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Saken gjelder:
UiB bestemte våren 2021 at alle stipendiatperioder som hovedregel blir forlenget med
ytterligere én måned på grunn av koronasituasjonen. Ordningen håndteres av fakultetene.
Saken gjennomgår status for fakultetenes arbeid med forlengelse av ansettelsesperiodene
for stipendiater som er omfattet av ordningen. Fakultetene har også rapportert på hvordan de
har informert om ordningen, og hva slags informasjon som har gått ut til den enkelte
stipendiat.
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forlengelser av stipendiatperioden
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Orientering om arbeidet med forlengelse av ansettelsesperioder for
stipendiater på grunn av koronasituasjonen
Bakgrunn
I brev til fakultetene av 28.06.21 ble det orientert om følgende føringer for forlengelser av
stipendiatstillinger ved UiB:
•

•
•
•

UiB vil som hovedregel gi stipendiater ytterligere en måneds forlengelse som resultat
av koronasituasjonen. Dette betyr i praksis at stipendiater som allerede har fått en
måneds forlengelse som resultat av covid-19 og fortsatt er ansatt får ytterligere en
måneds forlengelse.
Stipendiater som ikke var ansatt da forrige vurdering ble gjort og er ansatt før 1.1.21
får en måneds forlengelse.
Stipendiater som er ansatt etter 1.1.21 får ikke forlengelse.
Forlengelse til stipendiater og postdoktorer pga sykdom og omsorg for barn og nær
familie vil bli gitt i tråd med vanlig praksis og gjeldende lov- og regelverk.

Det enkelte fakultet fikk ansvar for håndtering av ordningen.
I møtet 28.10.21 ble styret orientert om universitetets beredskapsarbeid knyttet til
koronaviruspandemien (styresak 116/21). Styret gjorde følgende vedtak i saken:
Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med
koronaviruspandemien til orientering og ber videre om at det rapporteres på
oppfølgingen av stipendiatforlengelsene i neste styremøte.
Fakultetene er etter dette bedt om å rapportere på følgende tall:
• Antall stipendiater totalt
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen
• Antall stipendiater som har fått forlengelse
De er også bedt om å oppsummere konkret hvordan fakultetet har informert om ordningen,
og hva slags informasjon som har gått ut til den enkelte stipendiat.

Overordnet oppsummering
Ordningen har som forutsatt vært håndtert av det enkelte fakultet, med felles føringer gitt i
brev fra universitetsledelsen av 28.06.2021.
Alle fakultetene har forholdt seg til de samme føringene, men den praktiske gjennomføringen
av forlengelsene er håndtert på ulike måter. Den største forskjellen er hvordan en har valgt å
løse den formelle saksbehandlingen. Noen fakulteter tar sikte på å gjennomgå alle
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ansettelsesforhold og sette ny sluttdato nå. Andre fakulteter velger å informere den enkelte
om at forlengelsen vil bli gitt, og at ny sluttdato vil settes senest i forbindelse med eventuelle
andre forlengelser mot slutten av tilsettingsperioden.
Fakultetsvis gjennomgang
De større fakultetenes rapporterte antall stipendiater må leses som et omtrentlig antall, blant
annet pga. ulike rapporteringstidspunkt. Antallet stipendiater som har fått forlengelse er
markert med stjerne for fakulteter som har gitt melding om at forlengelsen vil bli gitt, men
følges opp administrativt på senere tidspunkt.
Det humanistiske fakultet
• Antall stipendiater totalt: 76
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 66
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 20
Det humanistiske fakultet gjennomfører forlengelsene slik at stipendiater med tidlig sluttdato
behandles før de med senere sluttdato. Fakultetet regner med å være ferdig med dette
arbeidet ved årsskiftet 2021/2022. Prosessen blir gjennomført uten at stipendiatene må søke
særskilt om slik forlengelse.
Fakultetet sendte ut brev til alle stipendiater tidlig i september 2021 der det ble gitt
informasjon om ordningen for forlengelse som ble etablert av universitetsledelsen i sommer.
Fakultetet er også i tett dialog med stipendiatorganisasjonen ved HF om behov for ytterligere
informasjon og oppfølging av stipendiatene. Det inkluderer også informasjon om hvilke
muligheter det er for ytterligere forlengelser for forsinkelser av arbeidsmessig art utenfor
egen kontroll.
Det juridiske fakultet
• Antall stipendiater totalt: 27
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 22
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 22*
Fakultetsledelsen informerte om ordningen per e-post til alle stipendiatene 02.07.21. Brevet
fra universitetsledelsen var lagt ved. I e-posten ble det informert om praksisen som følger av
brevet. Det ble lagt til at det for stipendiater som har vært ute av stillingen, helt eller delvis,
siden mars 2020, må gjøres en individuell vurdering. Dette gjelder to stipendiater.
I e-postene er det også informert om at individuelle brev om forlengelse vil komme etter
hvert, og senest i forbindelse med eventuelt andre forlengelser mot slutten av
tilsettingsperioden.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
• Antall stipendiater totalt: 296
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 150
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 54
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er i en løpende prosess med å sikre at samtlige
stipendiater som er omfattet av ordningen, får forlengelse i henhold til retningslinjene.
3

Fakultetet skriver at grunnet det store antallet stipendiater ved fakultetet og et høyt
arbeidspress for øvrig blant HR-medarbeiderne, tar dette dessverre noe lenger tid enn
ønskelig.
All informasjon som fakultetet har mottatt fra HR sentralt, er videresendt institutter og enheter
med melding om å videreformidle til stipendiatene.
Det medisinske fakultet
• Antall stipendiater totalt: 284
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 205
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 107
Fakultetet viser til at antall stipendiater vil variere med måletidspunkt, men at antall
stipendiater totalt som har vært ansatt i den relevante perioden er 205. 79 er ikke omfattet av
ordningen. Flere har disputert i denne tiden, er sluttet og har ikke hatt behov for/ønske om
forlengelse. Fakultetet hadde 113 disputaser i 2020 og har hatt 70 hittil i 2021 (pr 6. oktober).
Fakultetet skriver at det hittil er effektuert forlengelser til 107 stipendiater (flere har fått mer
enn 2 måneder totalt). Fakultetet er fremdeles i prosess med å effektuere forlengelser.
Fakultetet opplyser at informasjon er gitt til alle stipendiater gjennom MittUiB og via
forskningsadministrative ansatte på instituttene, både på norsk og engelsk – minst 3 ganger.
Informasjonen er også formidlet via instituttledelsen ut i miljøene. Informasjon ble gitt via Mitt
UiB første gang i 2020, deretter tidlig i 2021 og så etter UiB sitt brev i juni 2021 med
påminnelse i samme kanal.
Det psykologiske fakultet
• Antall stipendiater totalt: 46
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 32
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 5
Fakultetet opplyser at ledelsen ved fakultetets institutter og sentre har blitt informert om
brevet fra universitetsledelsen, og at det er utarbeidet en e-post som vil bli sendt til alle
stipendiatene som er ansatt ved fakultetet. I e-posten fremgår det at alle stipendiater som har
blitt ansatt før 01.01.2021 og som ikke allerede har levert avhandlingen, vil få forlenget
stipendiatstillingen med én måned. Det står videre at forlengelsen blir gjort i løpet av de
neste månedene og at stipendiatene ikke trenger å søke om dette.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
• Antall stipendiater totalt: 63
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 50
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 7
Fakultetet opplyser at i tillegg til de 50 som er omfattet av ordningen, har ytterligere 4 blitt
forlenget men har avsluttet arbeidsforholdet i perioden mellom juli og november. Fakultetet
skriver at forlengelse for stipendiater som nærmet seg sluttdato ble prioritert. Det ble ikke
iverksatt forlengelse av alle stipendiater, dette i påvente av avklaring vedrørende tolkning av
vedtaket om forlengelse, og eventuelle praktiske forhold.
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Stipendiatene er informert per epost om at alle som ble ansatt før 1.1.2021 vil bli forlenget,
og at det ikke vil være nødvendig å søke om denne forlengelsen. Stipendiatene vil motta
brev om forlengelse etter hvert som fakultetet får effektuert dem, og SV-fakultetet regner
med å kunne behandle samtlige innen utgangen av året.
Fakultetet for kunst, musikk og design
• Antall stipendiater totalt: 23
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 21
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 8
Fakultetet opplyser at åtte stipendiater så langt har fått innvilget forlengelse. Det er flere
søknader i prosess, og søknadene behandles fortløpende. Fakultetet opplyser at de fra dag
en og gjennom hele koronapandemien har hatt jevnlige møter med stipendiatene. De har fått
informasjon om mulighetene for forlengelse av stillingen som følge av koronasituasjonen
både skriftlig og muntlig, og det er utarbeidet en mal for hvordan de skal søke. Strategien har
vært å vise forståelse, være rause og inkluderende, og tilrettelegge for den enkelte stipendiat
så langt det lar seg gjøre. Ved behov for forlengelse er det gjort individuelle vurderinger etter
søknad. I alle tilfellene som har vært behandlet i fakultetets ansettelsesråd, har stipendiaten
fått forlenget stillingen med to måneder eller mer.
Universitetsmuseet
• Antall stipendiater totalt: 9
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 8
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 8*
Universitetsmuseet opplyser at stipendiatene som er omfattet av ordningen har fått
individuelle e-poster der det vises til brevet fra universitetsledelsen, som også er vedlagt eposten, og der det fremgår at vedkommende er en av dem som vil få ytterligere en måneds
forlengelse som følge av koronasituasjonen. I e-postene er det også informert om at brev om
forlengelse og ny sluttdato sendes senest i forbindelse med eventuelle andre forlengelser
mot slutten av tilsettingsperioden.
SARS-senteret
• Antall stipendiater totalt: 10
• Antall stipendiater som omfattes av ordningen: 7
• Antall stipendiater som har fått forlengelse: 0
SARS-senteret gav to måneders forlengelse til de ni stipendiatene som var ansatt per juli
2020, på grunn av forsinkelser i arbeidet. Syv personer vil få ytterligere en måneds
forlengelse i 2021. Dette gjelder seks stipendiater som ikke har gjennomført disputas, og en
som er nyansatt i 2020.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Koronapandemien har preget årene 2020 og 2021, og innvirket på universitetets virksomhet
på en rekke områder. Ved UiB har det vært stort fokus på å ivareta arbeidsvilkårene til yngre
forskere i en krevende situasjon. Valget om å gi en generell forlengelse til stipendiatgruppen i
2021 skjedde med bakgrunn i en spørreundersøkelse blant våre stipendiater og etter
drøftinger med representanter for gruppe B, med tillitsvalgte, og i universitetspolitiske fora.
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Universitetsdirektøren konstaterer at fakultetene har valgt ulike modeller for å håndtere
forlengelse av stipendiatperioder. I ettertid er det et viktig læringspunkt at forskjeller i
håndtering kan ha skapt usikkerhet i stipendiatgruppen. Universitetsdirektøren legger likevel
til grunn at forlengelsen av stipendiatperiodene er fulgt opp iht. styrets intensjon slik at alle
stipendiater som har krav på forlengelse får dette innvilget.
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