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Informasjon om økt studiekapasitet i universitets- og høyskolesektoren 
som følge av krigen i Ukraina 

Vi viser til brev av 5. mars 2022 med informasjon om konsekvenser av krigen i Ukraina for 

høyere utdannings- og forskningssektoren. Som det framgår der, ønsker Kunnskaps-

departementet at universitetene og høyskolene skal tilby studiemuligheter til flyktninger som 

kan komme til Norge i tiden fremover. Studietilbøyeligheten i Ukraina er høy, og mange av 

flyktningene som kommer vil være i en alder der de normalt ville ønsket å starte eller 

fortsette et høyere utdanningsløp. Vi takker for institusjonenes rapporter om kapasitet til å ta 

imot studenter. 

 

Økt kapasitet i høyere utdanning for å kunne gi tilbud i forbindelse med forventet økt 

mottak av flyktninger 

 

Fredag 1. april 2022 la regjeringen fram Prop. 78 S (2021–2022) med forslag om økt 

kapasitet i høyere utdanning for å kunne gi tilbud i forbindelse med forventet økt mottak av 

flyktninger. Regjeringen foreslår å øke bevilgingen på kap. 260 post 50 med 47,8 mill. kroner, 

tilsvarende økt opptak på om lag 1 000 studenter fra høsten 2022. Midlene kan tildeles både 

statlige og private universiteter og høyskoler. Midlene vil bli tildelt som fireårige plasser i 

kategori D, som gir institusjonene fleksibilitet til å tilpasse tilbud etter faktisk etterspørsel. 

Økningen er midlertidig og skal fases ut i tråd med normal studieprogresjon eller dersom 

studieplassene ikke blir brukt.  

 

Med forbehold om Stortingets vedtak, har Kunnskapsdepartementet gitt Direktoratet for 

høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i oppdrag å foreslå for departementet en fordeling 

av studieplassene til universiteter og høyskoler. Dette arbeidet skal gjøres etter dialog med 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og i dialog med universitets- og 
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høyskolesektoren. Fordelingen til institusjonene bør så langt det er mulig ta hensyn til både 

den geografiske bosettingen av flyktninger og institusjonenes kapasitet. Departementet 

legger vekt på at studentene kan tas opp og begynne på utdanning fra semesterstart høsten 

2022. Vi har bedt HK-dir om å vurdere hva slags fordeling som totalt vil gi de beste 

løsningene for studentene, inkludert tilbud om nettbaserte studier og fleksible 

studieløsninger.  

 

HK-dir har frist til å fremme sitt forslag til fordeling 20. mai, og Kunnskapsdepartementet vil 

på bakgrunn av forslaget fra HK-dir foreta den endelige fordelingen av studieplassmidlene til 

institusjonene primo juni. 

 

Opptak av studenter skal skje lokalt på institusjonene. Departementet vil i løpet av kort tid 

komme tilbake med informasjon om eventuelle endringer i regelverket for opptak til høyere 

utdanning. 

 

Private institusjoner som får tildelt studieplasser kan ikke kreve studieavgift fra studenter som 

tas opp til de aktuelle studieplassene. 

 

HK-dir vil invitere til dialogmøte med institusjonene om sitt arbeid fredag 8. april, kl. 11-12. 

Nærmere informasjon finnes på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)  

 

Flyktninger med forskerkompetanse 

Vi vet at Ukraina har en høyt utdannet befolkning og en stor høyere utdannings- og 

forskningssektor. Blant flyktningene vil det derfor trolig være forskere eller personer med 

forskerkompetanse. 

 

Kunnskapsdepartementet har registrert at det er stor vilje blant institusjonene til å ta imot 

ukrainske kollegaer. Etter departementets vurdering er det viktig at de som kommer til Norge 

får en meningsfylt hverdag og får opprettholdt sin kompetanse. Vi ber om at institusjonene 

hver for seg og sammen ser på hvordan de kan legge til rette for å inkludere ukrainske 

forskere i sine fagmiljøer. Dette kan være alt fra å inkludere ukrainske forskere i allerede 

eksisterende prosjekter, til å tilby en kontorplass og et hyggelig arbeidsmiljø til de som har 

anledning til å fortsette sitt virke tilknyttet sin hjemlige institusjon. 

 

Europakommisjonen har lansert portalen ERA4Ukraine med informasjon om støtte til 

ukrainske forskere fra EU, europeiske land samt initiativer som ScienceforUkraine. 

Forskningsrådet har ansvaret for å legge inn informasjon fra Norge i denne portalen. 

 

Med hilsen 

 

 

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Øyvind Johnson 

seniorrådgiver 

https://hkdir.no/
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://scienceforukraine.eu/
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Adresseliste 

 

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Atlantis Medisinske 

Høgskole 

Postboks 4290 

Nydalen 

0402 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for grøn 

utvikling 

Arne Garborgsvei 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 

   

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 
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Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 

Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 

Solli 

0203 OSLO 

Norsk Gestaltinstitutt AS 

Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 

NSKI Høyskole    

Oslo nye Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 

 


