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Erklæringer om å ikke støtte forskrifter i medhold av koronaloven 

Det vises til meddelelse fra regjeringen mottatt av Stortinget 27.03.2020 kl. 15.32 om 

forskrifter vedtatt samme dag i medhold av koronaloven. 

 

Det er fremsatt erklæring fra minst en tredjedel av stortingsrepresentantene etter 

koronaloven § 5 annet ledd om at de ikke kan støtte følgende forskriftsbestemmelser:  

 

1. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og 

videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19  

§ 3 første ledd: «Reglene om opplæringen og annen virksomhet i opplæringslova med 

forskrifter gjelder så langt de er mulige og forsvarlige å oppfylle under Covid-19.» 

 

§ 3 siste ledd: «Så langt det er mulig, skal opplæringen gjennomføres slik at elevene kan 

få halvårsvurdering, standpunktkarakterer og grunnlag for vitnemål». 

 

2. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoleutdanning) som følge av utbrudd av Covid-19.  

§ 2 første ledd: «I denne perioden denne forskriften gjelder, gjelder reglene i 

fagskoleloven med forskrifter så langt det er mulig å følge som følge av utbruddet av 

Covid-19.» 

 

3. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som 

følge av utbruddet av Covid-19 

 

§ 2 første ledd: «I perioden denne forskriften gjelder, gjelder reglene i universitets- og 

 



høyskoleloven med forskrifter så langt de er mulige å følge som følge av utbruddet av 

Covid-19.» 

 

4. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av 

utbrudd av Covid-19 

§ 2 første ledd første punktum: «Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så 

langt det er mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19.» 

 

5. Midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak, 

introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av 

utbrudd av Covid-19 

Hele § 2:  

«§ 2 Introduksjonslovens anvendelse  

Reglene i introduksjonsloven med forskrifter gjelder så langt de er mulige å oppfylle 

under utbruddet av Covid-19, med de presiseringer som følger av §§ 3 til 7.» 

 

Stortinget imøteser snarlig meddelelse om vedtak om opphevelse av de aktuelle 

bestemmelsene, jf. koronaloven § 5 annet ledd siste punktum.  

 

Vedlagt følger samtlige mottatte erklæringer knyttet til de aktuelle forskriftene.  

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Tone W. Trøen  

stortingspresident  
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