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Informasjon om konsekvenser av krigen i Ukraina for høyere utdannings- 
og forskningssektoren 

Vi viser til møtet med representanter for høyere utdannings- og forskningssektoren tirsdag 1. 
mars 2022. Krigen i Ukraina og russiske myndigheters angrep på en selvstendig stat i 
Europa får konsekvenser også for høyere utdannings- og forskningssektoren i Norge.  
 
Med noen få unntak stilles alt bilateralt samarbeid mellom norske og russiske myndigheter i 
bero, og kun de kritiske delene av samarbeidet opprettholdes. Dette innebærer at 
Kunnskapsdepartementet suspenderer vår dialog med russiske myndigheter, og det samme 
gjelder våre underliggende etater. Samtidig er det viktig å ivareta kunnskapssamarbeid på 
tvers av landegrenser som en åpen kommunikasjonskanal også i tider der bilaterale 
relasjoner er kjølige.  
 
Dette betyr at regjeringen suspenderer den gjeldende norsk-russiske utdanningsavtalen inntil 
videre, og i samråd med næringsministeren er det besluttet at den fremforhandlede 
forskningsavtalen med Russland legges på is. Forskningsrådets fellesutlysning med 
Russland stoppes. I programmene INTPART og UTFORSK, som administreres av 
henholdsvis Norges forskningsråd og HK-dir, vil det ikke være mulig å søke om prosjekter 
med russiske partnere i denne utlysningsrunden.  
 
Regjeringen innfører ikke en akademisk boikott av Russland, men som hovedregel bør alle 
institusjonelle avtaler mellom norske og russiske institusjoner og institutter legges på is. 
Eventuelt forskningssamarbeid knyttet til atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning 
skal fortsette som før inntil videre. Departementet ber om å bli orientert om slikt eventuelt 
samarbeid. Institusjonene kan også velge å opprettholde avtaler de av særskilte grunner 
mener bør videreføres. Forsker-til-forsker-samarbeid bør videreføres såfremt institusjonene 
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Side 2 
 

og instituttene anser det forsvarlig. Departementet overlater til sektoren å trekke grensene 
mellom institusjonelt samarbeid og forsker-til-forsker-samarbeid.  
 
Det er mange ukrainske, russiske og hviterussiske studenter og ansatte i høyere utdannings- 
og forskningssektoren. De skal alle ivaretas på best mulig måte, og vi ber om at 
institusjonene har stor oppmerksomhet på dette.  
 
Sanksjonene og tiltakene som regjeringen og departementet iverksetter, retter seg mot 
russiske myndigheter. Russiske borgere i Norge skal ikke på noe vis holdes til ansvar for det 
russiske myndigheter nå har gjort, og de skal oppleve at det er trygt å studere og jobbe ved 
norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessverre har departementet mottatt 
rapporter om at russiske studenter og ansatte i sektoren har blitt utsatt for hets. 
Kunnskapsdepartementet tar selvsagt sterk avstand fra alle former for hets og ber 
institusjonene ha særlig oppmerksomhet på dette.  
 
Regjeringen jobber med tiltak for ivaretakelse av studenter i Norge fra de berørte landene. Vi 
jobber med å sette opp et stipendprogram så snart som mulig, men ber om forståelse for at 
det vil ta litt tid. Hvis det oppstår helt prekære behov de nærmeste dagene, må det løses 
lokalt. 
 
For å spre informasjonen om disse føringene så raskt som mulig oppfordrer vi institusjonene 
til å dele dette brevet med alle ansatte. 
 
Bestilling av informasjon fra universiteter og høyskoler om kapasitet til å ta imot 
ukrainske flyktninger 
Situasjonen innebærer at det kan komme en betydelig flyktningstrøm fra Ukraina.  
Kunnskapsdepartementet ønsker at universitetene og høyskolene skal bidra og tilby studier 
til flyktninger som kan komme til Norge i tiden fremover. Vi ønsker også at ukrainske forskere 
og akademikere skal kunne få arbeid ved norske UH-institusjoner. Vi opplever at det er stor 
vilje i sektoren til dette. Som ledd i forberedelsene, ber vi om kortfattet informasjon om 
følgende:  

o Institusjonens kapasitet til å imot studenter 
o Ledige studieplasser 
o Øvrig kapasitet  

o Institusjonens kapasitet i dag og potensial for hurtig oppskalering på engelskspråklige 
bachelor- og mastergradsutdanninger 

o Institusjonens kapasitet i dag og potensial for hurtig oppskalering av 
norskopplæringstilbud for utlendinger 

o Vi ber også om at institusjonene melder inn 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. 
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Bestilling av informasjon om utfordringer for ukrainske, russiske og hviterussiske 
studenter og ansatte som allerede befinner seg i Norge 
KD ber om innspill om utfordringer institusjonene allerede er kjent med eller tror at kan dukke 
opp i forbindelse med ukrainske, russiske og hviterussiske studenter og ansatte ved 
institusjonene deres, og som ikke kan løses lokalt.  
 
Dersom det er mulig, er det også ønskelig med en tilbakemelding på antall studenter fra 
Ukraina, Russland og Hviterussland som befinner seg her i studieøyemed, altså ikke varig 
bosatt i Norge. 
 
Vi ber om at institusjonene oppnevner kontaktpersoner som departementet kan forholde 
seg til framover. 
 
Innspillene sendes til postmottak@kd.dep.no snarest og innen utgangen av torsdag 10. 
mars.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Trude Jacobsen Nytun 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Agder kunstfagskole 
AOF Vestland 
Art Complexion makeup skole og kurssenter 
Asker Kunstfagskole 
Association of Norwegian Students Abroad 
Association of Norwegian Students Abroad 
Astrologiskolen Herkules AS 
Atlantis Medisinske Høgskole 
Beverage Academy AS 
Bårdar Akademiet AS 
CAE Oslo Aviation Academy AS 
Centric IT Academy 
Designinstituttet 
Din Kompetanse AS 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet 
Einar Granum kunstfagskole 
Emergence School of Leadership 
European Helicopter Center AS 
Fagskolen Aldring og helse 
Fagskolen AOF Norge 
Fagskolen for bokbransjen 
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Jusutdanning AS 
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT 
KRM Tekniske Fagskole AS 
Kunstskolen i Rogaland 
Kunstskolene 
Lillehammer Institute of Music Production Industries 
Lukas fagskole og kurssenter 
Medlearn AS 
Menighetsbibelskolen 
Menko Undervisning AS 
Nasjonalt fagskoleråd 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
NKI AS 
Nord studentsamskipnad 
Nordland Fagskole 
Nordland kunst- og filmfagskole 
Norges arktiske studentsamskipnad 
Norges Fagakademi AS 
Norges Friluftsfagskole AS 
Norges grønne fagskole - Vea 
Norges Interiørskole AS 
Noroff Fagskole AS 
Noroff høyskole 
Norsk barnebokinstitutt 
Norsk fagskole for lokomotivførere 
Norsk Fotofagskole 
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole 
Norsk Havbruksfagskole AS 
Norsk Hestesenter 
Norsk jernbaneskole 
Norsk studentorganisasjon 
NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS 
NSKI Høyskole 
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Oslo nye Høyskole 
OSM Aviation Academy AS 
Pilot Flight Academy AS 
Samisk videregående skole 
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Skrivekunstakademiet 
Stavanger offshore tekniske skole 
Studentsamskipnaden i Agder 
Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim 
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Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 
Studentsamskipnaden i Volda 
Studentsamskipnaden i Østfold 
Studentsamskipnaden i Ås 
Studentsamskipnaden på Vestlandet 
Studentsamskipnaden SiO 
Studieforbundet AOF Norge 
TISIP Fagskole 
Tone Lise Akademiet AS 
Tunsberg Medisinske Skole 
Universitets- og høgskolerådet 
Ålesund kunstfagskole 
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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 

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 Kristiania    
Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 
0130 OSLO 

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 
Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 
Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 
Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 
0806 OSLO 

Norges miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Adresseliste 

Ansgar Teologiske Fredrik Fransons 4635 KRISTIANSAND S 
Høgskole vei4 
Arkitektur- og Postboks 6768 St. 0130 OSLO 
designhøgskolen i Oslo Olavs plass 
Barratt Due Postboks 5344 0304 OSLO 
musikkinstitutt Majorstuen 
Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 
Dronning Mauds Minne Thrond Nergaards 7044 TRONDHEIM 
Høgskole for veg 7 
barnehagelærerutdanning 
Fjellhaug Internasjonale Sinsenvn. 15 0572 OSLO 
Høgskole 
Handelshøyskolen Bl 0442 OSLO 
Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 
Høgskolen i Molde Postboks 211 O 6402 MOLDE 
vitenskapelig høgskole i 
logistikk 
Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN 
Høgskulen for grøn Arne Garborgsvei 4340 BRYNE 
utvikling 22 
Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 
Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 
Høyskolen for Marstrandgata 8 0566 OSLO 
Dansekunst 
Høyskolen for Ledelse og Micheletsvei 62 1368 STABEKK 
Teologi 
Høyskolen Kristiania 
Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 0130 OSLO 

Olavsplass 
Lovisenberg diakonale Lovisen berggaten 0456 OSLO 
høgskole 15 B 
MF vitenskapelig Postboks 5144 0302 OSLO 
høyskole for teologi Majorstua 
religion og samfunn 
NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 
Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 
Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 
Norges idrettshøgskole Postboks 4014 0806 OSLO 

Ullevål Stadion 
Norges miljø- og Postboks 5003 1432 AS 
biovitenskapelige 
universitet 
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Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 
0302 OSLO 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet 

 7491 TRONDHEIM 

OsloMet – 
storbyuniversitetet 

   

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 
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 

Universitetssenteret på 
Svalbard 

Postboks 156 9170 LONGYEARBYEN 

VID vitenskapelige 
høgskole 

Postboks 184 
Vinderen 

0319 OSLO 
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