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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 Oppdrag 2022-021 

Kunnskapsdepartementet gir med dette HK-dir i oppdrag å foreslå fordeling av økt 

studiekapasitet i forbindelse med forventet økt mottak av flyktninger. 

 

Oppdrag nr: 2022-021 

Oppdrag:  Forslag til fordeling av økt studiekapasitet i forbindelse 

med forventet økt mottak av flyktninger  

Frist: 20. mai 2022 

Tildeling: Oppdraget finansieres innenfor gjeldende budsjett. 

Bakgrunn for oppdraget: 

Anslag tilsier at Norge vil motta 30 000 ukrainske flyktninger i 2022. 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.  

 

For å kunne gi flyktningene tilbud om å starte eller fortsette høyere utdanning i Norge, har 

regjeringen 1. april 2022 foreslått å øke bevilgningen med 47,8 mill. kroner, tilsvarende 1 000 

studieplasser, i kategori D. Midlene er tenkt å kunne tildeles både statlige og private 

universiteter og høyskoler. Midlene, med forbehold om Stortingets behandling, vil gi 

institusjonene fleksibilitet til å tilpasse tilbud etter faktisk etterspørsel. Studieplassene er 

foreslått å gjelde fra høstsemesteret 2022. 

 

I brev 5. mars 2022, ble universitetene og høyskolene bedt om å melde inn institusjonens 

kapasitet til å imot studenter: 

• Ledige studieplasser  

• Øvrig kapasitet  

• Institusjonens kapasitet i dag og potensial for hurtig oppskalering på engelskspråklige 

bachelor- og mastergradsutdanninger  
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Side 2 
 

• Institusjonens kapasitet i dag og potensial for hurtig oppskalering av 

norskopplæringstilbud for utlendinger  

• Andre forhold det er behov for at departementer eller andre myndighetsorganer 

tilrettelegger for, for at institusjonene skal kunne ta imot flyktninger på en mest mulig 

effektiv måte. 

 

HK-dir har fått tilsendt svarene fra institusjonene. 

Beskrivelse av oppdraget:  

HK-dir skal foreslå en fordeling av de ovennevnte studieplassene til universiteter og 

høyskoler. Kunnskapsdepartementet vil på bakgrunn av forslaget gjøre den endelige 

fordelingen av studieplassmidlene til institusjonene.  

 

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

semesterstart høsten 2022. Fordelingen til institusjonene bør bl.a. ta hensyn til den 

geografiske bosettingen av flyktninger og institusjonenes kapasitet. Departementet legger 

ikke opp til pro rata fordeling av studieplassene på institusjonene. HK-dir må vurdere hva 

slags fordeling som totalt vil gi de beste løsningene for studentene, inkludert tilbud om 

nettbaserte studier og fleksible studieløsninger. Opptak av studenter skal skje lokalt på 

institusjonene. 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Departementet legger til grunn at HK-dir samarbeider tett med både universitetene og 

høyskolene og andre myndighetsorganer som IMDi i utførelsen av oppdraget. Det vil kunne gi 

bedre løsninger for flyktningene, ved at bosetting og utdanning kan ses i sammenheng. En 

god dialog med UH-institusjonene vil legge til rette for en mest mulig treffsikker fordeling av 

studieplassene.   

Rapportering og leveranse:   

HK-dirs tilråding om fordeling av studieplassene skal sendes til departementet senest 20. mai 

2022. Departementet tar sikte på å fordele plassene primo juni. 

 

HK-dir skal holde departementet orientert dersom det oppstår utfordringer i utførelsen av 

oppdraget.  

 

HK-dir skal rapportere på oppdraget i årsrapport for 2022. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Line Wold (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Ragnhild Skålid 

seniorrådgiver 
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