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Informasjon til studieforbund i forbindelse med koronapandemien 

For å hindre spredning av covid-19 (koronaviruset) vedtok Helsedirektoratet å stenge 

barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner fra torsdag 12. mars 2020. Vedtaket 

omfattet også kurs arrangert av studieforbund eller deres medlemsorganisasjoner som 

mottar tilskudd etter voksenopplæringsloven. Helsedirektoratets vedtak innebar at all 

kursvirksomhet hvor deltakeren er fysisk til stede ble stoppet. 

 

Departementet vil med dette informere om at det torsdag 7. mai ble fastsatt at 

studieforbundene fra uke 20 kan åpne for kurs for kursdeltakere som må ha tilgang til det 

fysiske lærestedet for å kunne gjennomføre kurset, forutsatt at smittevernsbestemmelsene er 

ivaretatt.  

 

Rammene for åpning av kursvirksomheten i studieforbundene er fastsatt i forskrift om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) kap. 3, se lenke: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470, forskriften er endret 7. mai, se 

lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-05-07-956. I forskriften er det også 

fastsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift. For ansatte gjelder de samme anbefalingene 

som i arbeidslivet generelt. Vi anmoder ellers om at studieforbundene følger med på 

informasjon og veiledning som legges ut fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og på 

regjeringens nettsider om koronasituasjonen. 

 

Departementet viser til at studieforbundene etter voksenopplæringsloven § 7 på visse vilkår 

og etter søknad, har rett til gratis bruk av undervisningslokaler ved utdanningsvirksomheter 

som er offentlig finansiert. I den situasjonen utdanningsvirksomheter står overfor i dag, 

legger departementet til grunn at studieforbundene ikke kan påregne at slike lokaler kan 

stilles til disposisjon for kursvirksomhet. Dette fordi skoler og andre utdanningsinstitusjoner 
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Side 2 
 

enten vil kunne være delvis stengt eller vil ha større behov for eget bruk eller kontroll for å 

kunne ha en smittevernfaglig forsvarlig drift.  

 

Departementet vil minne om vår beslutning av 27. mars 2020, hvor studieforbundene og 

deres medlemsorganisasjoner fikk midlertidig unntak slik at kurs kan arrangeres nettbasert. 

Videre ble det gitt unntak slik at kurs med minst fire timers varighet kunne medregnes i 

tilskuddsgrunnlaget. Unntakene gjelder midlertidig frem til 1. august 2020, men kan forlenges 

hvis dette er nødvendig. Departementet anmoder studieforbundene om i størst mulig grad å 

legge til rette for at tilbud fortsatt kan skje via nett. 

 

Med hilsen 

 

 

Lilly Sofie Ottesen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Knut Astad 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

 

Akademisk Studieforbund 

Idrettens Studieforbund 

Kristelig studieforbund 

Musikkens Studieforbund 

Sámi oahppolávdegoddi / Samisk studieforbund 

Senterpartiets Studieforbund 

Studieforbundet AOF Norge 

Studieforbundet Folkeuniversitetet 

Studieforbundet Funkis 

Studieforbundet kultur og tradisjon 

Studieforbundet natur og miljø 

Studieforbundet næring og samfunn 

Studieforbundet Solidaritet 

Venstres Studieforbund 

Voksenopplæringsforbundet 
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