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Oversendelse av Høring – tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny 

arealløsning for Det juridiske fakultet 

Fakultetet ber grunnenhetene og de øvrige høringsinstansene om innspill i forkant av en beslutning 

om tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for Det juridiske fakultet, med 

utgangspunkt i vedlagte høringsdokument. Det er avtalt med instituttledere at instituttene selv 

organiserer sin høringsprosess. Hvis ønskelig kan prosjektdeltagere bistå med presentasjoner for 

enhetene. 

Frist for å levere høringssvar er 15. oktober til postmottak@jus.uio.no. 

Fremdrift og beslutning 

I forkant av utsendelse av høringen er det blitt avholdt informasjons/drøftingsmøte med 

organisasjonene og vernelinjen, i tillegg til at faglig og administrativ ledelse er holdt løpende 

orientert. 

Høringssvarene blir lagt frem for instituttlederne 22. oktober, og eventuelle drøftinger eller 

forhandlinger med organisasjonene vil bli gjennomført før dekanen fatter en beslutning. 

Medvirkning og informasjon 

Når UiO og Entra blir enige om en avtale, vil det bli lagt opp en prosess for videre fremdrift. Før en 

avtale foreligger er det ikke mulig å gi detaljert informasjon om hvordan og når medvirkning fra 

våre ansatte, studenter, organisasjonene og vernelinjen vil skje. Det er UiO v/Eiendomsavdelingen 

(EA) som legger til rette for hensiktsmessige lokaler for fakultetet, og fakultetets bidrag i denne 

prosessen vil være knyttet til brukerrelaterte spørsmål. Vi vil sammen med EA legge til rette gode 

prosesser slik at brukernes behov vil bli hørt. 
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Fakultetsledelsen er opptatt av at alle berørte ved fakultetet skal få god informasjon etter hvert som 

prosessen skrider frem, og vil gjøre informasjon tilgjengelig via nettsider, og på andre måter når 

det er hensiktsmessig. Prosjektets lokale URL er http://www.jus.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/areallosning-sentrum/ 
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