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Informasjon om korona-situasjonen og hindringer den kan
skape for gjennomføring av prosjekter finansiert av Diku
Kjære prosjektkoordinatorer,
Som kjent har det over de siste ukene utviklet seg en ekstraordinær situasjon som
følge av spredning av korona-viruset. Situasjonen har utviklet seg på uforutsigbare
måter, og denne uforutsigbarheten antas også å ville vedvare i overskuelig fremtid.
Myndigheter både i og utenfor Norge har iverksatt drastiske smitteverntiltak, og
mange av disse har bl.a. sterkt påvirket muligheten til å gjennomføre planlagte
reiser og etter hvert også generelt samfunns- og arbeidsliv.
Diku har selvsagt full forståelse for at dette også vil få betydelige konsekvenser for
gjennomføringen av mange av de prosjektene vi finansierer. For mange vil
gjennomføring av ulike aktiviteter nå trolig måtte utsettes på ubestemt tid eller
avlyses, og mange har kanskje også betalt for reiser o.l. som nå ikke lar seg
gjennomføre – og kanskje uten å kunne kreve kostnadene tilbake fra
transportselskaper o.l. Atter andre prosjekter kan også ha støtt på helt andre
hindringer som følge av korona-situasjonen.
En del av dere har allerede meldt fra til Diku om at dere opplever ulike hindringer
knyttet til korona-situasjonen som skaper forsinkelser, tap og andre problem for
prosjektene som dere er ansvarlige for. Mange har derfor spørsmål knyttet til rom
for utsettelser og ekstra midler, hvordan man kan og bør forholde seg i vanskelige
valgsituasjoner, samt muligheter for endring av aktivitetene i prosjektene.
Vi ønsker å gjøre det vi kan for å avklare disse og andre spørsmål dere måtte ha
så raskt som mulig. Diku er imidlertid også selv påvirket av de tiltak som norske
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myndigheter nå har iverksatt, og vi prioriterer derfor nå våre ressurser slik at vi får
gitt mest mulig avklaring til flest mulig. Derfor henvender vi oss til dere nå i første
omgang gjennom et felles informasjonsskriv.
I dette informasjonsskrivet vil vi gi litt generell informasjon om hvordan kontraktene
påvirkes av korona-situasjonen, og hvordan dere som prosjektkoordinatorer bør
forholde dere nå mens denne ekstraordinære situasjonen pågår. Vi vil også
forsøke å avklare noen av de mest hyppige spørsmålene vi mottar.
Kontraktene som regulerer prosjektene gjelder fortsatt slik de er inngått
Utgangspunktet, også ved ekstraordinære situasjoner, er at kontrakter fortsatt
gjelder slik de er inngått, og at partene etter beste evne skal forsøke å oppfylle
dem slik som planlagt. At kontraktene gjelder slik de er inngått, betyr også at
kontraktens regler om f.eks. endringer vil fortsette å gjelde. Se eget punkt om
søknad om endringer nedenfor.
Kontraktene Diku anvender når vi finansierer ulike prosjekter tar også høyde for at
ekstraordinære hindringer kan oppstå, og helt eller delvis umuliggjøre
gjennomføring av aktiviteter eller prosjekter. Dette er det som reguleres gjennom
såkalte force majeure-klausuler i kontraktene.
Disse klausulene innebærer grovt sagt at så lenge man har forsøkt å gjennomføre
prosjektets aktiviteter på en fornuftig og aktsom måte, så vil man ikke «straffes»
for at ekstraordinære force majeure-begivenheter stikker kjepper i hjulene for
prosjektgjennomføringen. Mer konkret betyr det at forsinkelser som oppstår som
følge av korona-situasjonen og de hindringene den skaper, normalt vil bli akseptert
av Diku. Det samme gjelder tilskuddsmidler som går tapt som følge av slike
hindringer som man ikke rår med. Dette betyr at hindringer som har oppstått som
følge av korona-situasjonen primært er et praktisk og ikke et økonomisk problem
for prosjektene deres og de institusjonene som dere representerer.
Diku legger til grunn at mange av de hindringene som prosjekter nå står overfor
vil utgjøre force majeure-relevante hindringer i kontraktens forstand. Dette anses
for det første å gjelde alle hindringer som følge av restriksjoner og pålegg fattet av
lokale og nasjonale myndigheter, i Norge og i utlandet. Diku legger videre også til
grunn at alle hindringer som har oppstått som følge av etterlevelse av ulike råd og
anbefalinger knyttet til smittevern fra norske og utenlandske helsemyndigheter,
utgjør slike hindringer.
Hvis gjennomføringen av aktiviteter i deres prosjekt har blitt hindret av slike force
majeure-relaterte hindringer, så må dere skriftlig melde fra om dette til Diku. Se
eget punkt om dette nedenfor.
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Søknad om endringer i prosjekter
Vi antar at en del prosjekter har til dels betydelige praktiske problemer som følge
av korona-situasjonen, og at mange derfor vil nå vurdere hvilket behov det er for
å gjøre endringer i prosjektet. Dersom deres prosjekt har behov for endringer for
å kunne fortsette, så må dette søkes om på vanlig måte. I en tid fremfor alt preget
av endringer er det imidlertid også vanskelig å planlegge noe med sikkerhet, og vi
oppfordrer derfor alle prosjektledere til å vente til situasjonen er mer avklart og
stabil før man eventuelt søker om å få gjøre endringer i et prosjekt.
Vi understreker også at det generelt ikke vil være mulighet for utbetaling av ekstra
midler til prosjekter. Dette gjelder selv om prosjektet opplever behov for dette som
følge av tap forårsaket av force majeure-relaterte forhold.
Vi understreker videre at selv om Diku vil være så fleksible vi kan med hensyn til
utsettelser for å sikre videre drift av prosjektene, så vil det også gjelde grenser for
hvor lange utsettelser eller forlengelser vi kan gi. For Erasmus+-prosjekter utgjør
36 måneder en absolutt grense for varighet av prosjekter, med unntak for 2018prosjektene i KA 107 (global mobilitet i høyere utdanning), hvor grensen er 38
måneder. I øvrige programmer gjelder som hovedregel en ytre grense på 12
måneder utover avtalt prosjektperiode. Hvilke utsettelser som kan gis vil vurderes
konkret for hvert prosjekt, basert på informasjonen mottatt i endringssøknaden.
For noen prosjekter antar vi at problemene er eller vil bli så store at en videreføring
av prosjektet vanskelig lar seg gjennomføre. Dersom det allerede nå fremstår klart
at prosjektet deres ikke vil la seg fornuftig gjennomføre, ber vi om at dere snarlig
gir skriftlig beskjed om dette til relevant kontaktperson i Diku. I slike tilfeller vil vi
gå i dialog med dere med sikte på å avslutte prosjektet på best mulig måte.
Når vi mottar slike søknader/beskjeder vil vi prioritere de som trenger raskest
avklaring. I lys av omstendighetene ber vi om forståelse for at
saksbehandlingstiden kan bli lenger enn normalt.
Prosjekter som rammes av force majeure-hindringer må melde fra til Diku
Det er en alminnelig plikt til å varsle den andre parten i en kontrakt når ens egen
oppfyllelse av kontrakten blir sterkt forvansket eller umuliggjort som følge av en
force majeure-hendelse. De av dere som opplever at gjennomføring av prosjektet
deres helt eller delvis har blitt forsinket eller lidt tap som følge av slike hindringer,
må derfor melde fra til Diku om dette.
Slik melding kan dere sende som en vanlig e-post til kontaktpersonen for det
programmet som prosjektet deres er finansiert under. E-posten bør kort omtale
følgende forhold:
▪

Hvilket prosjekt det dreier seg om (prosjektnummer/-id og tittel);
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▪
▪
▪

Hvilke(n) hindring/er man opplever at helt eller delvis har umuliggjort
gjennomføring av prosjektet (f.eks. reiserestriksjoner, karantene,
forsamlingsrestriksjoner e.l.);
Hvilke konsekvenser den/de aktuelle hindringen(e) i hovedtrekk har fått for
prosjektgjennomføringen; og
Hvordan dere vurderer at den videre gjennomføringen av prosjektet
påvirkes av hindringen(e).

Ved innsendelse av melding om force majeure trenger dere ikke å dokumentere
konkrete forsinkelser, tap e.l. Dere må imidlertid ta vare på relevante bilag og
dokumentasjon på vanlig måte. Det er først ved gjennomgang av ordinær slutteller interimrapport vi vil ta endelig stilling til godkjenning av midler som
rapporteres tapt som følge av force majeure-relaterte hindringer. Dersom du
ønsker å søke om endringer, så ber vi om at dette gjøres separat, jf. eget punkt
om søknad om endringer ovenfor.
Hvis slike hindringer ikke ennå har konkret påvirket deres prosjekt, så trenger dere
ikke melde fra til Diku før hindringen eventuelt får slike konsekvenser for dere. De
av dere som allerede har meldt fra til Diku om at prosjektet deres har blitt hindret
av korona-situasjonen, trenger ikke å sende en slik melding på nytt hvis deres
opprinnelige melding i det vesentlige har dekket de punktene som fremgår
ovenfor.
Vi minner også om at det i tillegg til meldeplikten også gjelder en generell plikt til
å så langt som mulig unngå at tilskuddsmidler unødig går tapt. Denne generelle
plikten kan eksempelvis bli aktuell hvis hindringer har gjort at man ikke vil få
benyttet hotellbestillinger, flybestillinger eller annet. I slike tilfeller må dere så snart
som mulig ta rede på og utnytte de muligheter som finnes til å kansellere
bestillingene, og eventuelt søke dekning fra forsikringsselskap.
Plikten innebærer også at dere må foreta en risikovurdering når dere planlegger
og gjennomfører nye aktiviteter, slik at dere så langt mulig unngår forsinkelser og
tap. Vi gjør oppmerksom på at dersom slike tapsbegrensende tiltak er unnlatt, så
vil dette kunne medføre at slike utgifter ikke senere godkjennes av Diku. Ved slike
vurderinger vil imidlertid Diku ta høyde for at mange har måttet gjøre vanskelige
valg i til dels kaotiske og uavklarte situasjoner.
Oppsummering
Vi håper at dette informasjonsskrivet gir god veiledning om hvordan koronasituasjonen påvirker de kontraktsmessige sidene av deres prosjekter, og hva som
må gjøres først og sist. Kort oppsummert, ser vi de følgende stegene som
dekkende for hvordan dere bør forholde seg til prosjekter, kontrakter og Diku i den
tiden vi nå er i:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vurder om det er mulig å gjennomføre aktiviteter på tross av
koronasituasjonen.
Meld fra dersom prosjektet deres har blitt rammet av en force majeurerelatert hindring.
Hvis tap oppstår, forsøk å begrense dette så langt det er mulig gjennom
kanselleringer o.l.
Ta vare på relevant dokumentasjon knyttet til tap og tapsbegrensning.
Gi beskjed dersom prosjektet deres anses så vanskeliggjort at det bør
avsluttes.
Vent med å søke om endringer inntil situasjonen er stabil nok til at dere vet
at endringene vil være effektive.

Vi vil kontinuerlig vurdere behovet for å gi mer informasjon, og hvordan vi best kan
nå ut med slik informasjon.
Vi avslutter med å si det selvsagte, nemlig at Diku fremfor alt ønsker å hjelpe dere
med å sikre at prosjektene oppnår gode resultat. Nå som ellers vil dette være vårt
utgangspunkt ved alle vurderinger vi gjør av meldinger om force majeure,
fremdriftsrapporter og søknader om endringer.
Vi håper at alle unngår korona-viruset så langt det lar seg gjøre, og at vi sammen
klarer å begrense smittespredningen fremover.

Med vennlig hilsen
Harald Nybølet
direktør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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