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Saken gjelder:
Fra 27.april startet UiB en gradvis gjenåpning av campus etter nedstengningen den 12.mars.
Det ble gitt tilgang til studenter, stipendiater og postdoktorer som var avhengige av tilgang til
utstyr og infrastruktur for å fullføre sine løp, og til forskere og teknisk personell knyttet til
kritisk viktig forskning. Etter nye anbefalinger fra regjeringen 7.mai ble arbeidet med
gjenåpning videreført. Tilgang ble gitt til studenter som hadde behov for å unngå forsinkelser
i studiene og ansatte som hadde behov for å kunne gjennomføre arbeidsoppgaver eller som
opplevde hjemmekontor som belastende.
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.
Universitetsstyret ble orientert om universitetets oppfølging av koronautbruddet i
ekstraordinært styremøte 23.mars, 23.april, og 28.mai. I saken redegjøres det for status i
universitetets arbeid med gjenåpning, opplegget for semesterstart og planene for
gjennomføring av høstsemesteret i tråd med gjeldende smittevernbestemmelser. UiB følger
anbefalinger fra myndighetene og styret vil bli oppdatert i møtet på eventuelle nye tiltak i
august.
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Side 1 av 10

Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med Koronaviruset
(COVID-19) til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.
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Orientering om universitetets arbeid med gjenåpning og planer for
høsten 2020 i tråd med smittevernbestemmelser for koronaviruspandemi
(COVID -19).
Bakgrunn
Den 7.april kom regjeringens første tiltak for en gradvis gjenåpning av universiteter og
høyskoler og i første rekke ble det gitt tilgang til om lag 750 studenter og stipendiater og
postdoktorer som var avhengig infrastruktur for å fullføre sine løp og til personell knyttet til
kritisk viktig forskning. Fra 7.mai videreførte regjeringen tiltakene og ansatte som hadde
behov for å oppholde seg på campus for å få utført sine arbeidsoppgaver fikk
tilgang. Universitetet åpnet også for studenter som trengte tilgang for å unngå forsinkelser i
studiene.
15.juni åpnet regjeringen alle universiteter og høyskoler for alle ansatte og studenter. Et
viktig formål var å starte arbeidet med en så normal studiestart og høstsemester som mulig.
Ansatte fikk anledning til å vende tilbake til campus, men UiB følger myndighetenes
anbefalinger om å avlaste kollektivtrafikken og hjemmekontor praktiseres fortsatt der
arbeidsoppgaver og smittevernhensyn tilsier det. Studentene fikk igjen tilgang på campus. I
første omgang åpnet biblioteket sine læringssentre med studentarbeidsplasser og
kapasiteten har vært tilstrekkelig for å dekke behovene.
Den 7.august ga regjeringen ny informasjon om gjenåpningen av samfunnet og det ble
besluttet å bremse gjenåpningstakten som følge av smitteutviklingen de siste ukene. Det
gjaldt særlig reiser og mulig utvidelse av antall deltakere i større arrangementer. Reiser
internasjonalt og nasjonalt som ikke er strengt nødvendig er ikke anbefalt, men utveksling for
studenter ble vurdert som nødvendige reiser. 14.august kom regjeringen med anbefalinger
om bruk av munnbind men dette var kun knyttet til Oslo og Østfold. UiB er forberedt dersom
dette skulle bli aktuelt i Bergen.
Studiestart
Studiestarten ved UiB ble gjennomført som en kombinasjon av fysiske og digitale
arrangementer, og med opplegg som legger til rette for at ikke for mange studenter samles
fysisk samtidig. Alle ansatte og studenter fikk varsel om hvordan UiB ivaretar håndtering av
koronapandemien ved semesterstart. Det ble gitt særskilt informasjon til alle nye studenter
og alle undervisere fikk også egen informasjon om semesterstart.
UiB har økt kapasiteten i undervisningsarealer slik at undervisningen foregår i mindre
grupper og med trygg avstand. Det ble etablert egne smittevakter og ekstra vektertjenester
på fakultetene og på Studentsenteret i oppstarten av semesteret. Fakultetene og
informasjonssentrene utformet egne smittevernplaner godkjent av bedriftshelsetjenesten.
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Undervisningsrom og fellesarealer har forsterket renhold, med særlig oppfølging av
undervisningsrom med mange studenter. Studentene måtte gjennomføre smittevernkurs og
en ekstra modul ble utviklet for å spre kunnskap om ankomst til bygg og
undervisningsarealer som normalt fører til tett kontakt mellom mange personer. Det er også
utviklet egne videosnutter for å minne om smittevern og håndtering av smittesporing.
Digital semesterregistreringshjelp ble opprettet for å dempe pågang og kø i infosentrene, og
Teams (chat) blir brukt som en sosial kanal for nye studenter for erfaringsutveksling og for
hjelp av ansatte. Digitalt brukerstøttekurs tilbys for å gi studentene den digitale kompetansen
som trengs ved en mer digital studiestart.
Universitetsbiblioteket åpnet fakultetsbibliotekene for studenter, ansatte og allmennheten den
10. august. Arbeidsplasser i læringsarealene kan økes dersom det er behov for å øke
kapasiteten i høst. Det innføres meråpent bibliotek ved biblioteket for juridiske fag i tillegg til
det eksisterende tilbudet på Mat-Nat og Medisin og antall arbeidsplasser økes på
bibliotekene for humaniora gjennom omdisponering av arealer. UB vektlegger fysisk
undervisning, men er klar til å legge om til digitale kurs om det blir nødvendig. Det er høstet
gode erfaringer med digital veiledning våren 2020 og biblioteket vil også videreutvikle dette
tilbudet.
UiB arbeidet tett med Bedriftshelsetjenesten om opplegget for årets fadderuke og opplegget
var også forankret med Bergen kommune som stilte seg positiv til UiBs planer for å ivareta
godt smittevern. Med et godt organisert opplegg kunne UiB bistå kommunen med
smittesporing, slik det også ble tilfelle ved ett av fakultetene tidlig i uken. Studentene som var
berørt fikk raskt oppfølging og praktisk bistand til å håndtere situasjonen med karantene.
Den 11.august besluttet regjeringen å stoppe all alkoholservering fra kl. 24.00 og UiB stengte
umiddelbart alle fadderarrangementer på campus fra samme tidspunkt. Universitetsledelsen
hadde daglig kontakt med fadderstyret og i tråd med planene ble det gjennomført fast tilsyn
med fadderaktivitetene på kveldstid. Erfaringene var at fadderene gjorde en stor innsats for å
ivareta godt smittevern. Mediepresset var imidlertid betydelig og slik dette utviklet seg
vurderte universitetsledelsen at det ikke lenger var forsvarlig at studentene skulle videreføre
programmet med kveldsaktiviteter. Den 12. august ble alle kveldsarrangementer avlyst mens
det ordinære mottaksprogrammet på dagtid ble videreført

Utveksling
UiB er blant relativt få universiteter i Norge som tilbyr utveksling H-2020. Om lag 400
innvekslingsstudenter, fra 23 land, forventes å komme i løpet av august og 89 studenter
reiser på utveksling gjennom ERASMUS+ og bilaterale avtaler til læresteder i 18 land. I tråd
med nasjonale reiseråd er utvekslingsreiser vurdert som nødvendige reiser, men studentene
anbefales å følge situasjonen i ulike land nøye. Alle innvekslingsstudenter som har søkt har
fått tilbud om bolig fra Sammen. Studenter fra «røde» land med karanteplikt har fått tilbud om
å bli testet for COVID-19. Det internasjonale studentmottaket ble erstattet av en digital
velkomstseremoni og fakultetsvise fysiske møter.
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Studiegjennomføringen i vår
Koronasituasjonen har som kjent medført betydelige endringer i undervisning og
vurderingsformer, og UiB har fulgt aktiviteten tett for å analysere konsekvensene for
studiepoengproduksjon og gjennomføring. Foreløpige analyser viser positive resultater i form
av økning i gjennomføring av vurderinger, nedgang i strykprosent og bedring i karaktersnitt. I
det følgende gis det noen nøkkeltall per 27.07.
Studiepoeng (årsenheter, avrundet til nærmeste hele tall)
Semester
Totalt
Kun egenfinansiert
Vår 2020
6976
6834
Vår 2019
6748
6597
Vår 2018
6534
6365
Studiepoeng per student:
Vår 2020
Vår 2019

Vår 2018

24,34

24,04

24,08

Andelen bestått og stryk av sensurerte, og trekk av oppmeldte angitt i prosent:
Semester
Bestått
Stryk
Trekk
V-20
95,45
4,55
12.21
V-19
94,50
5,50
14,63
V-18
94,31
5,69
15,44
De foreløpige resultatene viser at de fleste fakultetene har hatt en økning, mens enkelte har
hatt en marginal nedgang. Andelen A- og B-karakterer går noe opp, mens C, D, E og F går
noe ned. For de øvrige karakterene er utslagene mindre. Vi har ikke gjort noen framskriving,
fordi det er for usikkerhet om de resultatene som gjenstår. Noe av den samlede økningen i
studiepoeng skyldes at studenttallet har økt, men det forklarer ikke funnene for studiepoeng
per student eller reduksjonene i stryk og trekk.

Tiltak for ansatte
UiB følger de nasjonale anbefalingene når det gjelder tilgang til arbeidsplass, hjemmekontor
og bruk av offentlig transport. Det er lagt stor vekt på å gjennomføre en så forutsigbar og
normal start på høstsemesteret som mulig for studenter og ansatte. Ansatte som ikke er i
utsatte risikogrupper er tilbake på campus, men fortsatt slik at UiB bruker virkemidler som
forskjøvet arbeidstid og hjemmekontor å unngå unødvendig belastninger på offentlig
transport. Avtale om hjemmekontor gjøres med nærmeste leder og skal planlegges for å
sikre forutsigbarhet.
Regjeringen kom med nye reiseråd tidlig i august og alle reiser til utlandet som ikke er
strengt nødvendig bør unngås. Begrensing i innenlandsreiser bør også vurderes i henhold til
utvikling i smittesituasjonen, og ansattes reiser skal godkjennes av nærmeste leder.
Etter økt smittespredning nasjonalt har regjeringen bestemt at alle som har vært i nær
kontakt med en som er smittet skal i karantene. Ansatte og studenter med symptomer på
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luftveisinfeksjoner bes om å holde seg hjemme, og melde fra dersom det er påvist covid-19
smitte. UiB har opprettet en kontakttelefon for å håndtere spørsmål som gjeldet smitte og
testing.
Universitetsledelsen har hatt tett dialog med fagforeningene gjennom våren og utvekslet
erfaringer fra perioden med lukket campus. Foreløpige erfaringer viser at organisasjonen har
god omstillingskraft, og at de fleste oppgavene er løst på en god måte hjemmefra. UiB har nå
nedsatt et partssammensatt utvalg som vil utrede rammene for å benytte hjemmekontor som
et mer etablert virkemiddel for institusjonen. I perioden med stengt campus utviklet HRavdelingen konseptet Utviklingstid med tilbud om ukentlige webinarer for ansatte og ledere.
Tilbudet har vært svært populært og ordningen fortsetter som en fast
kompetansehevingsarena med innhold som egner seg for digital gjennomføring.
Forskning og forskerutdanning
Universitetet har fulgt forskningsvirksomheten tett i samarbeid med fakultetene. Forskningsog innovasjonsavdelingen har gitt utvidet bistand til flere fagmiljø i forbindelse med
søknadsfrister til blant annet Forskningsrådet, EU og NORAD. Erfaringene med nedstenging
har vært opplevd som utfordrende i flere forskningsmiljøer når det gjelder progresjon på
søknadsarbeid og gjennomføring av forskningsprosjekter. Yngre forskere med barn har
meldt om særskilte problemer med å følge vanlig progresjon. Universitetet vil vise fleksibilitet
for å imøtekomme behov og dempe ulemper for stipendiater og vitenskapelig ansatte.
Som følge av pandemien utsatte Forskningsrådet søknadsfristen fra 6. mai til 20. mai.
Utsettelsen ga fagmiljøene et tiltrengt handlingsrom, mens noen opplevde at to ukers
utsettelse ikke var tilstrekkelig for å gjennomføre en fullverdig søknadsprosess.
Søknadsomfanget ligger noenlunde på samme nivå som foregående år, men sammenligning
over tid er utfordrende fordi Forskningsrådet har gjennomført endringer i søknadsrutiner og
programstruktur. UiB sendte 312 søknader til Forskningsrådet første halvår 2020. Det er en
nedgang fra vårsemesteret 2019 (370 søknader), men en liten økning fra tidligere
vårsemestre. 2019 var imidlertid et særskilt år fordi det ble åpnet for at den samme
søknaden kunne vurderes under ulike program, slik at søknader ble talt flere ganger. SFFprosessen (sentre for fremragende forskning) fortsetter som planlagt i digital form og med 26
søknadsinitiativ som er i gang. Faglige ekspertpaneler bidrar med faglige vurderinger av
skissene og søknadsarbeidet intensiveres framover høsten.
Enkelte forskningsprosjekter med finansiering fra EU har søkt om forlengelse på grunn av
forsinkelser. Forsinkelsene skyldes for flere manglende tilgang til infrastruktur i vår.
Prosjekter med felt og toktarbeid har også blitt utsatt og samhandling med internasjonale
partnere har i flere tilfeller vært utfordrende. UiB har tett dialog med prosjektkontoret i EU om
disse problemstillingene.
I juni gjennomførte EU en hasteutlysning i forbindelse med Covid 19 under Horisont 2020.
UiB sendte inn én koordinatorsøknad til denne utlysningen og deltar som partner på
ytterligere tre søknader. UiB har også kommet til andre vurderingsrunde med to Covid 19
relaterte søknader til Innovative Medicines Initiative 2, som er en samfinansieringsordning
mellom EU og den europeiske legemiddelindustrien. ERC-søknadsarbeidet har blitt
intensivert utover våren. Målet er å øke søknadsvolum og tilsagn ved UiB og fakultetene har
arbeidet systematisk med å identifisere søknader til 2021 og 2022.
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Norad lyste ut 1 milliard NOK i NORHED-programmet i vår til samarbeidsprosjekter med
høyere utdanningsinstitusjoner der målet å styrke kapasiteten til høyere
utdanningsinstitusjoner i lav- og mellom inntektsland. UiB sendte 34 søknader med UiB som
hovedpartner. 17 norske høyere utdanningsinstitusjoner deltok og av disse er UiB nr 2 i
antall innsendte søknader. Det er ventet tildeling av prosjekter i november 2020, med
prosjektoppstart tidlig 2021.
UiB fikk raskt på plass et opplegg for digital gjennomføring av disputaser etter stenging av
campus. Fra 12. mars og ut semesteret er det gjennomført 84 disputaser. I begynnelsen av
denne perioden ble disputasene avholdt ved at alle deltakerne satt fysisk atskilt. Etter hvert
har man kommet frem til ulike hybride løsninger der man kombinerer mindre samlinger med
nøkkelpersoner, sammen med digital strømming. I noen tilfeller har et begrenset publikum
også blitt tillatt.
Universitetets forskere har bidrar sterkt til forskning relatert til pandemien og Covid 19, både
innenfor disiplinbasert forskning og med større tverrfaglige initiativ. UiB vil sørge for at det gis
støtte i bredden av våre forskningsmiljø. Et fortsatt sterkt fokus på å øke vår deltakelse i ERC
og å finne og støtte opp om potensielle kandidater vil ha høy prioritet. Tredje kull i
Karriereutviklingsprogrammet for yngre forskere Momentum skal starte opp i høst.
Universitetet vil også utvikle tiltak og sette inn ekstra ressurser for å støtte yngre
vitenskapelig ansatte i den kommende perioden.

Økonomi
I sak til styret i mai ble det meldt at pandemien kunne gi en ufordelaktig endring på 115 mill.
kroner før regjeringens krisetiltak. Dette bestod av:
• 45 mill. kroner i innmeldte ufordelaktige endringer fra enhetene
• 25 mill. kroner for forlengelser av rekrutteringsstillinger
• 45 mill. kroner for økte undervisningskostnader til høsten
Det var opplyst at tallene var usikre og måtte brukes med varsomhet.
Flere forhold nå tyder på at effektene blir mildere i 2020, mens effekten på lang sikt fortsatt
er usikker.
I løpet av våren og sommeren har UiB fått bevilget 80 mill. kroner på følgende poster:
• Midler til Realfagbygget
25 mill. kroner
• Midler til Chr.gt 20
27 mill. kroner
• Nye studieplasser og rekrutteringsstillinger 28 mill. kroner
Stortinget foreslo som et av de første tiltakene i pandemien at et kutt i arbeidsgiveravgiften
på 4 prosentpoeng fra 14,1% til 10,1% for to måneder. Når dette senere ble vedtatt i revidert
nasjonalbudsjett ble besparelsen trukket inn igjen for offentlig sektor. UiB har derfor fått et
kutt på 19,5 mill. kroner på 2020-budsjettet. I sum skal besparelsen og gå mot hverandre
slik at dette nulles ut.
Signalene fra lønnsoppgjøret i privat sektor, tyder på at det blir et mer moderat oppgjør enn
som opprinnelig forutsatt for 2020. I årets budsjett på grunnbevilgningen er om lag 70 mill.
kroner lagt inn i enhetenes rammer til økte lønnskostnader. Om lag halvparten av dette
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dekker effekten av lønnsveksten som ble vedtatt i fjor og noe går til lønnsøkning utenom
oppgjøret. Men resten er planlagt til dekning av 2020-oppgjøret og på denne delen kan det
bli en innsparing.
Den såkalte «stopp-effekten» omtalt i styresak i mai er fortsatt tydelig og på noen poster
ventes det at denne fortsetter utover høsten. Dette gjelder særlig møter og reiser som begge
er redusert med 50% i forhold til 2019 i første halvår. Det må ventes store besparelser på
disse postene også til høsten siden avstandsregler fortsetter og reiseaktivitetene er svært
begrenset.
Forlengelsene for rekrutteringsstillinger finansiert over grunnbevilgningen som følge av
Koronapandemien vil bli håndtert innenfor fakultetenes rammer. Dette kan skje ved at
forlengelsene finansieres av at nyrekruttering utsettes tilsvarende. Det betyr at en får
forsinkelse heller enn merkostnader, og at en på sikt vil se 1-2 mnd. forsinkelse på
doktorgradsavhandlinger og resultater. På kort sikt ser det ikke ut til å gi vesentlige ekstra
utbetalinger. Enkelte utbetalinger for forlengelser kan det bli for rekrutteringsstillinger på
bidrags- og oppdragsaktiviteten, men også her blir det mindre enn ventet. NFR vil dekke
forlengelser for rekrutteringsstillinger på NFR-prosjekter og departementet vil dekke noe for
stillinger finansiert av andre eksterne kilder. Dette vil dempe UiBs kostnader.
Inntektene på klinikker og museum ventes å ta seg gradvis opp utover høsten, men vil stå
med tap i år selv om noe av tapet hentes inn.
Selv om flere forhold peker mot mildere effekter budsjettmessig, er det samtidig påløpt en
rekke kostnader samlet for UiB som konsekvens av pandemien eller direkte knyttet til
håndtering av pandemien.
Norsk krone står svakt og fordyrer innkjøp fra utlandet. Dette berører det enkelte fakultet,
men i særlig grad Universitetsbibliotekets innkjøp av tidsskrifter som er finansiert av en
øremerket avsetning sentralt og der en begrenset valutareserve vanskelig kan dekke
merkostnadene.
Det er foretatt ekstra IT-investeringer, det leies ekstra lokaler for gjennomføringen av
høstsemesteret og ekstra kostnader til smittevern påløper. Tiltakene settes inn for aktivitet på
hele UiB, men kostnadene påføres UiB sentralt der besparelsene for «stopp-effekten» ikke
er så store. Hittil er sentralt påløpte kostnader innenfor disse områdene estimert til 16 mill.
kroner (IT-tiltak, smittevern og kostnader til oppgradering av grupperom, ekstra vakthold,
renhold og innleie av nye undervisningsrom). C-19-utbruddet pågår fortsatt og de siste ukene
i økende grad. Situasjonen er usikker, og UiB har de siste ukene måtte iverksette nye tiltak
knyttet til semesterstart. Vi må derfor påregne økte kostnader også utover høsten.
Bidrags- og oppdragsaktiviteten ligger etter juli 0,5 % lavere enn på samme tid i fjor, men
samtidig er det er 9 årsverk flere tilsatt. Aktiviteten er lavere enn planlagt, men negativ effekt
så langt er moderat. Aktiviteten er også tydelig lavere enn etter 1. tertial som viste en vekst
på 6,6 %. Her må en imidlertid se an effekten både senere i år og for kommende år. Dette
gjelder først og fremst hvordan forsinkelser i søknadsprosesser kan hentes igjen. Det gjelder
også hvordan effekten blir i departementets resultatmodell der effekten kommer to år etter,
og som blir beregnet utfra relativ uttelling i sektoren. Her er det mange usikkerhetsfaktorer.
De første meldingene fra gjennomføringen av vårsemesteret tyder på at antall studiepoeng
og kandidater øker. Dette var et stort risikomoment slik det ble vurdert i vår. Det kan nå se ut
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til at UiB klarer seg bra på denne viktige inntektskilden som også slår inn med effekt to år
etter i departementets resultatmodell.
Samlet sett ser de økonomiske effektene målt i betalbare kostnader på 2020 ut til å bli lavere
enn forventet i vår, mens det fortsatt er usikkerhet for bidrags- og oppdragsaktiviteten og for
de langsiktige konsekvensene generelt. Styret vil få oppdaterte vurderinger og estimater
utover høsten i økonomirapportene.
Koronaeffektene vil bety både besparelser og merkostnader innenfor fakultetenes rammer og
postene kan i sum dempe hverandre. Men noen kostnader som gjelder for hele UiB må
finansieres gjennom omdisponeringer. Et mer moderat lønnsoppgjør vil gi fakultetene og
avdelingene en ekstraordinær innsparing i 2020, og trolig også en innsparing for årene
fremover. Denne innsparingen skiller seg fra de øvrige. Siden flere av kostnadene knyttet til
pandemien av praktiske hensyn må dekkes sentralt på vegne av fellesskapet og utenom
vanlige budsjetter, kan det være en mulighet å få dekket dette ved å ta ut deler av
engangsbesparelsen fakultetene og avdelingene ventes å få i høst. Vi vil komme tilbake til
håndtering av dette i økonomirapporter utover høsten og i sak om budsjettfordeling 2021.

Eiendomsområdet
Universitetets byggeprosjekter følger fortsatt planlagt framdrift og Eiendomsavdelingen
gjennomfører alle byggeprosjekter som er budsjettert for å holde aktivitetsnivået oppe i en
krevende tid for byggebransjen. Kunnskapsdepartementet har bevilget ekstra
sysselsettingsmidler og gitt en tilleggsbevilgning på kr 27 mill. til delfinansiering av Christies
gate 12 hvor forberedende arbeider starter nå i høst.
Krav til smittevern gjør at kapasiteten undervisningsrommene blir redusert med mellom 50 og
75 prosent, avhengig av rommets utforming. Det er derfor inngått midlertidige leiekontrakter
for leie av ekstra undervisningsareal i høstsemesteret i Salem konferansesenter og
Eldoradogården etter et omfattende søk for å få på plass ekstra kapasitet. Det er også gjort
en rekke øvrige tilpasninger i våre bygg for å tilpasse arealene til gjeldende smittevernregler
Universitetsdirektørens kommentarer
Den 15. juni gjenåpnet regjeringen universiteter og høyskoler og ansatte og studenter kunne
vende tilbake til campus. Fakultetene, Universitetsmuseet og avdelingene har tatt ansvar for
å påse at forholdene er lagt til rette for en forsvarlig åpning av ulike bygg og arealer.
Universitetet har lyktes godt med å sikre en forsvarlig tilbakeføring av aktivitet på campus og
er beredt til å foreta raske endringer dersom situasjonen skulle endre seg.
Arbeidet for å sikre forsvarlig drift og hindre smittespredning fortsetter utover høsten. UiB
skal fortsatt ta ansvar for å hindre unødig press på kollektivtransport i Bergen og ordninger
med hjemmekontor videreføres der det er hensiktsmessig for å ivareta smittevern og i forhold
til arbeidsoppgaver. Det gjelder også for ansatte i risikogrupper.
Universitetet har nedlagt en betydelig innsats for å gjennomføre en semesterstart der nye og
nåværende studenter ble ønsket velkommen tilbake til campus. Det er høstet positive
erfaringer med kombinasjonen av fysiske og digitale tilbud. Den faglige og sosiale
integreringen er svært viktig for et godt læringsmiljø og UiB har økt kapasitet på arealer og
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bemanning for å sikre et godt tilbud i tråd med forsvarlig smittevern. Årets faddere har
nedlagt en betydelig innsats for å organisere et forsvarlig og godt tilbud til studentene og
viste stort ansvar i sin gjennomføring. Etter stort og økende medietrykk på studentene så
universitetsledelsen det som uforsvarlig å videreføre fadderarrangementene, men
mottaksuken ble videreført med ulike aktiviteter for å ta imot nye studenter til en ny
studiehverdag.
De økonomiske konsekvensene av korona er preget både av stoppeffekt i ordinære
driftskostnader, og nye inntekter gjennom nye studieplasser, rekrutteringsstillinger og andre
tiltak. Samtidig er det merkostnader på driftsbudsjettet som følge av smittevern og
avstandsbestemmelser og svak krone. De negative effektene ser ut til å bli lavere i 2020 enn
forventet i vår, men effektene på lengre sikt er fortsatt usikre. Forsinkelser i prosjekter og
aktivitetsendringer i BOA økonomien kan også gi negative konsekvenser over tid.
Studiepoengproduksjonen i vår viser positive resultater og effektene for helårsresultatene vil
ha stor betydning for inntektsbildet i 2022.
De ulike tiltakene UiB har gjennomført for å legge til rette for en god semesterstart ser ut til å
ha fungert godt og vi følger fortsatt situasjonen nøye og i tråd med de bestemmelsene som
gis fra myndighetene både nasjonalt og lokalt. Beredskapsorganisasjonen trappet noe ned
sin virksomhet i mai og juni, men ble igjen mobilisert før semesterstart. Beredskapsgruppen
har arbeidet raskt og operativt og i tett dialog med faglig ledelse. Tett samarbeid med
fakultetene er også videreført etter ferien for å sikre god informasjonsflyt og for å fange opp
utfordringer tidligst mulig.
Universitetet har i hele perioden hatt nært samarbeid med studentorganisasjonene, de
tillitsvalgte og vernetjenesten og dette videreføres utover høsten.

14.08.2020//Tore Tungodden/Kari Fuglseth/Sonja Dyrkorn/Benedicte Løseth/Christen
Soleim/Per Arne Foshaug/Even Berge/Maria-Carme Torras Calvo.
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