøres innenfor den ordinære grads- og 
studieforskriften. De alminnelige kravene til forsvarlig saksbehandling gjelder også slike 
tiltak. Dette omfatter blant annet studentenes rett til å bli hørt, krav til forsvarlig utredning av 
aktuelle tiltak, til fyllestgjørende informasjon osv. 
 
Slik det ligger an nå, ser vi ikke grunn til å gjøre endringer i forskriften, og vi foreslår derfor at 
den blir forlenget slik den er. Dersom det utover våren viser seg at det vil bli nødvendig med 
ytterligere forlengelse, vil det bli tatt opp i styret før sommeren. 
 
En endring som ikke ble tatt opp i høringen, men som er med her, gjelder opptak på vilkår til 
masterutdanninger. I opptaksforskriften er det en slik adgang, men den gjelder bare for 
opptak i 2020. Den åpner for at søkere som mangler maks 15 studiepoeng i opptaks-
grunnlaget, eventuelt ett enkelt emne som er større, kan få opptak likevel. Dette er en 
adgang som ikke blir brukt i mange tilfeller, men som har stor betydning for de søkerne det 
gjelder. Også denne foreslår vi å videreføre. Vilkåret er i dag at de fullfører manglende 
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emner senest ved utgangen av vårsemesteret 2021. Det vil ikke lenger passe, og vi foreslår 
å sette fristen ved utgangen av andre semester i masterprogrammet. 
 
Universitetsdirektørens kommentarer 
 
Den midlertidige forskriften er et viktig redskap for å kunne håndtere undervisning og 
vurdering under pandemien. Det medisinske fakultet har i høringen uttalt at «Fakultetet har 
gjort noen midlertidige tilpasninger i sitt utfyllende reglement med varighet tilsvarende den 
midlertidige forskriften. Disse tilpasningene er gjort for å øke studentenes sjanser til å følge 
normal studieprogresjon, og vi ser behov for at disse tilpasningene gjelder minimum ut 
vårsemesteret 2021.» Dette understreker at forskriften er nødvendig for fakultetenes 
utdanningsvirksomhet.  
 
Vi har merket oss SV-fakultetets synspunkter om at studentenes adgang til å bruke 
egenmelding bør strammes inn. Vår vurdering er likevel at dagens ordning med å tillate 
egenmelding bør fortsette. I den usikre situasjonen vi er i nå, vil innstramming i adgangen til 
egenmelding føre til økt risiko både for at syke eller smittede studenter møter til eksamener 
de ikke burde møte på, til økt belastning på helsevesenet og generelt en større byrde på 
studentene.  
 
Siden det er meget usikkert når behovet for særlige tiltak vil falle bort, er det ikke nok at den 
midlertidige forskriften gjelder bare fram til februar 2021. En forlengelse vil gi bedre 
forutsigbarhet for fakultetene og studentene i den videre planleggingen av våren og eventuelt 
overgangen til neste høstsemester. Dersom det blir nødvendig med en ytterligere 
forlengelse, vil det komme opp i styret senest i siste møte før sommeren. Om den 
midlertidige forskriften kan oppheves tidligere, vil vi fremme forslag om det så snart som 
mulig.  
 
For den foreslåtte endringen i opptaksforskriften gjelder de samme generelle betraktningene 
som for den midlertidige forskriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.11.2020/Per Gunnar Hillesøy/Christen Soleim (avd.dir.) 
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