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Merkostnader på 1,29 milliarder kroner for universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet har gjennomført beregninger av merkostnader av koronapandemien for 2020. De største
merkostnadene vil slå inn for fullt når studieåret 20/21 starter i august. For hele 2020 estimeres effekten å bli 1,29
milliarder kroner i økte kostnader for universitetene og høyskolene. Vi ber om at Finanskomiteen vurderer ekstrabevilgning
til UH-sektoren på 1,29 milliarder kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. Gjennom koronakrisen i vår har
UH-institusjonenes førsteprioritet vært at studentene kan opprettholde studieprogresjonen. Det er behov for betydelige
ekstrabevilgninger for å kunne ta imot nye studenter på åpne campus under dagens smittevernregler. Disse investeringene
er helt nødvendige for å forhindre stort frafall, med de samfunnsøkonomiske konsekvensene det kan gi. I tillegg er det
nødvendig for ikke å få ytterligere etterslep på forskningsprosjekter og -søknader.
Estimat for 2020
I tabellen under er det estimert en samlet økonomisk effekt av nedstenging for 2020.
Tallene er oppgitt i millioner kroner

2020
Drift

Ph.d. og postdok
Forskning/ BOA
Universitetsmuseer

Merkostnader knyttet til åpning høst 2020 (leie av arealer,
undervisningsressurser, digitalisering, investering i infrastruktur m.m.)
Utgiftsreduksjoner tilknyttet nedstengning (reiser, arrangementer etc.)
Inntektstap kurs (EVU)/seminar
Forlengelse av rekrutteringsstillinger
Forlengelse stillinger
Inntektsbortfall
Universitetenes museer og odontologi – inntektstap, bortfall av
sponsorinntekter

SUM

-600
500
-270
-300
-55
-400
-165
-1 290

Konsekvenser for forskning og utdanning
Nedstengningen medførte omfattende ressursbruk til planlegging, koordinering og tilrettelegging av digital undervisning og
hjemmeeksamen. Dette har ført til redusert tidsbruk på andre oppgaver som dermed er blitt forskjøvet, spesielt innen
forskning (jf. Holden-utvalget).
Forlengelse av ph.d.-avtaler
Forlengelse av stipendiater og postdoktorer er estimert over flere år til 1,2 milliarder kroner, og for 2020 estimert til 300
millioner kroner. I tillegg kommer forlengelse av stillinger innen BOA-prosjekter.
Forskning og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Aktivitetsnedgangen mht. BOA vil føre til et bortfall av bidrag til løpende kostnader i form av infrastruktur, vitenskapelig
personale og indirekte tjenester. En estimert reduksjon på nøkterne fem prosent, utgjør 400 millioner kroner på årsbasis
for universitetene og høyskolene.
Utgiftsreduksjoner
Den umiddelbare effekten av nedstengingen innebar noe lavere kostnader på enkelte områder, kostnadsberegnet til 500
millioner kroner for 2020.
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