Vedrørende planlagte utenlandsopphold for ansatte ved UiT Norges
arktiske universitet høst 2020
Disse retningslinjene er fastsatt av Universitetsdirektøren 31.8.2020, og gjelder for perioden
31.8.-31.12.2020.
Bakgrunn
Det vises til:
•
•

Regjeringens anbefalinger for reiser, regjeringen.no/reiseinformasjon
Retningslinjer for tildeling av FoU-termin,
https://uit.no/Content/412274/UiTs%20retningslinjer%20for%20FoU%20termin.pdf

Retningslinje for utenlandsopphold
UiT ønsker å følge norske myndigheters gjeldende reiseråd og dermed vil ansatte måtte endre
på planlagte utenlandsopphold for høsten 2020. På nåværende tidspunkt innebærer dette at
utenlandsreiser fra Norge til såkalte røde land generelt ikke skal foretas. Ansatte anmodes om
å nøye vurdere gjennomføring av planlagte reiser til gule land.
Ansatte som ønsker å avbryte FoU-termin for høst 2020 på grunn av de gjeldende
begrensninger for utenlandsreiser, bes om å gi melding til instituttleder/kontorsjef så raskt
som mulig. Søknader om å få gjennomføre terminen på et senere tidspunkt kan sendes senere,
og vil behandles på vanlig måte, jf. Retningslinjer for fordeling av FoU-termin punkt 5.3.

Unntak
De gjeldende reiseråd gjør unntak for reiser som er «strengt nødvendige». Dette er en svært
snever unntaksregel. Ansatte som mener et planlagt utenlandsopphold til et rødt land må anses
«strengt nødvendig», kan skriftlig søke sitt fakultet via instituttleder om godkjenning før den
gjennomføres. Dersom fakultetet godkjenner oppholdet etter unntaksregelen, vil UiT
tilrettelegge for og dekke kostnader til oppholdet på vanlig måte. Tilrettelegging og
kostnadsdekning kan ikke påregnes til utenlandsopphold i røde land som gjennomføres uten
slik godkjenning.

Mulige utfordringer
•

Det kan oppstå problemer for reiser som skjer de aller nærmeste dagene, og hvor det
er vanskelig å rekke søknad og godkjenning. Det følger av retningslinjene at ikke
godkjente reiser til røde land kan føre til at man ikke får dekt påløpte utgifter. Å frata
økonomisk dekning mv. som en konsekvens for manglende søknad og godkjenning
etter disse retningslinjene er et inngripende tiltak, og det bør ikke skje så fremt ansatte
har gjort det de med rimelighet kan forventes for å få en avklaring før avreise.
Meningen er altså ikke at kostnadsdekning mv. skal være helt utelukket i disse
tilfellene, men å opplyse de ansatte om dette som mulig konsekvens, og at det vil være
opp til UiTs konkrete vurdering i etterkant.

•

Opphold i såkalte gule land er i liten grad regulert av retningslinjene. Det vil i disse
tilfellene være den ansatte selv som må foreta en egen vurdering av nødvendigheten av
reisen. Dersom gule land blir røde rett før avreise, vil man på samme måte som
punktet ovenfor måtte ta hensyn til dette fra UiTs side.

•

Det er nærliggende at det også oppstår spørsmål knyttet til innreise for planlagte
seminarer til UiT høsten 2020. Dette er ikke regulert i retningslinjene. Generelt bør
arrangementer gjennomføres i tråd med smittevernreglene, herunder de
karanteneregler som gjelder til enhver tid, se
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-omkoronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-reisekarantene/id2702867/ . Dersom det er
behov for nærmere veiledning bør det eventuelt utarbeides særskilte retningslinjer for
dette. Siden smittevernreglene er svært begrensende, antar vi imidlertid at det i praksis
vil være svært få slike arrangementer. I tillegg vil problemstillingene sannsynligvis
være så individuelle at det kan være begrenset nytte i generelle retningslinjer.

Oppgaver for ledere:
•
•
•
•

Informere ansatte om disse nye retningslinjene
Handtere søknader om utsettelse/endring av FoU-termin i henhold til retningslinjene
for FoU-termin
Handtere søknader om unntak for strengt nødvendige reiser
Holde seg oppdatert på reiserådene fra regjeringen

