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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 13/20 Midlertidige fullmakter og forskrift i forbindelse med 
korona-epidemien 
 

 
    

 
Midlertidige fullmakter og forskrift i forbindelse med korona-epidemien 
 
Vi står overfor en uoversiktlig sitasjon med en pandemi, vidtrekkende tiltak for å redusere skadevirkninger 
og stengning av universiteter og høyskoler. AHO satte beredskap 2. mars 2020, og følger situasjonen 
nøye. Skolen følger myndighetenes anbefalinger og påbud, og gjør en kontinuerlig vurdering av hvilke 
tiltak som skal iverksettes ved skolen. Den høyeste prioritet er å sikre liv og helse, dernest er 
hovedprioriteten å sikre at studentene får gjennomført sitt semester med de læringsutbytte som er satt, 
utbetale lønn og sikre god informasjon til studenter og ansatte. IT-infrastrukturen er sentral for å oppnå 
disse målene. 
 
Ansatte over hele institusjonen har vist seg fleksible, dedikerte og kreative i møtet med en ny situasjon 
der all undervisning og veiledning foregår digitalt. 
 
Det vil imidlertid være behov for å gjøre unntak i forskrifter, reglementer og prosedyrer i denne perioden. 
Vi ber i denne saken om at styret gir rektor utvidede fullmakter i perioden frem til 15.09.20 for å sikre en 
fleksibel drift.  
 
Behovet for unntaksbestemmelser baserer seg på et scenario der AHO er helt eller delvis lukket for fysisk 
undervisning, der det er restriksjoner på fysiske ansamlinger av personer, og der vi kan oppleve en stor 
grad av sykemeldinger. 
 
Opptaksrammer 
 
Styret vedtok i sak 103/19 å delegere opptaksrammene til administrasjonen, der det ikke blir gjort 
vesentlige endringer. I en pandemisituasjon kan det være grunn til å gjøre vesentlige endringer i 
opptaksrammene, særlig knyttet til usikkerheten rundt internasjonale studenter i en pandemisituasjon. Vi 
ber derfor om at rektor får fullmakt til å vedta endringer i opptaksrammene for 2020.  
 
Delegasjonsreglement 
 
I en situasjon der møter avlyses eller ikke kan avholdes, ber vi om at rektor får utvidede fullmakter til å 
fatte avgjørelser som vanligvis vil være gjenstand for behandling i råd og utvalg. 
 
Rektor gis fullmakt til å gi dispensasjon for krav om beslutningsdyktighet i råd og utvalg.  
 
Midlertidig forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo  

Dato 24.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 20/00204-4  
Vedlegg:  Midlertidige forskrift om doktorgradsutdanning 

Midlertidig forskrift til forskrift om opptak 
Midlertidig delegasjonsreglement som supplement til delegasjonsreglement 
godkjent 12 
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Vi legger frem en midlertidig forskrift til vår forskrift for opptak, studier og eksamen for å sikre at 
studenter får gjennomført sin utdanning uten forsinkelser som skyldes korona-epidemien. Den 
midlertidige forskriften trer i kraft umiddelbart og varer til 15. september 2020. Forskriften dekker 
endring av emneplaner og eksamensformer, fraværsregler og sensurfrist. Forskriften gir også rektor 
fullmakt til å gjøre ytterligere endringer i den midlertidige forskriften hvis den ekstraordinære situasjonen 
krever det for å sikre gjennomføring.  
 
Midlertidig forskrift til forskrift for graden ph.d. ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

 
Vi legger frem en midlertidig forskrift til vår forskrift for ph.d-utdanning for å sikre at 
stipendiater får gjennomført sin utdanning uten forsinkelser som skyldes korona-epidemien. 
Den midlertidige forskriften trer i kraft umiddelbart og varer til 15. september 2020. 
Forskriften behandler unntaksbestemmelser, frister og disputas. Forskriften gir også rektor 
fullmakt til å gjøre ytterligere endringer i den midlertidige forskriften hvis den 
ekstraordinære situasjonen krever det for å sikre gjennomføring. 
 
Disputaser gjennomføres ved at kandidater og administrator er fysisk til stede så langt det lar seg 
gjøre, mens opponenter deltar på digital verktøy med toveis kommunikasjon. Publikum følger 
disputas på egnet digitalt verktøy med toveis kommunikasjon. Dersom kandidaten ikke kan være 
fysisk tilstede på grunn av koronautbruddet kan kandidat delta på egnet digitalt verktøy, og 
veiledere bevitner at det er riktig kandidat. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret gir rektor utvidede fullmakter fra vedtaksdato til 15.09.20. Disse fullmaktene kan delegeres videre 
til prorektor eller direktør ved sykdom.  
 
Styret delegerer til rektor å fastsette opptaksrammer for opptaket i 2020.  
 
Styret vedtar midlertidig delegasjonsreglement som supplement til delegasjonsreglement. 
 
Styret vedtar midlertidig forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo.   
 
Styret vedtar midlertidig forskrift til forskrift for graden ph.d ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
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Midlertidig forskrift til forskrift for graden ph.d ved Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo  
 
Fastsatt av styret XX.03.2020  
 

§ 1 Formål 
Forskriften her skal sikre at ph.d-kandidater ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo får 
gjennomført sin utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus. 
 
§ 2 Bruk av unntaksbestemmelser 
Der ph.d. -forskriften bruker begrepet «normalt», kan den ekstraordinære situasjonen på grunn 
av koronavirus være et forhold som kan begrunne unntak fra bestemmelsen.  
 
§ 3 Frister 
AHO kan forlenge følgende absolutte frister i ph.d. – forskriften på grunn av forhold relatert til 
koronavirus:  
 

- frist for kandidaten til å innlevere skriftlige merknader til komiteens sammensetning kan 
forlenges (§ 14, siste avsnitt) 

- frist for når bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge kan forlenges med inntil en 
måned (§ 15-3, andre avsnitt) 

- frist for når avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig kan fravikes  (§ 18-2, første 
avsnitt) 

- frist for kandidaten til å avlegge prøveforelesning etter kunngjort tittel for prøven kan 
forlenges (§ 19-1, andre avsnitt) 

- frist for kandidaten til å avholde ny prøveforelesning eller prøve over oppgitt emne ved 
ikke godkjent resultat kan forlenges (§ 20, andre avsnitt) 

 
Rektor får fullmakt til å vedta forlengelse av frist. 
 

§ 4 Offentlig disputas 
Kravet til offentlig disputas er tilfredsstilt dersom offentligheten gis mulighet til å følge 
disputas via egnet digitalt verktøy og på den måten også gis anledning til å kommentere ex 
auditorio.  

§ 5 Fullmakt til rektor-behov for ytterligere bestemmelser  
Rektor får fullmakt til å fastsette ytterligere bestemmelser i midlertidig forskrift på grunn av 
den ekstraordinære situasjonen relatert til koronaviruset 
 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder fra vedtaksdato og til den 15.09.2020. 
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Midlertidig forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i 

Oslo 

Fastsatt av styret XX.03.2020 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 3-9. 
 

§ 1 Formål 

Forskriften her skal sikre at studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo får gjennomført sin 
utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus. 

§ 2. Endrede undervisnings- og vurderingsformer  

Rektor gis fullmakt til å endre undervisnings- og vurderingsform i emner på grunn av forhold knyttet 
til koronavirus. Ved slike endringer vil nettversjonen av emnebeskrivelsen ikke være gjeldende, med 
mindre det fremgår av nettversjonen at den er endret i tråd med denne midlertidige forskrift. 
Dersom vurderingsformen endres, er det reglene for den nye vurderingsformen som gjelder også for 
kontinuasjonseksamen. 

§ 3. Sensurfrist  

Rektor kan utvide sensurfristen for vurdering i emner på grunn av forhold relatert til koronavirus. En 
eventuell utvidelse av sensurfristen skal som hovedregel ikke overstige to uker utover ordinær 
sensurfrist for vedkommende vurdering. Denne bestemmelsen gjelder for all vurdering, uavhengig av 
hvilken frist som gjelder i utgangspunktet. 

§ 4. Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne  

(1) Hvis studenter, som følge av forhold knyttet til koronavirus, blir forhindret i å gjennomføre eller å 
få godkjent obligatoriske aktiviteter, kan rektor likevel tillate at studentene blir vurdert i emnet. 
Rektor kan sette som vilkår for at emnevurderingen skal være gyldig at studentene innen bestemte 
frister gjennomfører og får godkjent de aktuelle obligatoriske aktivitetene.  

(2) Rektor kan i tilfeller der studenter som etter første ledd blir forhindret i å gjennomføre eller å få 
godkjent obligatoriske aktiviteter, fastsette alternative obligatoriske aktiviteter.  

(3) Ved en vurdering etter første og andre ledd, skal rektor legge betydelig vekt på å unngå 
forsinkelser i emnet og studieprogrammet, jf. § 1 i denne midlertidige forskrift. 

§ 5. Dispensasjon fra forkunnskapskrav  

Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 på grunn av forhold 
relatert til koronavirus kan rektor gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli pålagt 
å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet. 

 

 

§ 6. Melding om fravær ved eksamen 
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(1) Rektor kan forlenge fristen for å levere legeattest eller tilsvarende dokumentasjon for gyldig 
forfall til eksamen.  

(2) Rektor kan tillate egenmelding som dokumentasjon på fravær fra eksamen. Egenmelding skal i så 
fall gi studentene de samme rettighetene som fravær dokumentert med legeerklæring eller 
tilsvarende. Rektor fastsetter hvordan egenmeldinger skal leveres 
 

§ 7. Adgang til å supplere på prosjektoppgave 

Rektor gis fullmakt til å utvide § 12.3 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo til å gjelde studiokurs på masternivå. 

 

§ 8. Bruk av ekstern sensor 

Rektor kan gi dispensasjon fra forskriftens krav om ekstern sensor, § 15, som går utover krav i UH-

loven § 3.9 

 

§ 9. Offentlig muntlig eksamen 

Rektor gis fullmakt til å fravike offentlighetskravet gitt i § 3-9, 3 ledd. 
 

§ 10. Fullmakt til rektor-behov for ytterligere bestemmelser  

Rektor får fullmakt til å fastsette ytterligere bestemmelser i midlertidig forskrift på grunn av den 
ekstraordinære situasjonen relatert til koronaviruset. 
 

§ 11. Varighet  

Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder fram til 15. september 2020. 
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Midlertidig delegasjonsreglement som supplement til delegasjonsreglement godkjent 12.12.19. 

 

I perioden frem til 15.09.20 gis følgende særskilte delegasjonsfullmakter med formål om å sikre at 

gjennomføring av utdanning og drift av AHO uten forsinkelser på grunn av koronautbruddet. 

Institusjonsledelse 

1. Rektor gis fullmakt til å avgjøre saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan 

komme sammen i møte. Rektor gis også fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres 

før neste ordinære styremøte, og som ikke ansees som viktige nok til at ekstraordinært møte 

innkalles. 

2. Rektor gis fullmakt til å gi dispensasjon fra krav om beslutningsdyktighet i reglementer for 

AHOs råd og utvalg 

Studieplaner, opptak og eksamen i masterprogrammene 

3. Styret delegerer til undervisningsutvalget å godkjenne studieplaner for masterprogrammene. 

Rektor gis fullmakt til å godkjenne studieplaner hvis det ikke er hensiktsmessig eller mulig å 

kalle sammen undervisningsutvalget. 

Forskerutdanning 

4. Styret delegerer til forskningsutvalget å godkjenne forskerutdanningens studieplan. Rektor 

gis fullmakt til å godkjenne studieplaner hvis det ikke er hensiktsmessig eller mulig å kalle 

sammen forskningsutvalget. 
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