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Til Heidi Østerhagen 

 

Takk for henvendelsen og innspillene dine.  

 

Regjeringen og jeg deler bekymringene du tar opp. Smitteverntiltakene har i snart ett år 

rammet mange hardt, også studentene. 

 

Vi startet dette året med strenge tiltak over hele landet i to uker. Deretter endret vi de 

nasjonale tiltakene. Den nasjonale anbefalingen er nå at alle universiteter, høyskoler og 

fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Det gjør at de studentene som er 

avhengige av tilgang til lærestedene, for eksempel på grunn av tilgang til laboratorier og 

utstyr, kan få det, såfremt smittevernreglene kan overholdes. I tillegg anbefaler vi at 

studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i 

uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. 

 

Så er det dessverre strengere tiltak også for studenter i en del kommuner på Østlandet og nå 

helt nylig også i Bergen og kommunene rundt Bergen. Da regjeringen lettet noe på tiltakene i 

kommunene på Østlandet fra og med 3. februar, prioriterte vi også å lette noe på reglene for 

studentene. Enkelte studenter som har behov for ferdighetstrening eller forsøk på campus for 

å ikke bli forsinket i utdanningen, kan nå få møte fysisk. 

 

Jeg skulle ønske vi kunne åpne opp mer for studentene. Vi må gjøre dette på en forsvarlig 

måte og basert på helsefaglige råd. Jeg håper lærestedene så snart som mulig kan våkne til 

live igjen slik vi kjenner det.  

 

Heidi Østerhagen 
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Side 2 
 

På grunn av situasjonen har jeg det siste året hatt tett og jevnlig dialog med 

studentorganisasjonene, fagskolene, høyskolene, universitetene og studentsamskipnadene. 

Jeg legger stor vekt på oppfølging av studentene faglig og sosialt. I november fikk vi 

anbefalinger fra en ekspertgruppe som vurderte tiltak for oppfølging av studenter, og vi har 

blant annet tildelt 10 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud. Jeg har forventninger om at 

institusjonene og studentsamskipnadene gjør det de kan for å følge opp studentene, blant 

annet at de sørger for at alle studenter har mulighet til å delta på seminargrupper og 

lignende.  

 

I tillegg har regjeringen nylig foreslått ytterligere 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud 

og 10 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse. I tillegg har vi foreslått at det skal 

brukes 200 millioner kroner på å lønne studenter som skal få på plass enda mer faglig og 

sosial oppfølging av andre studenter. Tiltakspakken er nå til behandling i Stortinget.   

 

Dette er viktige tiltak for å sikre at studentene følges opp best mulig i den perioden vi er inne 

i. Så håper jeg at vi snart kan åpne opp enda mer for tilgang til lærestedene. 

 

Med hilsen 

 
Henrik Asheim 
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