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Saken gjelder:
UiB la opp til at studentene kunne vende tilbake til en studiestart med undervisning og
tilstedeværelse på campus i tråd med forsvarlig smittevern. 2. januar anbefalte imidlertid
regjeringen at undervisning ved universiteter og høyskoler skulle være digital fram til
19.januar. Campus kunne likevel holdes åpen for studenter og ansatte som hadde behov for
tilgang til arbeidsplass og infrastruktur. 7.februar innførte regjeringen nye og omfattende
restriksjoner som følge av spredning av mutant virus i Bergen og omegnskommuner som
gjaldt til 14.februar. Fra 15.februar endret regjeringen tiltakene og åpnet for enkelte lettelser.
Det ble gitt unntak for digital undervisning i særskilte fag. Fra 22.februar ble det gitt
ytterligere lettelser for studentene. Undervisning i mindre grupper ble igjen mulig og
lesesalene og læringssentrene gjenåpnet.
I saken redegjøres det for UiBs oppfølging av tiltak for å hindre spredning av Covid 19.
Forslag til vedtak:
Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med Koronaviruset til
orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.
Robert Rastad
Universitetsdirektør
02.03.21 Tore Tungodden/Kari Fuglseth/Sonja Dyrkorn/Benedicte Løseth/Christen
Soleim/Per Arne Foshaug.
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Bakgrunn
Universitetet la til rette for en studiestart der studentene kunne vende tilbake til campus og
følge fysisk undervisning i tråd med gjeldende smittevern. Som følge av smitteøkning
nasjonalt anbefalte imidlertid regjeringen 2. januar at undervisning ved universiteter og
høyskoler skulle være digital fra studiestart og til 19.januar. Formålet var å dempe smittetrykk
og unngå bruk av offentlig transport. Som følge av utbrudd i Bergen med spredning av
mutant virus innførte regjeringen omfattende restriksjoner for Bergen og omegnskommuner
fra 7.februar til 15.februar. Følgende tiltak gjaldt for UiB:
•
•

•
•
•

Digital undervisning ble innført for alle studenter. Eksamener og planlagte
arrangementer måtte utsettes eller gjøres digitale. Campus ble stengt for studentene,
men det var anledning til å hente ut eiendeler.
Klinisk praksis for studentene ved Det medisinske fakultet ble opprettholdt, inkludert
praksis hos fastleger i Bergen kommune og praksis i tannklinikken. UiB tok opp
spørsmål om studenter i klinisk praksis med Folkehelseinstituttet, og med
Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet som ga tilslutning til å opprettholde
praksis i disse studiene.
Alle ansatte var pålagt hjemmekontor. Tilstedeværelse på campus måtte avklares
med nærmeste leder. Opptak for digital undervisning kunne foregå på campus.
Universitetsbiblioteket stengte, men ansatte og studenter kunne hente bestilte bøker
mandag 8.februar.
Bergen kommune vedtok egen forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser og
UiB definerte at 4 større byggeprosjekter kunne fortsette med hjemmel i forskriften,
men flere prosjekter måtte settes på vent.

12.februar endret regjeringen tiltakene i Covid 19 forskriften og følgende tiltak gjaldt for UiB
fra 15.- 22. februar:
Undervisningen var som hovedregel fortsatt digital og campus var stengt for studenter.
Unntak gjaldt for undervisning som ikke kunne digitaliseres og under forutsetning av at
smittevern ble ivaretatt:
- Alle former for praksis for studenter, både praksis som gjennomføres på UiB og i
helsetjenesten (kommunalt, regionalt, og på sykehus), i skolen og i
interesseorganisasjoner. Klinisk undervisning, ferdighetstrening og undervisning i
skapende og utøvende fag. Labundervisning, feltundervisning og forsøk som
inkluderte studenter og som må gjennomføres for å sikre studieprogresjon
•
•

Ansatte var pålagt hjemmekontor, med mindre annet var avtalt på grunn av arbeid
som bare kunne utføres på campus.
Alle arrangement skulle fortsatt være digitale.
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•
•
•

Universitetsbiblioteket åpnet kun for bestille- og henteordning.
Universitetsmuseét var fortsatt stengt.
Bergen kommune gikk over til nasjonal forskrift og byggprosjekter kunne starte opp
igjen med reviderte rutiner for smittevern.

Regjeringen innførte lettelser i tiltakene fra og med 22.februar og UiB besluttet følgende
tiltak:
•

•
•
•

•

•

Det ble åpnet for fysisk undervisning for grupper på 20 studenter og mentorordningen
for studenter kunne tilrettelegge for fysiske samlinger i grupper på 20. UiB har som
utgangspunkt at det skal gis en ukes varsel med hensyn til endring i
undervisningstiltak.
Eksamen er som hovedregel digital fram til påske.
Studentarbeidsplasser og lesesaler åpnet for studenter og Universitetsbiblioteket
åpnet.
Hjemmekontor gjaldt fortsatt for alle som hadde mulighet til det. Tilstedeværelse på
campus måtte avtales med nærmeste leder. Det ble sikret tilstedeværelse for kritiske
driftsfunksjoner som bare kunne løses på campus. Fakultetene ble oppfordret til å
legge til rette for unge forskere som var avhengig av å komme tilbake til campus for å
sikre progresjon i sitt arbeid.
Det ble igjen anledning til å gjennomføre innendørs arrangement med inntil 10
deltakere. Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere (fra 23.2).
Fortsatt gjaldt likevel en generell anbefaling om å utsette fysiske arrangementer eller
gjøre dem digitale
Universitetsmuseet gjenåpnet for publikum fra 2.mars.

UiB anbefalte alle ansatte og studenter å ta i bruk den nye appen, https://www.helsenorge.no/smittestopp/ ,
for smittesporing som er utviklet av FHI.
Undervisningssituasjonen
UiB har prioritert å legge til rette for sosial og faglig integrering i studiemiljøene, og i starten
av vårsemesteret hadde studentene anledning til å være på campus. Lesesalene holdt åpent
og studentene kunne bestille grupperom ved fakultetene for å samles i mindre
kollokviegrupper. Etter regjeringens innføring av nye tiltak 7.februar måtte lesesaler og
studentarealer i en periode stenges. Mentorordningen for førstesemesterstudenter, som skal
bidra til å styrke sosial og faglig integrering, har hatt digitale møteplasser i denne perioden.
Kravet om digital undervisning som ble innført fra semesterstart har blitt forlenget i flere
omganger. Det har vært unntak for utdanninger som er avhengig av infrastruktur på campus
for å kunne gi undervisning. Dette gjaldt klinisk undervisning, ferdighetstrening og
undervisning i skapende og utøvende fag, samt laboratorieundervisning, feltundervisning og
forsøk som inkluderer studenter og som må gjennomføres for å sikre studieprogresjon.
Alle former for praksis for studenter kunne gjennomføres og omfattet både praksis som
gjennomføres på UiB og i helsetjenesten (kommunal, regional, og i sykehus), i skolen og i
interesseorganisasjoner. Studenter i praksis skal følge praksisstedets smittevernregler.
Med lettelsene som ble innført fra 22. februar kunne studentene igjen vende tilbake til
campus. Det ble igjen åpnet for fysisk undervisning for grupper på inntil 20 studenter og
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mentorordningen kan nå tilrettelegge for fysiske samlinger i grupper på maksimalt 20
personer. Det er anledning til å gjennomføre innendørs arrangement med inntil 10 deltakere.
Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere, men fortsatt gjelder likevel en
generell anbefaling om å utsette fysiske arrangement eller gjøre dem digitale.
Studentarbeidsplasser, lesesaler og Universitetsbiblioteket ble også åpnet fra 22.februar. UiB
har siden utvidet antall studentarbeidsplasser gjennom bruk av arealer i Christiesgate 18 og
på studentsenteret. Det arbeides videre med ulike alternativer for å sikre bedre kapasitet
internt og eksternt.
Studentopptak
Opptak til grunnstudier og master studier for 2021/22 åpnet 1. februar. Etter 15. april vet vi
mer om økningen i antall søkere i 2020 var starten på en oppadgående trend.
Allerede nå ser vi en vesentlig økning i tallet på internasjonale søkere til masterstudier for
høsten 2021. Denne økningen er også registrert ved andre læresteder. Antallet
internasjonale masterstudenter gikk drastisk ned for studieåret 2020/21, men en del har fått
reservert studieplass til høsten 2021 og har nå søkt på nytt.
Medio februar varslet Kunnskapsdepartementet at alle skriftlige eksamener i videregående
skole avlyses våren 2021, mens muntlig eksamen skal gjennomføres for avgangselevene.
Avlysning av skriftlig eksamen betyr at årets avgangselever, i likhet med avgangselevene i
2020, får godkjent vitnemål uten eksamen og rangeres på standpunktkarakterer. For
masteropptak og PPU, vil det også for studieåret 2021/22 være mulig å få tilbud om
studieplass selv om søker mangler inntil 15 studiepoeng på grunn av forhold knyttet til
korona, emner må da fullføres innen ett år etter oppstart.
Eksamen
For våren 2021 er det kun planlagt saleksamen i emner der det er nødvendig for å
opprettholde kvalitet i vurderingen. I januar og starten av februar har det vært mulig å
avholde saleksamen for inntil 10 personer per rom, men i praksis er det kun avholdt én
saleksamen. Fakultetene har endret vurderingsform for flere planlagte saleksamener i
perioden. Det er besluttet at planlagte saleksamener til og med påske, skal erstattes med
annen vurdering som ikke krever oppmøte. Unntaket er kontinuasjonseksamener i emner der
ordinær eksamen høsten 2020 var avholdt i sal. Tillatt antall studenter per eksamensrom
følger den til enhver tid tillatte gruppestørrelsen for undervisning, så lenge det kan
opprettholdes 2 meter mellom kandidatene.
Studentene skal varsles om endringer i digital eller fysisk eksamen minst en måned før
eksamen. Etter påske vil saleksamener avholdes som planlagt dersom dette er
gjennomførbart i forhold til gjeldende smitteverntiltak. Muntlig eksamen kan gjennomføres
med fysisk oppmøte så langt det er mulig etter gjeldende nasjonale og lokale føringer.
Utveksling og internasjonale studenter
I underkant av 200 studenter var opprinnelig registrert med utveksling i vårsemesteret 2021.
På grunn av den usikre situasjonen forventet vi en nedgang i dette tallet. Oppdaterte tall
viser at vi primo februar har 138 studenter som er registrert med utveksling vårsemesteret
2021. Stengte grenser og kanselleringer fra mottakende lærested er noen av årsakene til
nedgangen. Tallet inkluderer studenter som reiste ut i høst, og som også er på utveksling
denne våren. I tillegg er noen grupper studenter utenfor Europa tatt med. Dette gjelder
studenter ved LLM-programmet ved Det juridiske fakultet og studenter ved
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bachelorprogrammet i japansk. Det er uavklart om det vil være mulig å gjennomføre
utveksling til Japan denne våren.
Søkertallene for utveksling til høsten 2021 er stabile og på samme nivå som i fjor. Foreløpig
holder åpen vi muligheten for utveksling utenfor Europa, men vi registrerer at flere av våre
samarbeidspartnere kansellerer og situasjonen er usikker. UiB ønsker i denne spesielle
situasjonen å legge til rette for at søkere som primært ønsker seg på utveksling utenfor
Europa, kan bli nominert til utveksling til to læresteder samtidig; ett utenfor og ett innenfor
Europa. Mange studenter har benyttet seg av denne muligheten.
Vi forventet ved semesterstart 350 nye internasjonale studenter. Primo februar har vi mottatt
327 nye internasjonale studenter. Alle har nå gjennomført innreisekarantene på hotell. Fem
studenter kom seg ikke til Norge før grensene ble stengt og er i dialog med fagmiljøet for
eventuell digital undervisning.
Studiepoengproduksjon høsten 2020
Fristen for rapportering av data fra høsten 2020 til DBH gikk ut 15. februar, og dataene viser
en kraftig økning på 8 prosent i egenfinansierte årsenheter fra 2019 til 2020. På
bachelorstudiene er økningen på hele 14 prosent. Også integrert master og
profesjonsutdanningene øker merkbart med om lag rundt 6 prosent. Hver student har i løpet
av 2020 i snitt avlagt 46 studiepoeng, om lag to studiepoeng mer enn snittet for de
foregående fem årene. Den største økningen ser vi igjen blant bachelorstudentene, der hver
student i 2020 produserte 16 prosent flere studiepoeng enn i perioden 2014 - 2019. Det er
spesielt bachelorstudenter på allmennfakultetene som har økt produksjonen: HF, SV, MN og
PSYK. Resultatet av dette er at flere studenter gjennomfører bachelorstudiene innenfor
normert tid: ca. 40 prosent i 2020, mot 34 - 37 prosent forrige tiårsperiode.
For masterstudentene ser vi ikke en tilsvarende endring. Studiepoengproduksjonen er stabil,
men antallet ferdige kandidater har gått litt ned i 2020. Rundt 54 prosent av
masterstudentene gjorde seg ferdig på normert tid og det er en nedgang fra 2019 (60
prosent), men også i nedre sjikt for de siste ti årene.
Forskning og forskerutdanning
Universitetet har siden koronautbruddet i mars fulgt forskningsvirksomheten nøye. Den store
omleggingen til digital undervisning er rapportert å ha gått på bekostning av
forskningsvirksomheten ved noen fagmiljø.
Et eksempel på forskning som er rammet er «Toppforskprogrammet,»
https://www.uib.no/forskning/91071/toppforskprogrammet , som er en del av UiBs satsning på fremragende
forskning, og som har som formål å skape verdensledende forskningsmiljø. Med bidrag fra
Trond Mohn stiftelse (TMS) på 68,5 millioner har UiB kunnet knytte til seg fem fremragende
forskere som tilbys særskilte vilkår og administrativ støtte. Pandemien har rammet
fremdriften i alle prosjektene. Muligheten til å gjennomføre arrangementer, invitere
gjesteforskere, reiseaktivitet og feltarbeid, eksperimenter i laboratorier og
pasientundersøkelser har vært svært begrenset. I et nylig møte mellom TMS og UiB har TMS
vedtatt å forlenge prosjektperioden for de av toppforskerne som har blitt ekstra rammet i sine
prosjekter.
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Forskningsrådets årlige hovedsøknadsfrist gikk ut 10. februar. Flere programmer har utlyst
midler med frist denne datoen, og alle fakultetene har vært involvert i søknader til enkelte
eller flere av programmene. Fakultetene melder at den koronarelaterte tiltakspakken knyttet
til forskning har bidratt positivt. Midlene er benyttet til tiltak som frikjøp, ekstra
stillingsressurser, konsulentstøtte, faglige ekspertvurderinger av søknadene.
«Fellesløft-IV» hadde også søknadsfrist 10. februar. Dette er en del av Forskningsrådets
målrettede satsning på banebrytende forskning, der formålet er å fremme fornyelse og
utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Forskningsrådet har øremerket
1 mrd. kroner til satsningen, og Forskningsrådet og institusjonene går inn med 500 millioner
hver. Utfra en beregning basert på utbetalte midler til institusjonene i perioden 2017-2019 får
UiB 12,5 prosent av disse midlene. UiB sendte 31 søknader til denne fristen. UiBs
økonomiske tiltakspakke har blant annet bidratt til å skjerme søknadsarbeidet til denne
utlysningen. Det er knyttet stor prestisje til disse prosjektene, og flere av søkerne er også
involvert i søknader om å bli sentre for fremragende forskning (SFF).
18. november 2020 sendte UiB 25 søknader til Forskningsrådets utlysning trinn 1 om å bli
sentre for fremragende forskning, og 15. september er det søknadsfrist til trinn 2 av
søknadsprosessen. UiB vil ha tett dialog med søkerne om hvordan man best mulig kan legge
til rette og støtte søknadene for de som blir invitert til søknadstrinn 2.
Mange yngre forskere og ph.d.-kandidater melder om problemer med fremdriften i
forskningen. På grunn av korona-restriksjoner er det mange som ikke får gjennomført
datainnsamling, og det gir forsinkelser. Enkelte blir tvunget til å endre datagrunnlaget og
problemstilling for avhandlingen. Det meste av seminarer, konferanser og ph.d.-kurs går nå
som digitale arrangement. Det er tilnærmet stopp i forskningsopphold. Flere kull med ph.d.kandidater går dermed glipp av muligheten til å knytte nettverk utenfor egen
institusjon. Fakultetene melder om innføring av ulike former for tiltak og det vises fleksibilitet
overfor kandidatene som har problemer med fremdrift, sosial isolasjon og påfølgende
mentale helseutfordringer. Ved innføring av nye lettelser fra 22.februar ble fakultetene
oppfordret til å legge spesielt til rette for unge forskere som var avhengig av å komme tilbake
til campus for å sikre progresjon i sitt arbeid. UiB kartlegger i løpet av mars situasjonen for
ph.d.-kandidatene gjennom en spørreundersøkelse. HR-avdelingen styrker også tjenester for
psykososial oppfølging og rådgivning til ph.d.-kandidatene.
Det er etablert gode rutiner for digital disputas og prøveforelesning. Flere kandidater melder
om at korona-situasjonen har gitt dem arbeidsro i avslutningen av avhandlingsarbeidet.
Disse forholdene kan forklare hvorfor 2020 ble et godt år for avholdte disputaser. Med totalt
242 avholdte disputaser er dette det femte beste år noensinne. 26. februar ble det
gjennomført digital doktorpromosjon for 112 kandidater fra høsten 2020 og vinteren 2021.
Tiltak for ansatte
I januar videreførte UiB ordningen med anbefalt hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid.
Campus var likevel åpen for ansatte ved bruk av nøkkelkort når det er spesifikke behov eller
oppgaver som gjør det nødvendig med tilgang til campus.
Hjemmekontor ble pålagt for alle ansatte fra 7.februar til 15.februar og deretter forlenget til
22.februar. All tilstedeværelse på campus måtte avklares med nærmeste leder. Unntak ble
gitt for kritiske funksjoner, opptak av digital undervisning som ikke kunne gjøres hjemmefra
og for noen få digitale arrangementer som den internasjonale SDG-konferansen. Med et godt
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gjennomarbeidet digitalt opplegg oppnådde årets konferanse rekordhøy deltakelse med 2600
deltakere fra 105 land.
Fra 22.februar var hjemmekontor fortsatt anbefalt for alle som kan arbeide hjemmefra.
Fakultetene kunne også legge til rette for tilstedeværelse for yngre forskere som var
avhengig av å komme tilbake til campus for å sikre progresjon i sitt arbeid.
Universitetsmuseet har i vinter holdt stengt for publikumsbesøk, men gjenåpnet den 2.mars.
Universitetsbiblioteket var stengt fra 7.februar, men opprettholdt en henteordning for bøker
og gjenåpnet den 22.februar.
UiB følger fortsatt regjeringens reiseråd slik at alle reiser i inn- og utland som ikke er strengt
nødvendig unngås.
Informasjonsbehovet i organisasjonen er betydelig når det innføres endringer i restriksjoner
og tiltak. Universitetsledelsen har tett dialog med ledelsen ved fakultetene og med
studentene i forbindelse med alle slike endringer. Viktige meldinger sendes fortsatt ut med
tekstmelding 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.
Økonomi
UiBs enheter har meldt om besparelser relatert til pandemien på mer enn 100 mill. kroner på
basisbudsjettene (grunnbevilgningen) i 2020. Mye av dette er nedgang på reise- og
møtekostnader. Lavere lønns- og prisvekst (om lag 30 mill. kroner) var også en besparelse
som må tilskrives pandemien.
Samtidig er det meldt om like store pandemirelaterte økninger. Økningene er knyttet til ITutstyr, lokaler, smittevern og smittevernvakter samt undervisning og eksamen. På UiB
sentralt er det ført 23 mill. kroner i ekstrautgifter til smitteverntiltak, vakthold og leie. Ved
UiBs IT-avdeling er det ført 11 mill. kroner i kjøp knytte til programvarelisenser og utstyr.
Universitetsbiblioteket har ekstraordinært økt tilgjengeligheten gjennom elektroniske
abonnementer med 6 mill. kroner. I tillegg kommer ekstra IT-infrastruktur for hjemmekontor,
og høyere kvoter på datatrafikk på tjenestetelefoner og tilskudd til bredbånd. Dette er
ekstrakostnader som også vil påløpe i 2021, inntil vi er tilbake til en normalsituasjon.
Ved fakultetene har ansatte i rekrutteringsstillinger måttet forlenges, og det har gitt en
kostnad både i 2020 og for årene fremover.
Også inntektene er påvirket som følge av pandemien. UiB fikk 85 mill. kroner til bygg og nye
studieplasser i 2020 som kan ses i sammenheng med pandemieffektene. Det er samtidig
nedgang i inntekter som ved Odontologisk klinikk (kr 11 mill.) og i form av tapte
publikumsinntekter for Universitetsmuseet.
I bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) er det også nedgang på reiser og møter. Aktiviteten
ble samlet 60 mill. kroner lavere enn budsjettert og det tilsvarer nivået fakultetene har meldt
som pandemidrevet forsinkelse/nedgang i denne delen av økonomien.
Ekstra bevilginger, forsinket aktivitet på BOA og store bevegelser i økonomien er tre store
konsekvenser av pandemien. Den fjerde er hvor skjevt effektene traff internt. Fakultetene har
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i hovedsak opplevd forsinkelser og besparelser. Sentralnivået har tatt merkostnader i 2020
og vil også måtte gjøre det i 2021. Mens fakultetenes overføringer fra 2020 til 2021 økt fra 40
mill. kroner til 119 mill. kroner gikk overføringene i UiB felles avsetninger ned og tilsvarer 23
mill. kroner.
Det er også andre effekter av pandemien og ikke alle har samme betalbare konsekvenser.
Det er rimelig å anta at alle UiBs ansatte har jobbet under vanskeligere forutsetninger enn
vanlig. Mye av arbeidsinnsatsen som har vært lagt ned i forskningsprosjekter, i å
gjennomføre studier, i formidlingsvirksomheten og i administrasjon og støttefunksjoner har
vært større enn vanlig for å oppnå et tilnærmet like godt resultat. Dette kan pekes på et
produktivitetstap som er vanskelig å anslå, men som det er rimelig å anta er reelt.
UiB drar nytte av alle investeringene i IT-utstyr, lisenser og nye rutiner som er etablert
gjennom pandemien. Samtidig ventes det fortsatt merkostnader på en rekke koronarelaterte
tiltak og svake inntekter fra f.eks. pasientinntekter. Det er også grunn til å tro at reise- og
møtekostnader blir lavere enn vanlig – i hvert fall i første halvår. Det ventes også forsinkelser
på annen aktivitet, fordi gjennomføring blir utsatt i påvente av bedre betingelser. UiB følger
dette opp. Det er planlagt en vurdering av mulig underforbruk i første tertial. Styret har gitt
ledelsen fullmakt til å omdisponere til byggtiltak dersom dette vurderes som mulig og
hensiktsmessig.
Universitetsdirektørens kommentarer
Semesterstarten ved UiB har vært krevende for studenter og ansatte med stadig nye
restriksjoner som følge av smittespredning nasjonalt og lokalt. Mange har gjort en stor
innsats for å tilpasse arbeids- og studiehverdagen på kort varsel.
Universitetet har arbeidet for å gi en bedre tidshorisont for å håndtere omlegginger. Samtidig
fikk pandemien en ny utvikling med mutant virus, og myndighetene har på nytt måtte innføre
restriksjoner på meget kort varsel. Universitetet vil fortsette arbeidet for å gi så god
forutsigbarhet i arbeidshverdagen for ansatte og studenter, og samtidig er det viktig å
håndtere raske tilpasninger når det er til det beste for den faglige virksomheten.
Universitetsledelsen har hatt særlig fokus på studentenes situasjon og det er mange som
rammes når studentarbeidsplasser og studentarealer må lukkes. Det har vært tett dialog med
kommunale myndigheter om studentenes situasjon. Det er gledelig at
studentarbeidsplassene igjen er åpnet og at studentene kan møtes i mindre grupper til
undervisning. Dette er avgjørende for å ivareta en god studiehverdag. Regjeringen vedtok
29. januar en egen krisepakke for studentene som også omfatter muligheter for å lønne
studenter for å øke sosiale lavterskeltilbud i tillegg til en styrking av studentsamskipnadenes
tilbud til studentene se presseoppslag fra regjeringen,
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-deler-regjeringen-ut-penger-til-tusenvis-av-studentjobber/id2836812/ . Det er
bevilget kr 9,7 mill til UiB fra krisepakken og vi vil følge opp tiltakene snarest mulig.
For de ansatte er det både faglige og arbeidsmiljømessige konsekvenser av å legge om til
hjemmekontor og enhetene har stort fokus på utfordringene. Når pandemien nå har vart i ett
år ser vi også langtidsvirkninger med slitasje i alle grupper av ansatte. 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 i mars vil
vi få mer kunnskap om konsekvenser og behov i denne viktige gruppen som er i starten av
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sin karriere. ARK-undersøkelsen til alle ansatte vil også gi et viktig grunnlag for å rette inn
tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet i en krevende tid.
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 gledelig at det var god søknadsaktivitet til forskningsrådets hovedfrist
i februar.
De økonomiske konsekvensene av pandemien omfatter både besparelser, merkostnader og
reduserte inntekter. Arbeidet med analyser av de langsiktige effektene for økonomien vil
fortsette. En del av disse konsekvensene vil det først være full oversikt over i et par år etter
at pandemien er over og et er derfor fortsatt viktig å tenke langsiktige tiltak for å ivareta
kjernevirksomheten.
Beredskapsorganisasjonen ble igjen mobilisert når regjeringen innførte nye restriksjoner i
februar. Den tette dialogen med fakultetene videreføres for å sikre god informasjonsflyt og
fange opp utfordringer i fagmiljøene tidligst mulig. Alle viktige beslutninger om koronatiltak
drøftes i dekanmøte før beslutning. Universitetet har i hele perioden også hatt nært
samarbeid med studentorganisasjonene, de tillitsvalgte og vernetjenesten og dette
videreføres. Det er også løpende dialog med nasjonale og lokale myndigheter for å
tilrettelegge best mulig for ansatte og studenter innenfor de til enhver tid gjeldende tiltak.
02.03.21/Tore Tungodden/Kari Fuglseth/Sonja Dyrkorn/Benedicte Løseth/Christen
Soleim/Per Arne Foshaug.
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