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Økonomiske konsekvenser for UH-institusjoner som følge av 

koronakrisen. Rapport fra UHRs beregningsutvalg. 
 

Oversikt 
Koronakrisen forventes å gi konsekvenser både på kort og lang sikt, og det diskuteres nå, både 

nasjonalt og internasjonalt, hvilken betydning denne krisen vil få for høyere utdanning, forskning og 

for samfunnet etter at pandemien er over. Det må forventes at vår sektor vil bli påvirket økonomisk, 

både positivt og negativt, i lang tid framover. 

Den umiddelbare økonomiske effekten av koronakrisen går i to retninger:  

• Nedstenging av universiteter og høyskoler har betydd en stopp i en vesentlig del av aktivitet 

og dermed i første omgang lavere kostnader. I tillegg til kutt i ordinære driftskostnader er det 

i første rekke reisekostnader og arrangementskostnader som viser stort fall etter 

nedstengningen.  

• Nedstengingen vår-20 har også ført til negative effekter knyttet til rekrutteringsstillinger, 

BOA-virksomhet og til forskning. I tillegg vil merkostnadene knyttet til smitteverntiltak slå inn 

for fullt når studieåret 2020/21 starter opp til høsten. 

Estimat for 2020 
I tabellen under er det estimert en samlet økonomisk effekt av nedstenging for 2020. For noen av 

postene vil effekten ikke begrense seg til 2020, men strekke seg utover i tid. Dette er i hovedsak 

kommentert uten at det er tallfestet. Effekten av endringer i aktivitetsoppnåelser er plassert i 2020, 

selv om budsjetteffektene slår inne senere. Det er laget et vedlegg/tidsakse for når budsjetteffekten 

blir.  

Hvert av punktene baserer seg på underliggende beregninger som beskrives nærmere i notatets 

påfølgende avsnitter. 

Tall i mill kr.   

  Ref  2020 Budsjett-
effekt i 

Langtidsvirkninger 

 Merkostnader knyttet til 
åpning høst 2020 (arealer, 
undervisning, digitalisering 
m.m.) 

1 a 

-600 2020 

Forventet 
merkostnader også 
hele 2021.  

Drift Utgiftsreduksjoner (reiser, 
arrangment etc  

1 b 
500 2020  

 Inntekter kurs/seminar 1 b -270 2020  

Utdanning Aktivitetsoppnåelse 
studentutveksling 

2 a 

? 2022 

-125 Lavere 
aktivitetsoppnåelse 
også i 2021. 
Estimert til -125 

 Aktivitetsoppnåelse 
studiepoengproduksjon, 
inkludert praksis m.m 

2 b 

Ikke 
tallfestet 2022 

Forventet lavere 
aktivitetsoppnåelse 
Forventet økte 
kostnader til 
praksisfelt 
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Ph.d Forlenging (Ref. tidligere 
oversikt) 

3 
-300 Flere år 

-1 200 (samlet 
effekt) 

Forskning/ 
BOA 

Forlengelse stillinger 4 
-55 2020 - 220 

 Inntektsbortfall  
-400 2020 

Estimert til -400 
årlig.  

Museer 
 

Museer og odontologi 5 
-85 2020  

SUM   -1.210   

 

Nedstenging har medført omfattende ressursbruk til planlegging, koordinering og tilrettelegging av 

digital undervisning og hjemmeeksamen slik at studentene i all hovedsak har kunnet fullføre 

studieåret som planlagt. Stort sett alle undervisnings- og eksamensopplegg er blitt endret, og 

prosessen har blitt ekstra tid- og ressurskrevende fordi det i lang tid har vært usikkerhet om hvilke 

retningslinjer som skal gjelde. For mange har dette krevd ekstra arbeidstid, og det har ført til 

redusert tidsbruk på andre oppgaver som dermed er blitt forskjøvet. Dette gjelder særlig 

forskningen. Forskning tyder på at det er spesielt viktig for unge forskere i ph.d.-utdanningen og 

midlertidige stillinger å ha tilgang på veilederne og forskermiljøet. (Jf. Holden-utvalget). 

Denne endringen i tidsbruk fra forskning til undervisning, kommer ikke fram i institusjonenes 

ordinære regnskapsoppsett. Institusjonene har heller ikke beregnet kostnaden av denne 

«dugnadsinnsatsen» våren 2020. Men ved oppstart av et nytt studieår vil det påløpe betydelige 

merkostnader for å kunne levere utdanning av god kvalitet samtidig som det opprettholdes 

forskningsaktivitet. 

Koronasituasjonen kan også få konsekvenser for den enkelte forsker. Holden-utvalget trekker i denne 

sammenheng fram yngre forskere, som forventes å være mest avhengige av nettverk og nærvær 

«Forskning tyder på at det er spesielt viktig for unge forskere i ph.d.-utdanningen og midlertidige 

stillinger å ha tilgang på veilederne og forskermiljøet» (Holden side 74). Samtidig viser utvalget til 

negative effekter på forskningens siteringshyppighet som følge av manglende fysiske møteplasser.  

For hele 2020 er det estimert en netto negativ effekt. Hovedgrunnen til dette er at det vil påløpe 

betydelige kostnader for å gjennomføre undervisning høsten-20, samt forlenging av ph.d.-avtaler.  I 

tillegg kommer bortfall av BOA-inntekter, pasientinntekter og inntekter fra museum.. 

Budsjetteffekten av estimatene vil slå inn på ulike tidspunkt noe som er skissert i en tidsakse i eget 

vedlegg.  

 

Merkostnader til arealer, undervisning og digitalisering 
For høsten 2020 har KD som mål at semesterstart skal kunne gjennomføres med åpne læresteder og i 

tråd med de generelle bestemmelsene og rådene om smittevern. Universitetene og høyskolene må 

tilrettelegge for å opprettholde studietilbudet til høsten, men må i planleggingen ta høyde for at det 

trolig ikke vil være rom for like mange personer på campus samtidig som i en normalsituasjon. 

Gjennomføring av undervisning høsten 2020 innenfor gjeldende smittevernrammer medfører 

betydelige merkostnader. I utgangspunktet vil dette innebære økt behov for undervisningsressurser, 

leie av lokaler samt investeringer i utstyr. Holden-utvalget har beregnet kostnaden til 100 mill. kroner 

per måned høsten 2020, dvs en kostnad på 0,6 mrd. kroner for hele høstsemesteret.  



 

 

 3 

 

Ulik situasjon gjør at institusjoner vil ha ulike typer kostnader. Grad av digitalisering avgjør hvilket 

kostnadselement som blir mest fremtredende, men alle institusjoner vil ha merkostnader knyttet til  

• Kostnader til leie av areal  

• Kostnader til omlegging til digital undervisning – investeringer i utstyr/støttetjenester 

• Kostnader til tetter oppfølging av studenter i mindre grupper  

 
Institusjonene er nå i gang med undervisningsplanene for høsten 2020. Utvalget har imidlertid ikke 

hatt anledning til å samle inn data fra den enkelte institusjoner. Basert på et utvalg institusjoner 

legges til grunn behov for økt kapasitet på 20% for høstsemesteret. Dette er kostnadsberegnet til 

0,5- 0,7 mrd. kroner, men varierer en del mellom institusjonene. 

 
Manglende tiltak høsten 2020 vil kunne føre til økt frafall. Dette påvirker både samfunnsøkonomiske 

kostnader, kostnader for den enkelte student og institusjonens budsjettrammer knyttet til reduserte 

resultatinntekter, jf. beskrivelse nedenfor.  

 

Frafall 
Frafall fra studiene måles først når studentene velger å ikke fortsette sitt studieløp påfølgende 

semester. Kostnaden ved frafall vil være bortfall av studiepoengproduksjon (kort sikt) og 

kandidatproduksjon (lang sikt).  

Resultatmidler fra utdanningsvirksomheten er beregnet til vel 11 mrd. kroner i 2021, basert på 

aktivitet i 2019. En økning i frafallet på 5% vil da utgjøre vel 0,5 mrd. på årsbasis.  

Estimater knyttet til vår-20 indikerer at studieprogresjonen til studentene er som forventet eller 

høyere. Det vil imidlertid knytte seg større usikkerhet til studieprogresjon fra studieåret 21/22 da 

undervisningen hele semesteret vil preges av smitteverntiltak og høyere grad av digitalisering, samt 

at nye studenter ikke får en normal studiestart. Begge deler vil potensielt kunne ha negative effekter 

på studieprogresjon.   

Motsatt vil tøffere konkurranse på arbeidsmarkedet føre til at studenter fortsetter studiene, da det 

er vanskeligere å få relevant arbeid uten fullført grad.  Samlet effekt er vanskelig å estimere, men fra 

utdanningsinstitusjonenes perspektiv vil det være avgjørende å kompensere for de negative 

effektene av ulike smitteverntiltak ved å legge til rette for at studentene får oppfølging i mindre 

grupper.  

Tiltak for å redusere frafall 
Høyt frafall for studenter i første studieår har de siste årene fått både nasjonal og internasjonal 

oppmerksomhet. Svært mange institusjoner har iverksatt tiltak for å redusere frafallet og flere av 

dem med gode resultater. Felles for tiltakene er at de setter søkelys på at studentene skal få sterkere 

tilknytning til studieprogrammet ved flere fysiske møteplasser og mer veiledning. Tiltakene er ulike 

for studenter på ulike studieprogram, men de aller fleste innebærer bruk av studenter som 

studentassistenter, -mentorer, faddere eller veiledere.  

For å forebygge frafall vil det være behov for å intensivere tiltakene. Økt omfang på digital 

undervisning må kompenseres med tettere oppfølging av studenter i mindre grupper. Kapasiteten til 

vitenskapelig personell vil på kort sikt være noe begrenset, så økt bruk av studentmentorer er et 

mulighetsrom.   



 

 

 4 

Digitalisering vil også betinge oppfølging av studenter i grupper utover første året, men ikke 

nødvendigvis i samme omfang som for førsteårsstudenter.  

Årlig starter det 77.000 studenter på nye studieprogram, og i overkant av 60% av disse starter på et 

grunnstudium.  Beregningsgruppen estimerer at merkostnader knyttet til førsteårstiltak kan beløpe 

seg til 100 – 150 mill.  

Økt behov for studentassistenter/-veiledere knyttet til studenter i resten av studieløpet kan bidra til 

at merkostnaden dobles, dvs kr 300 mill. (Dette vil være en del av merkostnaden knyttet til 

undervisning som sammen med arealer og omlegging til digital undervisning anslås til samlet kr 600 

for høsten -20). 

 
 

Studentutveksling. 
Estimat baserer seg på framskriving av 2019-data fra DBH dvs: 
Antall utvekslingsstudenter totalt: 16 574 
Antall utreisende på Erasmus +: 2 902  
Satsene for utvekslingsstudenter er fra SB 2020 
Utvekslingsstudenter fordeler seg med 45/55 på innreisende og utreisende studenter.   

 

Studentutveksling blir betydelig redusert som følge av innreiseforbud både i Norge og i andre land. 

Økonomiske konsekvenser (resultatuttelling i budsjett) vil først komme i budsjett for 2022 (se 

tidsakse under), men knytter seg til aktivitetsoppnåelsen for inneværende år. Beregningene baserer 

seg på  

• Utvekslingsopphold våren 2020 fullføres (unntaksvis er det studenter som har ikke har 

kunnet fullføre oppholdet pga hjemreise, men det er marginalt).  

• Utvekslingsopphold høsten 2020 avlyses i sin helhet.  

• Nettoeffekt på studiepoengproduksjon blir derfor rundt 30 mill. kr hvis vi antar et halvt års 

studieprogresjon for disse studentene. 

Bortfall av inntekter: Prognose VÅR 2020 2020 

Utreisende Erasmus+ 0 21 441 000 

Utreisende andre 0 23 576 000 

Innreisende  0 50 001 000 

Nettoeffekt studiepoeng 0 30 300 000 

SUM   125 318 000 

 

Resultatuttelling for studentutveksling i 2020 anslås å bli halvert, noe som betyr et inntektsbortfall 

på kr 125 mill.  

På lengre sikt forventes det lavere aktivitetsoppnåelse knyttet til studentutveksling. Hvorvidt og 

eventuelt hvor det blir muligheter til å reise på utveksling våren -21 er p.t. uklart. I tillegg mener 

beregningsutvalget at pandemien kan ha påvirket studentenes tilbøyelighet til å reise på utveksling 

negativt. Det forventes derfor en betydelig reduksjon i aktivitetsoppnåelsen også i 2021, en halvering 

av aktiviteten vil bety et tilsvarende inntektsbortfall i 2021.  
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Forlengelse av ph.d.-avtaler 
Det vises her til tidligere innspill til UHR og UHRs epost til Kunnskapsdepartementet per 28. mai 

2020. De fleste medlemsinstitusjonene anslår behov for forlengelse på mellom 1-2 måneder i snitt. 

Kostnadene for et månedsverk er i de fleste tilfeller satt til ca. kr 100 000, inklusive sosiale utgifter og 

indirekte kostnader. Ikke alle utgiftene vil komme i 2020, de vil fordele seg over flere år, avhengig av 

når stipendiatene blir ferdige med stipendiatperioden. Det skisseres her en samlet kostnad på 1,2 

mrd. kroner for forlengelser av rekrutteringsstillinger (stipendiat+ post.doc).   

BOTT institusjonene har anslått at egne kostnader vil utgjøre 165. mill. kroner i 2020 for forlengelse 

av stipendiatstillinger.   

 

Forskning og BOA 
Konsekvensene for forskning vil ha ulik karakter 

• Resultatuttelling for forskning har lukket ramme, og redusert aktivtetsoppnåelse vil derfor 

ikke ha noen direkte effekt på institusjonenes samlede tildelinger (Kan eventuelt ha 

omfordelingsvirkninger basert på hvilke institusjoner som takler krisen best) 

• Forsinkelse i gjennomføring av prosjekter 

• Økt press på vitenskapelige ansatte knyttet til (digitalisering av) undervisning vil gi redusert 

kapasitet til søknadsskriving m.m.  

Eksisterende prosjekter 
Det legges til grunn at stengingen av universitetene har medført manglende framdrift i BOA 

prosjektene, og det legges til grunn en forsinkelse tilsvarende rekrutteringsstillingene. En konsekvens 

er at bidrags/oppdragsgiverne ikke får den forskning det er betalt for. Siden lønnskostnader (og 

andre kostnader) løper også i perioden med stenging medfører dette behov for ekstra finansiering 

tilsvarende forsinkelser. 

 

Legges antall BOA årsverk (fratrukket rekrutteringsstillinger som er gitt særskilt omtalt, jf. tidligere 

innspill) i sektoren til grunn (DBH) gjennomsnittlig lønnstrinn og forsinkelse på 2 måneder vil dette 

utgjøre 220 mill. kroner. Dersom det legges til grunn at BOA inntekter fornyes hvert 4. år tilsvarer 

dette en kostnad for 2020 på 55 mill. kroner. 

 

Effekter for nye prosjekter 

Totalt utgjør NFR-, EU- og BOA-aktiviteten vel 8 mrd. kroner årlig for sektoren (se oversikt fra 

statsregnskap). Det er en bekymring at koronasituasjon gjør at disse kan reduseres i tiden framover. 

En 5% nedgang vil for eksempel gi sektoren en samlet aktivitetsreduksjon på 0,4 mrd. kroner. 

Oppdrag- og bidragsprosjekt i samarbeid med næringslivet er mer konjunkturutsatt og kan forventes 

å falle som følge av en bråbrems i økonomien. Inntekter fra NFR forventes å opprettholdes, men 

effekten på inntekter fra EU er mer usikker. Hvorvidt Norge styrker eller svekker sin tilslagsprosent 

etter korona vil også avhenge av situasjonen for UH-sektoren i resten av Europa. 
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Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) finansierer viktig forskning og har mest preg av bidrag, 

dvs. at forskningsutførende institusjon bidrar med ressurser til gjennomføring av prosjektene. Disse 

ressursene dreier seg om  

• infrastruktur i form av arealer og laboratorier  

• arbeidsinnsats fra fast tilsatt vitenskapelig personale  

• indirekte kostnader som bibliotek, IT og administrative tjenester  

 

Dette er kostnader som har preg av faste forpliktelser og innebærer en beredskap ved UH-

institusjonene som setter dem i stand til å konkurrere om forskningsprosjekter. Den nasjonale TDI-

modellen redegjør for gjennomsnittlige, indirekte kostnader i alle typer forskningsprosjekter. 

Leiestedskonseptet prissetter bruk av eksperimentell infrastruktur. Bidrag fra faste, vitenskapelige 

ansatte kommer bl.a. fram gjennom frikjøpsordninger.  
 

Finansieringen av BOA-prosjektene innebærer dekning av midlertidige prosjektaktivitet og delvis 

inndekning av ressursene som forskningsutførende institusjon bidrar med. En gjennomgang ved de 

tre største universitetene anslår en inndekning på omtrent halvparten av de ressursene man bidrar 

med.  
 

Det gjør seg gjeldende en viss bekymring for at koronapandemien innebærer en mindre, men tydelig 

aktivitetsnedgang når det gjelder BOA. Institusjonenes kostnader i form av infrastruktur, 

vitenskapelig personale og indirekte tjenester løper imidlertid som før. Aktivitetsnedgangen mht. 

BOA vil føre til et bortfall av bidrag til disse kostnadene. Dette bortfallet anslår UHRs 

beregningsutvalg vil kunne være på i størrelsesorden 100 mill. kroner på årsbasis for UH-sektoren 

med en 5 % nedgang i prosjektaktiviteten.  
 

UH-sektoren er svært heterogen når det gjelder BOA som andel av den totale virksomheten, se figur 

nedenfor. Denne heterogeniteten innebærer også forskjellig grad av sårbarhet ved en eventuell 

reduksjon av BOA. De største institusjonene i UH-sektoren har en stor del av sine ressurser og 

vitenskapelige kapasitet knyttet opp i BOA. Hvis det blir mindre aktivitet innenfor EU-prosjekter, 

næringslivssamarbeid etc. framover, vil de største institusjonene fortsatt ha forpliktelser til sine 

ansatte i form av støttetjenestene som er bygd opp og lønn til vitenskapelig personale. Behøver vi 

noen form for sikring for at denne kapasiteten fortsatt er der når økonomien normaliserer seg?  
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Utarbeidet av Andreas S. Wangen, NTNU 
 

Eksempler: 
Ressurser til gjennomføring av eksternt finansierte forskningsprosjekter utgjør ca. 1,2 mrd. kroner 
årlig ved Universitetet i Oslo. Eksterne finansiører bidrar til delvis inndekning, kalt «nettobidrag» – 
ved UiO regnskapsført til omtrent halvparten av den totale ressursinnsatsen som UiO bidrar med inn i 
prosjektene. Nettobidraget utgjør dermed ca. 300 mill. kroner ved UiO. 
 
En 5 % reduksjon i volumet på BOA-prosjekter vil bety et redusert nettobidrag ved UiO på 30 mill. 
kroner. Egne bidrag til gjennomføring av eksternt finansierte forskningsprosjekter er i all hovedsak 
faste kostnader, som løper uavhengig av prosjektvolumet. Inntektstapet kan derfor ikke, i alle fall ikke 
på kort sikt, dekkes inn gjennom lavere kostnader. Basert på disse prinsippene (og beregninger gjort 
ved UiO, NTNU og UiB), vil et grovt anslag innebære et mulig tap samlet for UH-sektoren på i 
størrelsesorden 100 mill. kroner på årsbasis. 
 

Museum og pasientinntekter odontologi 

 
Odontologi 
De odontologiske fakultetene ved UiO og UiB driver tannklinikk som ledd i utdanningen. Klinikkene 
har inntekter fra pasientbehandling på nær 60. mill. kroner årlig. UIB og UiO anslår å ha tapt minst 25 
mill. kroner på koronastengte klinikker.  
 
Museum 
Kulturhistorisk museum (KHM) hadde i 2019 totalt 720 000 besøkende ved de to museene, hvorav 

570 000 ved Vikingskipshuset. Internasjonal turisme og cruiseanløp i hovedstaden utgjør 95 % av de 

besøkende i sommerhalvåret og omtrent 80 % på årsbasis. Tapte publikumsinntekter ved museene 

vil derfor være betydelige, og utgjør et vesentlig inntektstap i UiO-sammenheng. For KHM forventes 

det et langsiktig og betydelig fall i publikumsinntektene på Vikingtidsmuseet. Bortfall av inntekter fra 

billetter og museumsbutikkene vil i henhold til foreliggende prognose beløpe seg til minst 45 mill. 

kroner for inneværende år og 55 mill. kroner for 2021. 

Naturhistorisk museum (NHM) rammes av de samme konsekvensene som KHM, men med mindre 

økonomisk omfang. Besøkstallet for 2019 var 149 500 i de innendørs utstillingene og nær 800 000 i 
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Botanisk hage. Tallet inkluderer skoleklasser og barnehager, men likevel er andelen av øvrige 

besøkende, inkludert utenlandske turister, betydelig. Det vil bli reduserte inntekter fra billettsalg og 

varesalg i museumsbutikken, foreløpige estimater er beregnet til 7,5 mill. kroner. 

UiB: Med all usikkerhet regner universitetet med at kostnaden grunnet korona-krisen vil være rundt 

5 mill i 2020. Det gjelder i hovedsak inntektsbortfall og kansellering/forskyvning av 

utgravningsprosjekt. 

UiS: UiS anslår et netto tap mht. salgsvirksomheten på vel 0,3 mill. kroner per måned fra medio mars 

og trolig ut juni, herunder om lag en halv mill. kroner ut april. På årsbasis kan dette komme til å 

utgjøre et netto tap på 1,5-2 mill. kroner som følge av pandemien. 

UiA: Netto inntektsbortfall på kr 0,8 mill. kroner for 2020. 

NTNU Vitenskapsmuseet: har laget en prognose for økonomiske konsekvenser for året 2020 under 

ett og har ikke skilt på 1. og 2. halvår.  

Drift: Museet vil få en stor nedgang i reisekostnader knyttet til møter, konferanser, kurs o.l., og dette 

vurderes til en kostnadsbesparelse på rundt kr 1,5 mill i 2020.  

Museet har videre hatt ekstrakostnader for avbrutte eller kansellerte reiser og innkjøp av ekstra IT-

utstyr ifm. at medarbeiderne har blitt beordret til hjemmekontor fra mars. Utgjør samlet ca kr 0.2 

mill. 

 Inntekter: Stenging av basisutstillingene og museumsbutikk fra mars gir et inntektsbortfall på ca kr 

0.15 mill pr måned. Selv om det legges opp til åpning av utstillingene igjen fra juni, vil restriksjoner 

knyttet til antall personer man kan ta inn i arealene, medføre sterkt reduserte inntekter. Planlagte 

familiedager, som normalt er meget godt besøkt, og en viktig inntektskilde for museet, vil heller ikke 

kunne gjennomføres. Restriksjoner knyttet til blant annet avstand mellom publikum, gjør at 

attraktive vandreutstillinger heller ikke vil bli anskaffet. Vitenskapsmuseet hadde i 2017 en netto 

inntjening på ca kr 4 mill på denne type utstillinger.  

I tillegg forventes lavere inntekter fra museets leiesteder, hvor spesielt Nasjonallaboratoriene for 

dateringer er sårbare for redusert antall dateringsprøver som kommer inn og begrensninger på bruk 

av lab. Vanskelig pt å anslå det reelle tap, men ved fulldrift (2 000 prøver per år) har dette leiestedet 

et inntektspotensial på kr 6 mill. 

Forlengelse for stipendiater: For 2021-23 ser man for seg en samlet forlengelse på 18- 24 måneder 

for de stipendiater museet har ansatt. Dette hovedsakelig pga. redusert tilgang til lab. og stopp i 

reisevirksomhet. I tillegg vil det også bli nødvendig med noe engasjement av ekstrahjelp i lab. for å få 

unna prøver. Samlet anslås merkostnaden utgjøre kr 1,7-2,0 mill. 

Samspill med eksternfinansiert virksomhet: NTNU Vitenskapsmuseet har en omfattende 

eksternfinansiert virksomhet med omsetning på kr 60-70 mill. de siste årene. Denne virksomheten gir 

inntekter i form av dekning av indirekte kostnader, lønnskompensasjon for ansattes direkte 

engasjement i prosjekter samt økonomisk overskudd av prosjekter. Museet er økonomisk avhengig 

av å opprettholde den omfattende BOA virksomheten. Risikobildet er pt uklart, men eventuelle 

smitteutbrudd og påfølgende stopp/redusert aktivitet ved et eller flere av museets store 

arkeologiske feltprosjekter vil ha svært store økonomiske konsekvenser ikke bare i 2020, men også 

påfølgende år på grunn av bortfall av etterarbeid fra feltsesongen.  

 Det forventes noe lavere akkvisisjon av nye prosjekter, hovedsakelig mindre prosjekter økonomisk, 

som vil påvirke omsetningen negativt i 2021-22. 
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Samlet er tapte inntekter knyttet til museum og odontologi estimert til 85 mill  

Tidsakse   
I vedlagte oversikt har vi forsøkt å sette opp en tidsakse som beskriver mulige og forventede forhold 

og hendelser som enkeltinstitusjoner og sektoren som helhet må ha som bakteppe i strategisk og 

ressursmessig planlegging de nærmeste årene.  

Utgiftsreduksjoner 

Estimater på innsparinger og merkostnader til drift baserer seg på data fra Statsregnskapet for 

sektoren og estimater basert på beregninger ved NTNU og UiS.  

 
Tall fra statsregnskapet og estimater på høy/lav for 2020.  
 
Besparelse +/Inntektsbortfall - Økt kostnad – 

 

   Endringer 2020 

 2018 2019 Lav Høy 

     

Reise- og diettkostnader             1 025 629  256 407 512 814 

Møter                251 434  62 858 125 717 

Valutatap innkjøp bibliotek                429 231  -21 462 -21 462 

     

     

     

     

     

 

Reise-, diett- og møtekostnader 
Tatt i betraktning at hele landet har vært stengt for reisevirksomhet og fysiske møter i tre måneder 

allerede er det lave anslaget for besparelse på disse postene estimert til 320 mill. kr, hvis dette også 

fortsetter utover høsten vil besparelsen dobles. 

På lang sikt er det forventet at reisevirksomheten vil normalisere seg igjen, men at man vil se 

endrede reisemønstre. Samarbeid med andre aktører både nasjonalt og internasjonalt vil være 

avgjørende for å opprettholde aktivitetsnivået knyttet til kjernevirksomheten. Beregningsgruppen 

mener effekten på lengre sikt i større grad vil handle om hvor man reiser og hvordan man reiser, slik 

at innsparingene knyttet til reisevirksomhet i stor grad er begrenset til 2020. Endrede reisemønstre i 

retning av mer miljøvennlige reiser vil ikke nødvendigvis bety en innsparing.  

Valutatap innkjøp bibliotek 
Innkjøp av litteratur foregår ofte i fremmed valuta, som kjent har kronekursen svekket seg kraftig 

mot utlandet. Hvis vi tar som forutsetning av svekkelsen i snitt i løpet av året er fem prosent vil dette 

føre til en økt kostnad på 21 mill. kr. 
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Leie av datasystemer (lisenser) 
På grunn av stengte campus og hjemmekontor har sektoren hatt et stort behov for VPN-lisenser. Vi 

antar at institusjonene ikke har full dekning for dette i en normalsituasjon og at de derfor har måtte 

øke denne posten med èn prosent som tilsvarer rundt 3,5 mill. kr 

Utgiftsreduksjoner på drift for 2020 er estimert til å ligge mellom 310- 640 mill. kroner  

Inntekter fra kurs og seminarer 
Inntekter fra kurs og seminarer har også blitt påvirket av nedstengningen. Vi har ikke oversikt over 

hvor mye som har blitt gjennomført digitalt, og hva som faktisk er utsatt eller avlyst. Hvis vi tar som 

forutsetning at disse inntektene bortfaller i tre måneder tilsvarer det rundt 270 mill. kr i tapt inntekt. 

Den økonomiske effekten knyttet til våren-20 kan kort oppsummeres til:  

• Innsparinger på drift estimert til kr 425 mill  

• Inntektsbortfall museer og odontologi er estimert til kr 85 mill.  

• Aktivitetsoppnåelsen knyttet til studentutveksling vår- 20 blir marginalt lavere enn vår -19.  

• Forsinkelser i praksisgjennomføring vil gi merkostnader for å ta denne igjen (budsjetteffekt 

høst-20) 
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