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Orientering om universitetets beredskapsarbeid og planer for høsten i 
forbindelse med koronaviruspandemien (COVID -19) 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Beredskapsplan for universitetet i Bergen 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-
Universitetet-i-Bergen 

• Pandemiplan for Universitetet i Bergen 
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Pandemiplan-for-
Universitetet-i-Bergen 

• Styresak 30/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med 
koronaviruspandemi (COVID – 19)  
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-03-23/S_30-
20Orientering_universitetets_beredskasparbeid_under_%20koronaviruspandemi.pdf 

• Styresak 37/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med 
koronaviruspandemi (COVID – 19)  
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-04-23/S_37-
20Beredskap_Korona.pdf 

• Styresak 53/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med 
koronaviruspandemi (COVID – 19)  
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_53-20Orientering_koronasituasjon.pdf 

• Styresak 76/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med 
koronaviruspandemi 
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-08-27/S_76_20Koronaviruspandemien.pdf 
 

 
Saken gjelder: 
Den 15.juni åpnet regjeringen alle universiteter og høyskoler for alle ansatte og studenter. 
UiB har arbeidet gjennom sommeren for å legge til rette for at semesterstart og 
høstsemesteret kan gjennomføres så normalt som mulig gitt gjeldende 
smittevernbestemmelser. Etter smitteøkning i Bergen i august besluttet Bergen kommune 
nye tiltak i perioden 8.-22.september og UiB la om til digital undervisning. Ansatte som kunne 
ha hjemmekontor ble anbefalt dette i perioden.  

Universitetsstyret ble orientert om universitetets oppfølging av koronautbruddet i 
ekstraordinært styremøte 23.mars, og i styremøtene den 23.april, 28.mai og 27.august. 
Kunnskapsdepartementet har fått løpende status om situasjonen. I saken redegjøres det for 
status i universitetets arbeid og planene for gjennomføring av høstsemesteret i tråd med 
gjeldende smittevernbestemmelser og en nærmere orientering gis i møtet.  
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Forslag til vedtak: 
 

Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med Koronaviruset 
(COVID-19) til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte. 

  
 

 
Kjell Bernstrøm  
Universitetsdirektør  
 
 
  
 
04.09.2020/Tore Tungodden/Kari Fuglseth/Sonja Dyrkorn/Benedicte Løseth/Christen 
Soleim/Per Arne Foshaug/Kjartan Nesset. 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 95/20 24.09.2020 2011/2813 
 
 
 
Orientering om universitetets beredskapsarbeid og planer for høsten i 
forbindelse med koronaviruspandemien (COVID -19) 
 
 
Bakgrunn 
 
Den 15.juni gjenåpnet regjeringen alle universiteter og høyskoler for alle ansatte og 
studenter. Et viktig formål var å forberede en så normal studiestart og høstsemester som 
mulig. Universitetsstyret ble orientert om opplegget for gjennomføringen av studiestarten og 
mottaksuke i sak 76/20. Universitetet fikk positive tilbakemeldinger fra Bergen kommune på 
våre tiltak og organisering for å ivareta et forsvarlig smittevern.  
 
Den 7.august ga regjeringen ny informasjon om å bremse gjenåpningstakten av samfunnet. 
Det gjaldt særlig reiser og planlagte utvidelser av antall deltakere i større arrangementer. 
Etter økningen i smittetilfeller i Bergen anmodet Bergen kommune den 28.august studenter 
om å ta selvpålagt karantene dersom de hadde deltatt i sosiale sammenhenger der 
smittevernregler var brutt. Den 8.september innførte kommunen ytterligere tiltak som i første 
omgang var gjeldende til 18.september og siden forlenget til 22.september: 

• Hjemmekontor ble igjen anbefalt og det ble vedtatt begrensninger på antall deltakere 
i private sammenkomster og i offentlige arrangementer 

• Munnbind ble anbefalt på offentlig transport der avstandsregler kan være vanskelig å 
overholde.  

• Kommunen stoppet midlertidig all praksisutplassering av studenter til kommunal 
virksomhet.  

Universitetet fulgte opp tiltakene samme dag og det gis nærmere redegjørelse i saken.  

Undervisningssituasjonen 
 
Undervisningsopplegget for høsten er lagt opp med en god kombinasjon av fysiske og 
digitale tilbud. UiB har økt kapasiteten i undervisningsarealene og iverksatt en rekke tiltak for 
å ivareta forsvarlig smittevern. 120 undervisningsrom ble teknisk oppgradert for å kunne tilby 
kombinasjoner av digital og fysisk undervisning. Oppgraderingene foregikk gjennom hele 
sommeren, men ved overlevering til semesterstart ble det avdekket svakheter i leveransene i 
om lag 30 rom. Det ble igangsatt et intensivt opprettingsarbeid og situasjonen var særlig 
krevende for undervisere som på kort sikt måtte endre undervisningsopplegg. Alle berørte 
undervisere har fått oppfølging og brukerstøtte i IT-avdelingen og UiB læringslab. Framdrift 
tilsier at UiB vil ha funksjonelle rom for hybrid undervisning i løpet av september.  
 
Alle undervisere og nye studenter fikk særskilt informasjon før oppstart av semesteret. 
Studenter og ansatte måtte gjennomføre kurs i smittevern og om lag 120 smittevakter ble 
utplassert ved adkomster til alle bygg og større undervisningsrom for å påse rutiner for 
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smittevern. Plassene i de største undervisningsrommene og på større lesesaler er 
nummerert for å bidra til målrettet smittesporing dersom det dukker opp smittetilfeller.  
 
Som følge av nye tiltak fra Bergen kommune den 8.september besluttet universitetet å følge 
opp med følgende tiltak:  
 

- Studenter som kan arbeide hjemmefra ble oppfordret til det, men campus er åpen for 
alle som har behov for fysisk tilstedeværelse for å kunne studere. Av 
sikkerhetshensyn måtte studenter og ansatte bruke kort for å få tilgang til bygg. 

- UiB la om til digital undervisning der det er mulig, men med egne opplegg for 
helsefagstudenter ved Det medisinske fakultet. 

- Kommunal praksis for studenter ble avlyst til og med 22. september.  

Universitetsledelsen følger situasjonen tett og med en særskilt oppmerksomhet på risiko for 
isolasjon og et svekket læringsmiljø når de fysiske og sosiale møtearenaene begrenses. Det 
er blant annet fast dialog med arbeidsutvalget til studentparlamentet, studentombudet og 
SAMMEN for å sikre god oppfølging av studentene. Også for underviserne er det krevende å 
legge om undervisningsopplegg med korte frister og det arbeides videre med rammer for å 
kunne møte slike overganger best mulig.  

Smittetilfeller og rutiner for oppfølging  
 
I løpet av august oppstod det en økning i smittetilfeller ved flere utdanningsinstitusjoner i 
Bergen. Ved UiB har tilfellene vært spredt i form av enkelttilfeller i ulike fagmiljøer. UiB har 
etablert grundige rutiner for å bidra til kommunens arbeid med smittesporing, begrense 
spredning og for sikre at smittede studenter og studenter i karantene blir godt ivaretatt. 
Rutinene videreutvikles og kan skaleres dersom det skulle oppstå større utbrudd. Målrettet 
kommunikasjon er en viktig del av dette arbeidet og personvernhensyn blir strengt ivaretatt. 
Det er også etablert ordninger for å bidra til raskere testing av studenter i særlige tilfeller og 
når kommunen har kapasitetsutfordringer, se omtale under tiltak for ansatte.  
 
Som følge av smitte økningen i august anmodet Bergen kommune den 28.august alle 
studenter i Bergen om å gå i selvpålagt karantene dersom de hadde vært i sosiale 
sammenhenger der smittevernregler ble brutt. UiB har lagt særskilt til rette for studenter som 
er i karantene uavhengig av årsak. For studenter i karantene som ikke får et digitalt 
undervisningstilbud vurderes det ulike tiltak som tilgang til presentasjon/materiell fra 
undervisning, tilbud om digital kontakttid og for studenter i obligatorisk undervisning tilbys det 
et alternativt opplegg. Ved Det medisinske fakultet og i kliniske studier ved Det psykologiske 
fakultet gjelder samme regler som for helsepersonell.  
 
Kommunikasjon 
 
UiB sendte ut pressemeldinger knyttet til nye tilfeller av koronasmitte blant studentene i 
august. Bakgrunnen var medieinteressen og informasjonsbehovet knyttet til studiestarten og 
koronasituasjonen i Bergen. Gjennom pressemeldingene har UiB raskt kunne gi verifisert og 
korrekt informasjon til publikum. Pressemeldingene er også publisert på UiB sine nettsider 
med studenter og ansatte som viktig målgruppe. 
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UiB legger åpenhet og transparens til grunn for sin kommunikasjon. Å sikre at mediene og 
publikum har korrekt informasjon, bidrar til å redusere rykter og spredning av uriktig 
informasjon. Dette har vært viktig i en fase med stort fokus på potensiell smittespredning i 
studentmiljøer. Selv om en åpenhet rundt smittetilfeller ved UiB vil bli opprettholdt, vil det ikke 
lenger bli sendt ut pressemeldinger for hvert registrerte tilfelle. Medieinteressen rettet mot 
enkelttilfeller avtar ettersom smittetilfeller får mindre nyhetsverdi i samfunnet forøvrig. Dette 
vil stille seg annerledes ved et større smitteutbrudd der rask informasjon til befolkningen er 
hensiktsmessig og nødvendig. 
 
Utveksling og internasjonale studenter 
 
Som følge av regjeringens reiseråd 7.august har UiB anbefalt å unngå reiser internasjonalt 
og nasjonalt som ikke er strengt nødvendig. Utveksling for studenter er vurdert som 
nødvendige reiser fra regjeringen og UiB har som eneste universitet opprettholdt tilbud om 
utveksling.  
 
I høst reiser i underkant av 50 studenter på utveksling til europeiske læresteder og i 
underkant av 20 studenter reiser på bilaterale avtaler i Europa. Disse tallene kan imidlertid 
endre seg etter forholdene som til enhver tid gjelder ved vertsuniversitetet og i vertslandet. 
UiB har tatt imot totalt ca. 470 internasjonale studenter, hvorav ca. 400 er 
utvekslingsstudenter på korttidsopphold, 47 mastergradsstudenter og 26 er 
bachelorgradsstudenter. De internasjonale studentene har fått tilbud om COVID-19 test 
gjennom UiB sin bedriftshelsetjeneste eller i Bergen Kommune. 
 
Tiltak for ansatte  
 
UiB har siden mars videreført ordningen med hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid for å 
unngå unødvendig belastning på offentlig transport og av hensyn til ansatte i risikogrupper. 
Som følge av smitteutviklingen i Bergen anmodet kommunen den 8.september alle 
virksomheter om å praktisere hjemmekontor der det er mulig. UiB har anbefalt hjemmekontor 
for alle ansatte som kan arbeide hjemmefra. Campus har i hele perioden vært åpen for de 
som har behov for fysisk tilstedeværelse for å utføre sitt arbeid.  
 
Oppfølging av smittevern og smittetilfeller krever betydelig innsats både fra fagmiljøene og 
fra administrasjonen på alle nivå i organisasjonen. Universitetet innstiller seg på at også 
vårsemesteret må gjennomføres med forsvarlig smittevern. Fakultetene og avdelingene vil 
påse at det er tilstrekkelig kapasitet for å kunne videreføre tiltakene som er etablert for å 
følge opp primærvirksomheten. Enkelte ansattgrupper har opplevd merbelastninger som 
følger av koronasituasjonen og det iverksettes ulike tiltak i samarbeid med de tillitsvalgte. Det 
åpnes også for noe økt bruk av midlertidige engasjementer for å sikre forsvarlig drift så lenge 
koronasituasjonen pågår.  
 
Med en vedvarende usikker situasjon er det viktig å ha en særlig høy oppmerksomhet på det 
fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Det er etablert ordninger for utstyring av 
hjemmekontor og det er utarbeidet et tilpasset opplegg for gjennomføring av vernerunder. 
Tiltaket «Utviklingstid» fortsetter med digitale kurs og opplegg for medarbeidere og ledere, 
og utover høsten vil det være flere tilbud for å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet. 
 
Som følge av den økte smittespredningen har regjeringen som kjent bestemt at alle som har 
vært i nær kontakt med en smittet skal i karantene. Ansatte og studenter med symptomer på 
luftveisinfeksjoner må holde seg hjemme og melde fra dersom det er påvist covid-19 smitte. 
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UiB har videreført ordningen med en egen kontakttelefon for å håndtere spørsmål som 
gjelder smitte og testing. 

UiB opprettet i august et eget testtilbud for COVID-19 ved legekontoret «Legene På 
Høyden». Tilbudet er rettet mot særskilte grupper ansatte og studenter som ikke får prioritert 
test hos kommunen. Testingen foregår i egne lokaler. Bedriftshelsetjenesten bistår 
fakultetene med vurdering av behov for test og bestilling av time. Følgende ansatte og 
studenter kan benytte seg av tilbudet:  

• Innreisende studenter fra utlandet som skal bo i felles studentbolig i regi av UiB.   
• Innreisende ansatte fra utlandet som bor i UiB gjesteboliger og deler fellesareal med 

andre ansatte. 
• Innreisende ansatte fra utlandet som kan unntas karanteneplikten etter § 5a, § 6, § 

6a eller § 7 i Covid-19 forskriften, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_2  
• Forskere og studenter som skal ut på forskningstokt der rederiene krever negativ 

koronatest før de får komme ombord.  
Tilbudet om testing gjelder også for ansatte og studenter når det av særlige grunner haster å 
foreta test, som for ansatte og studenter i klinisk virksomhet. Tilbudet omfatter ikke studenter 
og ansatte som har utviklet symptomer. Som følge av kommunens anbefalinger om bruk av 
munnbind på kollektiv transport er alle enheter tilbudt munnbind til ansatte og studenter for å 
avhjelpe i starten av dette tiltaket.  

UiB følger regjeringen nye reiseråd fra august og reiser til utlandet som ikke er strengt 
nødvendig bør unngås. Også innenlandsreiser begrenses og vurderes nøye i forhold til 
utvikling i smittesituasjonen. Ansattes reiser skal godkjennes av nærmeste leder.  

Alle arrangementer i regi av universitetet vurderes fortløpende basert på risikoanalyser der 
både smittevern og omdømmehensyn legges til grunn. Flere arrangementer i høst er omgjort 
til digitale arrangementer som for eksempel barneuniversitetet i september og åpningen av 
Alrek helseklynge i oktober. Fra 8. september fulgte UiB opp kommunens nye forskrift om 
antall deltakere i offentlige arrangementer med en reduksjon fra maks 200 til 50 deltakere 
fram til 22. september.  

Enkelte organisasjonsutviklingsprosesser som var i gang før COVID-19 brøt ut ble noe 
forsinket i vår. Dette gjelder prosjekter som evaluering av Universitetsmuseet, omstilling av 
IT-avdelingen og HR-avdelingen, samt organiseringen av lønnsnære HR-tjenester i 
forbindelse med SAP-innføring fra 2021. Opplegg og planer er revidert og samtlige prosjekter 
skal etter planen gjennomføres i løpet av 2020. 
 
Forskning og forskerutdanning 
 
Universitetet følger fortsatt forskningsvirksomheten opp i tett samarbeid med fakultetene. Det 
har vært regulære møter mellom faglig ledelse ved fakultetene for å utveksle erfaringer og 
iverksette nødvendige tiltak. Forsknings- og innovasjonsavdelingen har gitt utvidet bistand til 
flere fagmiljø i forbindelse med søknadsfrister til blant annet Forskningsrådet og EU.     
  
Erfaringene med nedstenging oppleves som utfordrende blant mange forskere. Forberedelse 
og gjennomføring av undervisning har tatt mer tid og det påvirker søknadsarbeid og 
gjennomføring av forskningsprosjekter. Søknadsprosesser og konsortie-møter er overført til 
digitale plattformer og dette oppleves krevende i arbeidet med store søknader og prosjekter. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_2
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Universitetsstyret drøftet forskningens vilkår i møtet 27.august, sak 76/20, og det arbeides 
med en egen tiltaksplan for forskning i lys av koronasituasjonen.   
   
Den 18. november er det søknadsfrist til Forskningsrådets program for nye Sentre for 
fremragende forskning (SFF). Det arbeides med 28 senterinitiativ og sammen med 
dekangruppen har prorektor lagt opp en samlet koordinering av arbeidet. Som et 
forskningsintensivt breddeuniversitet er tildeling av nye sentre av stor betydning for UiB. 
Senterinitiativene er i en avgjørende søknadsinnspurt, og det viktig at senterlederne og deres 
team har tilstrekkelig med tid til å koordinere sitt arbeid 
 
Forskningsrådets infrastrukturprogram har søknadsfrist 18. november. UiB arbeider med 15 
koordinerte initiativ og 41 partnersøknader. Ved forrige søknadsprosess sendte UiB 19 
koordinatorsøknader og 34 partnersøknader. Det er en god faglig bredde i initiativene. 
Prosessen går som planlagt, men det meldes at digitale arbeidsmøter oppleves mer 
arbeidskrevende enn fysiske møter.  
 
Den 26. august var det søknadsfrist til EUs excellence-program, ERC Advanced Grants, som 
tildeles prosjekter for nyskapende forskning i den internasjonale forskningsfronten. Det ble 
sendt inn 10 søknader mens det ble sendt 5 søknader til samme program i 2019.  
 
Enkelte forskningsprosjekter med finansiering fra EU har søkt om forlengelse på grunn av 
forsinkelser. Forsinkelsene skyldes blant annet manglende tilgang til infrastruktur i vår. 
Prosjekter som innbefatter felt og toktarbeid er også utsatt, og samhandling med 
internasjonale partnere har vært utfordrende. UiB er i løpende kontakt med prosjekter som er 
forsinket, og har tett kontakt med prosjektkontoret i EU om disse problemstillingene. Signaler 
fra flere forskningsmiljøer tyder på at det kan oppstå ytterligere forsinkelser utover høsten. 
   
UiB fikk raskt på plass et opplegg for digital gjennomføring av disputaser i mars og i løpet av 
vårsemesteret er det gjennomført 84 disputaser. Det er utviklet gode løsninger i form av 
kombinasjon av fysisk deltakelse fra nøkkelpersoner sammen med digital strømming. 
Doktorgradspromosjonen 28. august var opprinnelig planlagt som et digitalt arrangement. 
Promosjonen er en viktig merkedag for ph.d.- kandidatene og for institusjonen. Etter 
grundige vurderinger valgte UiB valgt å gjennomføre promosjonen som et fysisk 
arrangement. For å ivareta forsvarlig smittevern ble det avholdt to arrangementer; 28. august 
og 2. september. Arrangementet ble også strømmet og deltakelsen digitalt var større enn 
ved ordinære promosjoner. Produksjonen var lagt opp med særskilt fokus på presentasjonen 
av hver kandidat og fikk gode tilbakemeldinger.  
 
Økonomi 
 
I styresak 76/20 i august ble det redegjort for økonomiske konsekvenser av pandemien. Det 
ble vist til både besparelser og merkostnader som følge av endringer i driften samt gitt en 
oversikt over omfang og innretning på økte bevilgninger fra KD.  
 
I sak «Økonomirapport pr august 2020» gis det en oppdatert oversikt over endringer i 
økonomien hittil i år samt prognoser for 2020 og senere år. Økonomirapporten bygger på 
grundigere vurderinger fra fakulteter og avdelinger, men tendensen er den samme som 
tidligere rapportert. Det er likevel verdt å bemerke at det fremdeles er forhold som det er 
usikkerhet rundt og som kan ha stor effekt både på totaløkonomien og økonomien til den 
enkelte enhet. Noen av disse forholdene vil avklares om kort tid. Dette gjelder i særlig grad 



  

 
 
 
   

8 
 

lønnsoppgjøret for 2020 og Stortingets behandling av statsbudsjettet. Samtidig viser 
utviklingen de siste ukene at UiB må være forberedt på smitteutbrudd og økt variasjon i 
aktivitet. Hvilke langsiktige effekter dette har på UiBs forskningsaktivitet og resultater på 
utdanningssiden er usikkert. 
 
I styresaken i august ble det også pekt på at de økonomiske konsekvensene varierer mellom 
enheter på UiB. Mange enheter har store besparelser mens enkelte enheter rammes av 
særskilte smittevernsbegrensninger. Det gjelder for eksempel Medisinsk fakultets 
klinikkaktivitet, og det gjelder utviklingen i økonomien som følge av valutasvingninger. I 
tillegg er en del sentraladministrative avdelinger av praktiske hensyn blitt belastet kostnader 
som er knyttet til aktivitet på hele UiB. Dette gjelder i særlig grad IT- og eiendomsdrift samt 
noe generelle tiltak rettet inn mot studenter og ansatte. I økonomirapport til styret per 
september legges det frem forslag til hvordan dette skal håndteres. Avhengig av utviklingen 
vil dette også bli tema i senere økonomisaker og i sak om budsjett 2021.  
 
Universitetsdirektørens kommentarer  
 
Fakultetene, Universitetsmuseet og avdelingene har tatt stort ansvar for å påse at forholdene 
var godt lagt til rette for en forsvarlig gjenåpning av universitetet for ansatte og studenter. 
Universitetet har lyktes godt med å sikre en forsvarlig tilbakeføring av aktivitet på campus, og 
vi vi har vært godt forberedt på å foreta raske endringer etter hvert som situasjonen har 
endret seg. Universitetet fulgte umiddelbart opp kommunens nye tiltak fra 8. september og 
undervisning ble igjen gjort digitalt. Ordningene med hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid 
har vært videreført fra semesterstart, men med særlige anbefalinger etter kommunens tiltak 
og oppfordringer den 8.september.  
 
Undervisningsarealene er utvidet for å sikre god avstand for studentene og renholdet er 
forsterket. Universitetsledelsen har tett dialog med studentene og vil berømme dem for 
mange konstruktive innspill for å ivareta et godt læringsmiljø tross situasjonen. Det er høstet 
positive erfaringer med kombinasjonen av fysiske og digitale tilbud, og basert på erfaringene 
fra nedstengningen i vår er UiB rustet til å legge om til et mer digitalt opplegg dersom 
midlertidige nedstengninger igjen skulle bli aktuelt som følge av myndighetsråd.  
 
Tiltakene UiB har gjennomført for å legge til rette for en god semesterstart ser ut til å ha 
fungert godt og vi fortsetter med nye tiltak for å være godt forberedt på smittetilfeller. 
Kommunen har stor uttrykt tilfredshet med UiBs bidrag til smittesporing og smittebegrensning 
når det oppstod smittetilfeller blant studentene. Vi følger fortsatt situasjonen nøye og 
opererer i tråd med bestemmelsene som gis fra myndighetene nasjonalt og lokalt.  
 
Forskningsvirksomheten følges tett og med særlig oppmerksomhet mot pågående 
søknadsprosesser. Det er svært viktig at UiB ikke svekkes i konkurransen om eksterne 
midler som følge av situasjonen. En egen tiltaksplan for forskning vil være viktig for å 
systematisere tiltak som kan dempe risikoer for denne viktige delen av virksomheten.  
 
I økonomirapport til styret per august gis det en grundigere vurdering av hvordan pandemien 
påvirker UiBs økonomi. Ettersom det fremdeles er forhold som er usikre både på kort og lang 
sikt vil bildet kunne endre seg, men i samarbeid med fakulteter og sentraladministrative 
avdelinger er det etablert en struktur som gir et godt grunnlag for å følge utviklingen. Slik vi 
nå vurderer situasjonen er de økonomiske konsekvensene håndterbare selv om det råder 
usikkerhet knyttet til de langsiktige effektene. UiB må også være forberedt på at fremtidige 
bevilgninger vil kunne bli redusert avhengig av hvordan norsk økonomi rammes totalt sett. 
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På kort sikt er det viktig å sette inn tiltak som demper effekten av at enheter på UiB påvirkes 
ulikt og at enkelte enheter har kostnader som har gått til å dekke fellesaktiviteter.  
 
Beredskapsorganisasjonen ble igjen mobilisert før semesterstart i august, og har arbeidet 
raskt og operativt og i tett dialog med faglig ledelse. Tett samarbeid med fakultetene 
videreføres for å sikre informasjonsflyt og fange opp utfordringer tidligst mulig.  
 
Universitetet har i hele perioden hatt nært samarbeid med studentorganisasjonene, de 
tillitsvalgte og vernetjenesten og dette videreføres utover høsten.  
 
 
04.09.2020//Tore Tungodden/Kari Fuglseth/Sonja Dyrkorn/Benedicte Løseth/Christen 
Soleim/Per Arne Foshaug/Kjartan Nesset. 
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