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Årsrapport for Universitetet i Bergen 2021 – Utkast til styrets beretning 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 11/21 Tildelingsbrev for 2021 fra Kunnskapsdepartementet til UiB 
• Styresak 111/20 Budsjett for Universitet i Bergen 2021 

 
Saken gjelder: 
I henhold til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) skal UiB levere årsrapport for 
2021 til departementet innen 15. mars 2022.  
 
Styrets beretning er det innledende kapitlet i årsrapporten. I henhold til departementets 
føringer skal beretningen inneholde følgende hovedmomenter og signeres av hele styret:  

• Styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse 
for 2021  

• Kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig 
innvirkning på oppnådde resultater  

• Overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene for 2022  
 
Departementet anbefaler å begrense omtalen til to sider. 
 
Formålet med denne saken er å ha en innledende drøfting i styret om innholdet i styrets 
beretning. Universitetsdirektøren legger på dette grunnlag fram et første utkast til beretning, 
slik at styret får gitt sine innspill før årsrapporten skal endelig behandles og vedtas i 
universitetsstyrets møte 10. mars 2022.  
 
 

Forslag til vedtak: 
Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å utarbeide utkast til styrets beretning i tråd med 
styrets kommentarer. 
   
 
 
Robert Rastad  
universitetsdirektør  

 
 
  
 
18.01.2022/Steinar Vestad 
 
Vedlegg: Saksframstilling:   

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-02-04/S_11-21Tildelingsbrev2021.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-10-29/S_111-20Budsjett2021.pdf
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr.: 
Universitetsstyret 6/22 02.02.2022 2019/24735 

 
 

Årsrapport for Universitetet i Bergen 2021. Utkast til styrets beretning 
 
Styrets beretning 
 
Viktige aktiviteter og resultater i 2021 
2021 har vært et utfordrende år som følge av den pågående koronapandemien. Ved UiB har 
ansatte og studenter gjort en omfattende og god jobb med å iverksette og etterleve 
smitteverntiltak på campus. UiB har i hele koronaperioden hatt god håndtering av smittevern 
og har ikke hatt større smitteutbrudd på campus. En effektiv beredskapsorganisasjon og tett 
samarbeid med studentene, fakultetene, og tillitsvalgte har vært avgjørende for å håndtere 
situasjonen. 
 
I 2021 feiret UiB sitt 75 års jubileum. Jubileumsuken startet med en høytidelig markering i 
Universitetsaulaen, der også Kong Harald var til stede. 
 
Gjenåpningen av de Naturhistoriske samlingene ved Universitetsmuseet i oktober 2019 var 
en publikumssuksess. Museet har vunnet flere priser og ble i 2021 kåret til årets museum av 
Norges Museumsforbund.  
 
Søkertallene til grunnstudier fortsetter å øke. Over 12.000 søkere hadde UiB som førstevalg i 
2021, noe som er 5% høyere enn toppåret 2020. Høsten 2021 var det registrert 19.600 
ordinære studenter, og UiB har nå hatt vedvarende vekst i studenter og studiepoeng siden 
2011.  
 
Utfordringene knyttet til lektorutdanningen er flere. Dette henger tett sammen med at flere 
fakulteter med egne strukturer, skal samarbeide om en utdanning som går på tvers av 
organisatoriske grenser. I 2021 er det opprettet et eget sentralt lektorsenter for å støtte 
matrisestrukturen i utdanningen, ivareta helheten og levere gode administrative 
fellestjenester til fakultetene. 
 
Som en del av FNs tiår for havforskning startet One Ocean Expedition med seilskipet 
Statsraad Lehmkuhl i august 2021. Ekspedisjonen skal vare til april 2023 og som en av 
partnerne i seilasen skal UiB ta med studenter om bord i to etapper av jordomseilingen. 
Studieemnene som UiB tilbyr har hatt gode søknadstall og til sammen 89 studenter deltar på 
studiet. På ekspedisjonen vil studenter og forskere foreta kontinuerlige målinger av blant 
annet karbon og plast i havet. Datainnsamlingen og resultatene skal deles med omverdenen 
under hele ekspedisjonen, som kan følges av alle via internett.  
 
FN kunngjorde i 2021 at UiB fikk forlenget sin status som globalt knutepunkt for 
bærekraftsmål 14, livet i havet, i tre nye år fram til 2024. 
 
Det er stort fokus på langtidseffektene koronapandemien kan ha for forskningsaktiviteten. I 
2021 er det registrert konsekvenser for fremdrift i prosjekter, søknadsprosesser, 
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publiseringsvirksomhet og tid til fri forskning. Det internasjonale forskningssamarbeidet er 
utfordrende og flere forskere har utsatt planlagte forskningsopphold.  
 
Utvikling av verdensledende miljøer er en sentral målsetting for UiB. Totalt har UiB oppnådd 
26 ERC-stipend i H2020. UiB har hatt en høy tilslagsprosent for EU-søknader både generelt 
og for ERC- stipend, der suksessraten har vært 17%. Selv om tilslagsprosenten har vært 
tilfredsstillende, har søknaden til programmene vært moderat i forhold til andre store 
universitet i Norden. For ERCs frister i 2022 blir det derfor jobbet systematisk med å 
stimulere til mer søknadsaktivitet.  
 
En av UiB-forskerne som fikk ERC Consolidator Grant i 2020, Inga Berre, ble i mai 2021 
profilert ved et EU-arrangement i Brussel som ERC-stipendmottaker nr. 10.000. 
 
Arbeidet med utvikling av nye SFF-søknader har vært koordinert sentralt, og har bidratt til 
tverrfakultært samarbeid. Syv av universitetets søknader er i finalerunden der resultatene er 
ventet å foreligge sommeren 2022.  
 
For å beholde en posisjon som et sterkt forskningsuniversitet må UiB være bevisst på å 
utvikle gode vilkår for forskere og forskningsmiljø. Dette har vært utgangspunktet for 
prosjektet UiB FRAM som har gitt et kunnskapsgrunnlag for å utvikle rammer som 
understøtter forskning av høy kvalitet. Rapporten pekte på betydningen av tradisjonelle 
akademiske verdier som forskningsfrihet og kollegialitet som viktige betingelser, men 
dokumenterte også utfordringer knyttet til prioritering av vitenskapelige ansattes forskningstid 
som den viktigste barrieren for god forskning. Høsten 2021 er det iverksatt 
oppfølgingsprosjekt som skal se på modeller for organisering for økt sammenhengende 
forskningstid.  
 
Et grunnleggende mål er å utvikle yngre forskertalent som kan drive forskningsfronten i 
framtiden. Karriereutviklingsprogrammet Momentum skal skape en tverrfaglig arena og 
inspirere til økt innovasjon og framragende faglig utvikling for UiBs beste forskningstalenter. I 
2021 er det også etablert et eget karriereutviklingsprogram for ph.d.- kandidater og 
postdoktorer. 
 
UiB har arbeidet systematisk med å styrke satsingen på forskningsbasert innovasjon. Et 
resultat av satsingen er åpningen en ny helseinkubator (Eitri- medisinsk inkubator). 
Inkubatoren er utviklet i samarbeid med Helse Bergen og innovasjonsselskapet VIS. 
Innovasjonsprogrammet UiB idé ble opprettet i 2021 og gir støtte til ansatte og studenter slik 
at de tidlig kan få testet ut sin ide for en ny tjeneste eller oppfinnelse. 
 
 
Styring og kontroll 
Gjennom tertialvise rapporter får styret jevnlig oppdatering om gjennomføring av planer og 
budsjetter. Styret mener UiB har tilfredsstillende styring og kontroll, og forvalter ressursene 
forsvarlig og effektivt.  
 
Utfordringene knyttet til innføring av nye løsninger levert av DFØ preger fremdeles UiB. 
Problemene blir daglig adressert både i lederlinjen, gjennom vernetjenesten og tillitsvalgte. 
Det arbeides nå aktivt både på nasjonalt nivå og gjennom tiltak lokalt for å avhjelpe 
situasjonen og skape handlingsrom for å forbedre løsningene. 
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Styrets arbeid 
Styret gjennomførte åtte ordinære og to ekstraordinære styremøter og behandlet 143 saker.  
 
Med virkning fra 4. januar valgte rektor Dag Rune Olsen å tre til side fra vervet som rektor. 
Styret vedtok samtidig at prorektor Margareth Hagen overtok som rektor for perioden fram til 
august 2021. Etter ordinært rektorvalg ble Hagen valgt til rektor og Pinar Heggernes valgt 
som prorektor for perioden august 2021 - august 2025. 
 
I mars avholdt styret et ekstraordinært styremøte for behandling av ekstern gjennomgang av 
sak om etablering av en praksisportal. 
 
I 2021 er det også valgt nytt universitetsstyre. Det nye styret tiltrådte 1. august og det ble 
avholdt et styreseminar i oktober for at det nye styret skulle bli kjent med UiB. 
 
Universitetet i Bergen har løpende fulgt opp rådene som er gitt fra helsemyndighetene i sitt 
arbeid knyttet til koronapandemien. Styret er blitt orientert om universitetets oppfølging av 
koronautbruddet i alle ordinære styremøter fram til november 2021.  
 
 
Utfordringer og planer for 2022 
Universitetets «Kunnskap som former samfunnet» utgår i 2022 og en ny overordnet strategi 
for institusjonens verdier, mål og planer for perioden 2022 - 2030 skal utarbeides. Arbeidet er 
omfattende og flere styremøter i 2022 vil inneholde ulike tema som inngår i strategiarbeidet. 
Siktemålet er å legge fram et forslag som kan vedtas av styret i februar 2023. 
 
Koronapandemien skaper utfordringer for driften av UiB også ved inngangen til 2022. Til 
tross for at UiB starter semesteret med åpen campus, skjer mye av undervisningen digitalt. 
Studentenes hverdag er krevende og UiB er bekymret for utviklingen. UiB lanserer i 2022 en 
emnepakke med fleksible småemner i ulike aspekter av digital forståelse, kunnskap og 
kompetanse som vil være tilgjengelig for alle studenter på alle nivå og i alle fagområder.  
 
Oppfølging av universitetets reviderte masterplan for areal er fortsatt viktig. Arbeidet med nytt 
bygg for Griegakademiet, samt utvikling av Nygårdshøyden sør gis særskilt prioritet. 
 
 
 
 
Bergen, xx.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
18.01.2022/Steinar Vestad 
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