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Unntak fra krav om fysiske samlinger i forskrift om studieforbund 
godkjent av Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet ser at studieforbundene har lagt ned en god innsats i forbindelse 

med håndteringen av covid-19 utbruddet, ved å sørge for at det opprettholdes et 

kompetansetilbud til befolkningen, og dette på nye og til dels uprøvde digitale plattformer.  

 

Departementet minner om at det fortsatt er viktig med smittevernveiledere og at kursarrangør 

kontinuerlig må utvikle egne smittevernsveiledere som bør være tilpasset kursprogrammet 

og -stedet. Der det for arbeidslivet er utarbeidet veiledere om tilsvarende temaer bør 

kursarrangør vurdere å innarbeide løsninger derfra i sine egne veiledere. Vi viser også til 

smittevernveileder som er utarbeidet av Vofo.  

 

Departementet ser at det fortsatt vil være utfordrende å arrangere kurs for studieforbundene 

en tid fremover. Vi viser til våre brev av 27. mars og 22. juni 2020 hvor det ble gitt midlertidig 

unntak fra enkelte av bestemmelsene i forskrift om studieforbund og nettskoler. Unntaket 

gjelder frem til og med 31. desember 2020.  

 

Departementet har i dag besluttet at det gis unntak etter § 16 fra forskrift om studieforbund 

godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd om at samlinger arrangert ved bruk av 

elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske 

samlinger, frem til 1. juli 2021. 

 

Kurs kan arrangeres ved ulike typer elektroniske samlinger for å få tilskudd etter 

voksenopplæringsloven. Departementet vil understreke at kravet om samtidighet gjelder 

også ved elektroniske samlinger Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som 

benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker via en direkte 
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Side 2 
 

elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig pålogget innenfor et avtalt 

tidsrom.  

 

Departementet har mottatt forslag om at man bør kunne arrangere kurs ved bruk av 

elektronisk kommunikasjon uavhengig av covid 19-situasjonen, og departementet vil komme 

tilbake til en nærmere vurdering av spørsmålet om å eventuelt permanent redusere det faste 

kravet til fysiske samlinger.  

 

Med hilsen 

 

 

Lilly Sofie Ottesen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Knut Astad 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Akademisk Studieforbund Stortingsgata 2 0158 OSLO 

Studieforbundet AOF Norge    

Studieforbundet 

Folkeuniversitetet 

Chr. Krohgs gate 

34 

0186 OSLO 

Studieforbundet næring og 

samfunn 

Postboks 9388 

Grønland 

0135 OSLO 

Voksenopplæringsforbundet Postboks 9339 

Grønland 

0135 OSLO 
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