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Saken gjelder: 
Den 15.juni åpnet regjeringen alle universiteter og høyskoler for alle ansatte og studenter, og 
UiB la til rette for at høstsemesteret kunne gjennomføres med en kombinasjon av fysiske og 
digitale løsninger. I løpet av høsten kom det nye restriksjoner i ulike perioder som følge av 
økt smitte i Bergen. Universitetsstyret er orientert om UiBs oppfølging av tiltakene i alle 
styremøter siden mars 2020. Kunnskapsdepartementet er også holdt løpende orientert. 

Den 20.desember avsluttet Bergen kommune sin lokale forskrift og gikk over til å følge 
nasjonale tiltak. UiB la opp til at studentene kunne vende tilbake til campus fra 4.januar. Den 
2. januar anbefalte regjeringen at undervisning ved universiteter og høyskoler skulle være 
digital fram til 18.januar. Campus skulle likevel holdes åpen for studenter og ansatte som har 
behov for tilgang til arbeidsplass og infrastruktur. Etter pressekonferanse fra regjeringen 13. 
januar besluttet UiB å videreføre sine tiltak ut januar måned. Den 24. januar innførte 
regjeringen nye restriksjoner for en rekke kommuner på Østlandet som følge av spredning av 
mutant virus. UiB besluttet å videreføre tiltakene fra januar til og med 7.februar. UiB har 
nedsatt et bredt sammensatt hurtigarbeidende utvalg som vil arbeide med ulike scenarier for 
våren og anbefale for universitetsledelsen hvordan UiB bør planlegge rammene for 
vårsemesteret 

I saken redegjøres det for UiBs oppfølging av tiltak for å hindre spredning av Covid 19. Det 
gis også en nærmere redegjørelse i møtet.  
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Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med Koronaviruset 
(COVID-19) til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte. 

  
 

 
Robert Rastad   
universitetsdirektør  
 
 
  
 
28.01.2021 Tore Tungodden/Kari Fuglseth/Sonja Dyrkorn/Benedicte Løseth/Christen 
Soleim/Per Arne Foshaug. 
 
 



  

 
 
 
   

3 
 

 
 

 
Saksframstilling 
 
Styre: Styresak Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 10/21 04.02.2021 2011/2813 
 
 
 
Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med 
koronaviruspandemien (COVID -19) 
 
  
Bakgrunn 
 
Den 15.juni gjenåpnet regjeringen alle universiteter og høyskoler for alle ansatte og 
studenter etter nedstengningen i mars. Gjennom høsten ble det innført nye nasjonale og 
lokale restriksjoner som følge av endringer i smitteutviklingen i Bergen. Universitetsstyret ble 
senest orientert om UiBs oppfølging i styremøtet 23.november, sak 124/20 og i muntlig 
orientering i styremøtet 7.januar.  
  
Bergen kommune besluttet 4. desember å videreføre den lokale forskriften fra november 
fram til 20.desember 2020, men med enkelte lettelser. Bibliotek og museer kunne gjenåpnes 
der det var mulig å holde to meters avstand. Universitetsmuseet åpnet fra 8.desember og 
Universitetsbiblioteket opprettholdt utlånsordning og prioriterte tilgang for studenter som 
hadde registrert seg for opphold på campus. Studenter som ikke hadde en tilfredsstillende 
arbeidssituasjon, kunne registrere seg for å få tilgang til arbeidsplass til og med 
18.desember. På innendørsarrangementer ble det igjen lov med inntil 50 personer der disse 
kunne ha fast plass. Ved UiB var imidlertid de fleste arrangementer lagt om til digitale 
produksjoner ut året. Når den lokale forskriften utløp 20. desember, gikk Bergen kommune 
over til nasjonale retningslinjer.  
 
Som følge av smitteøkning nasjonalt anbefalte regjeringen 2.januar at undervisning ved 
universiteter og høyskoler skulle være digital fra studiestart og til 19.januar. Formålet var å 
dempe smittetrykket og unngå bruk av offentlig transport. Regjeringen ønsket å informere 
sektoren tidligst mulig og hastebehandlet den nye anbefalingen fra helsemyndighetene 
samme dag som rådene ble gitt. Anbefalingen gjaldt alle former for undervisning og 
eksamen, men institusjonene kunne selv vurdere hvorvidt det er utdanninger som ikke kan 
gjennomføres digitalt. Ved UiB er det gitt unntak for undervisning og praksis som ikke kan 
gjennomføres digitalt innenfor enkelte fagfelt.  
 
I møte med kunnskapsministeren 4.januar ble det understreket at universitetet skulle være 
åpent og tilgjengelig for studenter og ansatte som har behov for tilgang for å kunne løse sine 
oppgaver.  
 
Den 3. januar la regjeringen i tillegg fram følgende nasjonale tiltak med betydning for UiB:  

• Hjemmekontor ble fortsatt anbefalt så langt det er mulig for å løse oppgaver og 
institusjonene må selv gjøre de individuelle vurderingene sammen med ansatte  
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• Maksimalt ti personer på innendørs arrangementer. Regjeringen presiserte at de 
fleste slike arrangementer ikke vil være i tråd med nasjonale anbefalinger og burde 
derfor utsettes eller avlyses. 

• Alle unødvendige reiser i inn– og utland skal unngås. 
 
Basert på regjeringens pressekonferanse 13.januar, der det ble signalisert at en del 
smitteverntiltak kunne bli videreført, forlenget UiB gjeldende tiltak for studenter og ansatte til 
og med 31. januar. Det ble besluttet at ansatte og studenter som hadde digital undervisning 
som erstatning for planlagt fysisk undervisning, ville få minimum én ukes varsel før fysisk 
undervisning gjenopptas. Den 24. januar innførte regjeringen nye restriksjoner i en rekke 
kommuner på Østlandet som følge av utbrudd av den såkalte britiske varianten av viruset. 
Selv om det var lave smittetall i Bergen besluttet UiB å videreføre gjeldende tiltak til og med 
7.februar. Som samfunnsinstitusjon har UiB et særlig ansvar for å forebygge smittespredning 
i en ustabil nasjonal situasjon. Ansatte og studenter vil få minimum en ukes varsel før fysisk 
undervisning gjenopptas.  
 
Ansatte og studenter har håndtert skiftene mellom fysisk og digital undervisning og 
muligheter for tilstedeværelse på en meget god måte gjennom pandemien. Endringer på kort 
varsel er imidlertid krevende og det er viktig å arbeide for en mer stabil arbeids- og 
studiesituasjon innenfor gjeldende smittevern. UiB har nedsatt et bredt sammensatt 
hurtigarbeidende utvalg som vil arbeide med ulike scenarier for våren og anbefale for 
universitetsledelsen hvordan UiB bør planlegge rammene for vårsemesteret. Innretningen for 
arbeidet er gjennomgått med tillitsvalgte og vernetjenesten, og studentene og stipendiatene 
er representert i arbeidet. Utvalget vil balansere hensynet til å opprettholde mest mulig av 
den faglige aktiviteten og hensynet til studenters og ansattes behov for forutsigbarhet. 
Arbeidsgruppen har fått innspill fra ulike deler av organisasjonen og støtter seg også til råd 
fra pandemisenteret i arbeidet. Utvalgets innspill vil gjennomgås i styremøtet.  

Undervisningssituasjonen 
 
UiB hadde som ambisjon å møte vårsemesteret 2021 med størst mulig grad av fysisk 
undervisning, men som følge av smittesituasjonen og regjeringens bestemmelser har også 
semesterstarten vært gjennomført med digital undervisning som hovedregel. Unntak har 
vært gitt for utdanninger som er avhengig av infrastruktur på campus for å kunne gi 
undervisning. Fra 4.januar trengte imidlertid ikke lenger studentene å søke om tilgang til 
lesesalsplasser, men har tilgang med nøkkelkort som vanlig. 
 
Eksamen har i høstsemesteret blitt avholdt som digital hjemmeeksamen, med unntak av 
tilfeller der faglige hensyn har gjort dette nødvendig.  
 
Studieavdelingens gruppe for kartlegging i forbindelse med smittesporing har videreført sitt 
arbeid i hele perioden, men har etter hvert hatt færre tilfeller. 
 
Oppfølging av anbefalingene fra Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe 
 
I november 2020 nedsatte Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe som skulle anbefale 
tiltak for oppfølging av studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter under pandemien. 
Bakgrunnen har vært den krevende faglige og psykososiale situasjonen for norske studenter, 
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der campuser har vært helt eller delvis avstengt, og forholdene rundt undervisning og 
vurdering er skiftende. Viserektor Oddrun Samdal deltok i ekspertgruppen. 
 
I ekspertgruppens rapport (https://www.regjeringen.no/contentassets/459df2260de74e57a9f1317bd0bb492f/tiltak-for-
oppfolging-av-studenter-ved-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter-under-pandemien.pdf) listes det opp en rekke 
anbefalinger til utdanningsinstitusjonene, hvorav et flertall retter seg mot studentenes sosiale 
læringsmiljø og psykiske helse, med et klart mål om å unngå isolasjon og utenforskap. Det 
blir vektlagt at studentene bør gis tilgang til campus når smittesituasjonen tillater det. Dette er 
i tråd med UiBs praksis så langt i pandemien om å gjennomføre mest mulig fysisk 
undervisning samtidig som smittevernet blir ivaretatt.  
 
Mentorordningen er et viktig tiltak for sosial integrasjon av studentene i vårsemesteret. 
Ordningen vil bli utvidet og det arbeides for å inkludere årsstudentene i tillegg til 
bachelorstudentene i ordningen. 
 

Det vises i rapporten også til UiBs portal «Vær god mot deg selv» https://www.vaergodmotdegselv.no/ 
som inneholder oversikt over tilbud som letter studentenes situasjon under pandemien. I 
portalen gir UiBs fagmiljøer forskningsbaserte råd til hvordan studentene kan komme seg 
gjennom en krevende studiehverdag. Portalen er utviklet i tett samarbeid med 
Studentparlamentet. Den er så langt blitt besøkt av 23.000 brukere og er spredt betydelig i 
ulike sosiale medier. Portalen har også fått bred omtale i lokale og nasjonale medier.  
Den nasjonale ekspertgruppen har anbefalt at sektoren samarbeider og gjør «Vær god mot 
deg selv» til en nasjonal nettside. UiB er i gang med videreutvikling, og i første omgang vil 
portalen foreligge i engelsk versjon, samt supplert med innhold som motiverer til deltakelse i 
studentorganisasjoner.  
 
UiB har gjennom hele pandemien, har hatt jevnlige møter med Sammen der det har vært 
fokus på studentenes situasjon. Sentrale tema har vært boliggarantien for de utenlandske 
studenter, og tilbud som fremmer trivsel og fysisk og psykososial helse blant studentene. 
Samarbeidsmøtene fortsetter utover våren.  
 
Utveksling og internasjonale studenter 
 
I underkant av 200 studenter er registrert med utveksling i vårsemesteret 2021. Av disse er 
det 34 som reiste ut nå i høst, og som er på utveksling til våren. Inkludert i tallet er også 
følgende grupper utenfor Europa: Studenter ved bachelorprogrammet i japansk og studenter 
ved LLM-programmet ved Det juridiske fakultet. På grunn av den ustabile koronasituasjonen 
forventer vi at antallet utreisende studenter kan gå ned. 
 
Det er forventet rundt 350 internasjonale innreisende studenter våren 2021, hvorav ca. 220 
av disse kom til UiB allerede i løpet av uke 1. Tallet er noe lavere enn tidligere prognoser 
som viste en forventning på om lag 400 studenter. Sammen har inngått avtale med De 
Bergenske om karantenehotell og UiB dekker opphold og kost for de internasjonale 
studentene. Studentene får tilgang til studentbolig hos Sammen etter avsluttet karantene.  
 
Det ble arrangert et digitalt velkomstprogram for studentene mens de var i karantene, og det 
ble også tilbudt daglige digitale treffpunkt i perioden 5. – 12. januar. I tillegg ble det 
gjennomført digitale fakultetsvise møter 14. og 15. januar. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/459df2260de74e57a9f1317bd0bb492f/tiltak-for-oppfolging-av-studenter-ved-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter-under-pandemien.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/459df2260de74e57a9f1317bd0bb492f/tiltak-for-oppfolging-av-studenter-ved-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter-under-pandemien.pdf
https://www.vaergodmotdegselv.no/
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Anslag for studiepoengproduksjon og gjennomføring – høsten 2020 
 
I brev 16. desember ber Kunnskapsdepartementene institusjonene gi en status for 
gjennomføring og frafall for studentene under pandemien. Data fra Felles Studentsystem 
(FS) viser at andelen studenter som har møtt til eksamen høsten 2020 økte med ett 
prosentpoeng sammenlignet med året før (fra 86 prosent til 87 prosent). Samtidig har det 
vært en reduksjon fra 5 til 4 prosent i andelen som har strøket til eksamen. I sum tilsier dette 
en økning både i total studiepoengproduksjon og i avlagte studiepoeng per student,  
 
Dette er de samme tendensene som våren 2020, hvor den egenfinansierte 
studiepoengproduksjonen totalt gikk opp med 6 prosent sammenlignet med vårsemesteret 
2019. Spesielt studenter på grunnstudiene, bachelornivå og tilsvarende, har i større grad 
møtt til vurdering i perioden. På masternivå er imidlertid andelen som har avlagt grad på 
normert tid lavere enn i 2019.  
 
For å estimere mulig frafall for våren 2021 er det sett på antall studenter som møtte til 
grunnstudier høsten 2020, men som ikke har avlagt studiepoeng. Anslagsvis 95 prosent av 
emnene høsten 2020 har nå fått sensur. Dataene viser at om lag 15 prosent av studentene 
som møtte høsten 2020 ikke har avlagt studiepoeng. Dette er på linje med andre år, og noe 
lavere enn snittet for de siste fem årene. Dette kan også ses i sammenheng med tiltak rettet 
mot førsteårsstudenter de siste årene. En oversikt er gitt i tabell 1.  
 
Tabell 1. Beståtte studiepoeng første semester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved opptaket til grunnstudiene i et normalår vil 11-13 prosent av studentene som starter på 
høsten, falle fra før vårsemesteret. Når det gjelder studentene som startet høsten 2020 vil 
frafallstallene først være klare etter registreringsfristen 1. februar. Det er derfor vanskelig å 
vurdere om en større eller mindre andel kommer til å møte enn tidligere. Basert på avlagte 
studiepoeng i 2020 er det imidlertid ikke grunn til å tro at frafallet blir større våren 2021 enn i 
tidligere år. 
 
Det er imidlertid et stort usikkerhetsmoment knyttet til om studenter som har full 
studieprogresjon likevel velger å avslutte studiet etter første semesteret som en konsekvens 
av koronaepidemien og de påfølgende tiltakene eller av andre årsaker. Både Senter for 
læringsanalyse, SLATE, Digitransundersøkelse1 og Studiebarometeret viser at flertallet av 
studenter har følt seg mer ensom under pandemien. Den høye produksjonen det siste året 
kan også være uttrykk for at alternativene til å studere for mange er fraværende, og at flere 
studenter foreløpig blir værende på sine eksisterende studier. 
 

 
1 https://slate.uib.no/news/first-digitrans-report-is-published 

Årstall kull Beståtte studiepoeng (første semester)  
0 1-10 11-20 21-30 31 + Totalsum 

2016 20 % 8 % 18 % 51 % 3 % 100 % 
2017 18 % 7 % 18 % 53 % 3 % 100 % 
2018 18 % 7 % 17 % 55 % 3 % 100 % 
2019 16 % 7 % 16 % 58 % 3 % 100 % 
2020 (foreløpig) 15 % 6 % 20 % 56 % 3 % 100 % 
Snitt 2016-2019   18 % 8 % 19 % 54 % 3 % 100 % 
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Forskning og forskerutdanning  
 
Universitetet har siden koronautbruddet i mars fulgt forskningsvirksomheten nøye. Den tette 
dialogen med fakultetene fortsetter, og det er regulære møter med faglig ledelse på alle nivå 
for å utveksle erfaringer og iverksette tiltak. Den store omleggingen til digital undervisning 
har ført til at en del vitenskapelige ansatte har måttet bruke mye av sin forskningstid til 
undervisning. Dette har gått på bekostning av forskningsvirksomheten ved våre fagmiljøer.  
 
Det er fortsatt bekymring for fremdrift i prosjekter, søknadsprosesser, publiseringsvirksomhet 
og tid til forskning. Det internasjonale forskningssamarbeidet er stilt overfor store 
utfordringer, og vi ser hvilken betydning internasjonal samhandling har for både den frie 
forskningen og store forskningsprosjekter. Flere forskere har utsatt forskningsopphold.  
 
For yngre forskere og ph.d.-kandidater i begynnelsen av forskningsløpet, oppleves 
situasjonen som særlig krevende. Mange av disse har utfordringer med å få gjennomført 
datainnsamling, og det har ført til forsinkelser. Det meste av seminarer, konferanser og ph.d.-
kurs har enten blitt avlyst eller er overført til et digitalt format. Det er tilnærmet stopp i 
forskningsopphold. Flere kull med ph.d.-kandidater går dermed glipp av muligheten til å 
knytte nettverk utenfor egen institusjon og det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil ha for 
avlagte doktorgrader framover.   
  
Det er nå en ny generasjon forskere som starter sin akademiske karriere på helt andre 
premisser og vi ser at dette får implikasjoner for deres CV-bygging. Som en del av korona 
tiltakspakken for forskning har UiB nå fremskyndet arbeidet med å etablere et karrieresenter 
for yngre forskere. En arbeidsgruppe fra HR-avdelingen og Forsknings- og 
innovasjonsavdelingen er nå i gang med å definere organisering og tjenesteinnhold av et 
slikt senter. En egen styringsgruppe vil ha ansvar for arbeidet med representanter fra 
fagmiljø og fakultetene.  
 
Fakultet og institutt melder om at de har innført ulike former for tiltak og viser fleksibilitet 
overfor kandidatene som har problemer med fremdrift, sosial isolasjon og påfølgende 
helseutfordringer. HR-avdelingen og Forsknings- og innovasjonsavdelingen samarbeider 
også om en spørreundersøkelse som skal sendes ut til ph.d.-kandidatene for å kartlegge 
deres arbeidssituasjon. Dette vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging og 
tiltak. HR-avdelingen vil videre sette av ressurser for å tilby psykologbistand til stipendiater 
som har behov.  
 
Korona-situasjonen viser imidlertid ikke stor innvirkning på antall avlagte doktorgrader. I 2020 
er det avholdt 243 disputaser. Dette er det høyeste antallet siden 2015, og det femte beste år 
noensinne. Fakultet og institutt har gjort en meget god innsats med å få avholdt disputaser, 
enten som heldigitale arrangementer eller med et begrenset antall publikum tilstede.  
 
UiB har lagt fram en tiltakspakke for å redusere negative konsekvenser av koronaepidemien 
på kort og lengre sikt. For inneværende år har fakultetene fått økonomisk støtte som skal 
brukes til å styrke kapasitet knyttet til søknader om eksterne midler, og til bruk av faglige 
ekspertpanel i søknadsarbeidet. Forskningsrådet sin hoved søknadsfrist for 2021 er 10. 
februar, og mange forskere er i gang med søknadsarbeid til denne fristen. Fakultetene 
melder at de tildelte midlene til fakultetene er et godt tiltak som bidrar til avlastning i 
søknadsarbeidet.  
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Arbeidet med søknader til sentre for Fremragende forskning, fortsetter og det ble sendt 25 
søknader til den første søknadsrunden som var 18. november 2020. For de initiativene som 
blir invitert til søknadsrunde to, er den forventede søknadsfristen 3. kvartal 2021. Sammen 
med den tildelte korona tiltakspakken for forskning til fakultetene vil det bli gitt god støtte til 
søkerne i denne prosessen.  
 
I styresak 99/20 i septembermøtet ble styret forelagt analyser av aktivitet og resultater i 
Forskningsrådet og EU. I styresak om Fremragende forskning, sak 14/21 gis det en egen 
redegjørelse for UiBs resultater fra ERC 
 
 
Tiltak for ansatte  
 
Etter regjeringens anbefalinger i januar har UiB videreført ordningen med hjemmekontor og 
forskjøvet arbeidstid til og med 31.januar for å unngå unødvendig belastning på offentlig 
transport og av hensyn til ansatte i risikogrupper. Campus har likevel vært åpen for ansatte 
ved bruk av nøkkelkort når det er spesifikke behov eller oppgaver som gjør det nødvendig 
med tilgang til campus. Utvalget som skal arbeide med ulike scenarier for gjennomføring av 
vårsemesteret vil gi nærmere anbefalinger til hvordan fagmiljøer og avdelinger bør planlegge 
sin aktivitet i lys av koronasituasjonen.  
 
Universitetsledelsen har i perioden anbefalt at alle arrangement gjøres digitale så lenge   
tiltakene gjelder med en maks grense på 10 deltakere, og flere arrangementer er enten 
utsatt, avlyst eller lagt om.  

Universitetsmuseét har igjen stengt utstillingene for publikumsbesøk, mens 
Universitetsbiblioteket holder åpent for studentarbeidsplasser og med utlånsordning som 
ivaretar godt smittevern. 

UiB følger fortsatt regjeringens reiseråd slik at alle reiser i inn- og utland som ikke er strengt 
nødvendig unngås.  

Informasjonsbehovet i organisasjonen har vært stort og UiB har i hele perioden tilstrebet å gi 
grundig informasjon på norsk og engelsk om koronastatus og konsekvenser for den daglige 
driften ved universitetet til studenter og ansatte. Viktige meldinger sendes fortsatt ut 
på sms til alle ansatte og studenter ved behov. Nettsiden uib.no/korona og uib.no/en/corona 
er bygget ytterligere ut for å sikre relevant informasjon til studenter og ansatte.   
 
I slutten av november avholdt også universitetsledelsen to allmøter, et for studenter og et for 
ansatte, der målgruppene kunne stille spørsmål. Ledelsen fikk gode tilbakemeldinger på 
dette tiltaket som vil bli benyttet igjen dersom situasjonen tilsier det. En egen digital 
julesending ble tilbudt studenter og ansatte før jul for å rette en særskilt takk til alle for 
innsatsen gjennom et spesielt år.  
 
Økonomi 
 
I styresak 124/20 blir det vist til både besparelser, merkostnader og reduserte inntekter som 
følge av pandemien. Gjennom 2020 har alle enheter vurdert koronaens effekter på 
innsparinger og merkostnader i tre omganger. I alle tre rapporteringene har samlet 
kostnadsøkning og kostnadsreduksjon på grunnbevilgningen omtrent utliknet hverandre, 
men inntektene har falt, og det er en skjevfordeling på merkostnader ved at fakultetene har 
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spart midler, mens sentralnivået har hatt økte kostnader. Når det gjelder tap av inntekter er 
det odontologisk klinikk ved MED og Museumsbesøk på UM som har rapportert høyest tap. 
 
Merkostnadene er knyttet til IT-utstyr, lokaler, smittevern og smittevernvakter samt 
undervisning og eksamen. Disse kostnadene vedvarer selv om det varierer noe med 
endringer i smitteverntiltak. At smitteverntiltakene endres i styrke er i seg selv også 
kostnadsdrivende, da det er kostnader knyttet til opp- og nedskalering av aktivitet. 
 
1 % innspart lønns- og priskompensasjon (30 mill. kroner) ble etter anbefaling fra styret 
omfordelt som følge av disse skjevhetene. Det medisinske fakultet fikk kompensert 10 mill. 
kroner og resten ble fordelt til Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet og 
sentraladministrative avdelinger. Dette dempet noe av behovet for utgiftsdekning. Spesielt for 
de avdelingene som ikke har andre besparelser som kan dekke inn merkostnadene. 
Det er ventet at effektene holder frem i første halvår gjennom fortsatt lavere aktivitet som gir 
innsparinger og ekstra tiltak som gir merkostnader.  
 
UiBs bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er blitt om lag 70 mill. kroner (6 %) lavere enn 
forventet. Dette rammer fakultetene som nå ligger etter på gjennomføring i en rekke 
prosjekter. Usikkerheten her er hvordan forsinkelsene også vil påvirke inngangen av nye 
prosjekter og den samlede aktiviteten i årene fremover. 
 
UiB fått tilført studieplasser og bevilgninger til investeringer i løpet av 2020. Dette er 
målrettede tiltak som ikke gir rom for generell omdisponering til smitteverntiltak mv.  Den 
samlede effekt for UiB av korona året 2020 er derfor forsinket fremdrift, generelt større 
overføringer ved fakultetene og noen poster med høyt forbruk sentralt. Det vises ellers til 
omtale i økonomirapport. 
 
 
Universitetsdirektørens kommentarer  
 
Universitetet har hatt en god håndtering av de raske omleggingene som har vært nødvendig 
under pandemien og som på nytt ble situasjonen ved semesterstart. Det er samtidig 
krevende å tilpasse virksomheten og arbeidshverdagen på kort varsel, men ansatte og 
studenter har gjort en stor innsats for å kunne opprettholde den faglige aktiviteten. Med rask 
spredning av informasjon og tett dialog med studenter og enhetsledere har UiB tilstrebet at 
det skal være så mye tid til omlegging av arbeids- og studiehverdagen som tiltakene gir rom 
for. Utvalget som nå er i gang for å vurdere ulike scenarier for vårsemesteret vil gi viktige 
anbefalinger til hvordan fagmiljøer og avdelinger best kan planlegge sine aktiviteter for å 
ivareta kjerneoppgavene så forutsigbart som mulig innen gjeldende smittevern. 
 
For de ansatte er det både faglige og arbeidsmiljømessige konsekvenser av å legge om til 
hjemmekontor og enhetene har stort fokus på utfordringene. Mange unge forskere har fått en 
krevende start på karrieren og det er viktig at fagmiljøene har en særskilt oppmerksomhet 
mot disse gruppene. Gjennom egen undersøkelse til stipendiatene vil vi få mer kunnskap om 
konsekvenser og behov i denne viktige gruppen som er i starten av sin karriere. I 
vårsemesteret vil UiB som resten av UoH-sektoren også gjennomføre felles 
arbeidsmiljøundersøkelse, ARK-undersøkelsen. Gjennom denne undersøkelsen vil det også 
bli et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle arbeidsmiljøet ved fakultetene og avdelingene.  
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Forskningsvirksomheten følges tett og med særlig oppmerksomhet mot pågående 
søknadsprosesser, og miljøene anvender tiltakspakken som er dedikert mot dette arbeidet 
på en god måte. Det er spesielt gledelig at UiB har hevdet seg godt i konkurransen om nye 
ERC prosjekter i høst.  
 
De økonomiske konsekvensene av pandemien omfatter både besparelser, merkostnader og 
reduserte inntekter. Enheter som har betydelige tap i inntekter er kompensert slik at den 
faglige virksomheten ikke svekkes unødig. Dette er et viktig ansvar for institusjonen samlet 
også i 2021. Arbeidet med analyser av de langsiktige effektene for økonomien vil fortsette. 
Dette omfatter mulige aktivitetsendringer i den faglige virksomheten og innen den eksternt 
finansierte delen av økonomien. Det er imidlertid krevende å gi veldig presise beregninger så 
lenge pandemien pågår. En del av disse konsekvensene vil det først være full oversikt over i 
et par år etter at pandemien er over.  
 
Beredskapsorganisasjonen ble igjen mobilisert når regjeringen innførte nye restriksjoner i 
januar, og ble demobillisert når tiltakene for januar var innført og situasjonen var stabil. Den 
tette dialogen med fakultetene videreføres for å sikre god informasjonsflyt og fange opp 
utfordringer i fagmiljøene tidligst mulig. Universitetet har i hele perioden hatt nært samarbeid 
med studentorganisasjonene, de tillitsvalgte og vernetjenesten og dette videreføres.  
 
 
26.01.21//Tore Tungodden/Kari Fuglseth/Sonja Dyrkorn/Benedicte Løseth/Christen 
Soleim/Per Arne Foshaug.  
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