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Høringsinnspill fra SMR – tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny 

arealløsning for Det juridiske fakultet

Vi viser til mottatt høring fra Fakultetet datert 19.08.14 hvor grunnenhetene er invitert til å komme 
med innspill i forkant av en beslutning om tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny 
arealløsning for Det juridiske fakultet. Vi har vurdert det utsendte høringsdokumentet og har 
følgende innspill vedrørende SMR – se nedenfor.

Medvirkning og informasjon

Vi er godt fornøyd med at Fakultetet allerede nå har lovet å legge til rette for gode prosesser 
sammen med UiOs Eiendomsavdeling, slik at medvirkning fra SMRs ledelse, ansatte, studenter, og 
verneombud er sikret. Vi er innforstått med at dette først kan planlegges når UiO og Entra blir 
enige om en avtale. Vi er innforstått med at det er UiOs Eiendomsavdeling som legger til rette for 
hensiktsmessige lokaler for oss, og at fakultetets bidrag i denne prosessen vil være knyttet til 
brukerrelaterte spørsmål.

Hva som er gjenstand for høring

Vi er innforstått med at dekanen i samråd med instituttlederne har kommet frem til to alternativer 
(A og B) til innplassering. Begge er vurdert å være gjennomførbare og bidrar til en mer samlet 
arealløsning for Fakultet. SMR kommer likt ut i de to alternativene A og B, og begge alternativer 
plasserer SMR i Domus Bibliotheca (DB).

Vi tar for gitt at Fakultetets nåværende organisering legges til grunn for beslutningen om 
innplassering. Dersom dette tenkes endret på en slik måte at lokaliseringen av SMR berøres, regner 
vi med at vi blir involvert i dette.

SMRs høringssvar om alternativ A vs B

SMR ser svært positivt på Fakultets plan om å samle alle ansatte rundt Tullinløkka/Karl 
Johansgate.

SMR støtter forslaget om plassering av senteret i DB og mener at dette – gitt at en rekke 
betingelser (se nedenfor) er oppfylt – vil gi senteret gode muligheter til å utføre de faglige oppgaver 
vi er satt til å gjøre samt gi et godt arbeids- og studiemiljø for våre ansatte, gjester og brukere.

SMR vil få ca 12 færre ansatte fom 2016 ifbm at en del aktivitet ikke lenger skal være organisert ved 
UiO. Samtidig har senteret allerede fått noen nye stillinger og det er planlagt og budsjettert med en 
økning i eksternfinansiert virksomhet og utvidet forsknings- og utdanningsaktivitet. Vi legger 
derfor til grunn at SMR ikke vil være vesentlig forskjellig i størrelse enn senteret er pr 2014.
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SMR har med sine mange og store prosjekter/programmer en litt annen karakter og noen litt andre 
behov sammenlignet med de andre instituttene på Fakultetet. Vi har i større grad kontakt med 
institusjoner og personer utenfor UiO gjennom delegasjonsbesøk, gjesteforskerprogram, 
utvekslings- og samarbeidsavtaler, seminarer/kurs/arrangementer etc. I tillegg har vi et eget 
internasjonalt masterstudium med hovedvekt at utenlandske studenter, og i senterets 
langtidsstrategi skal antallet studenter økes og integreres enda mer faglig. Dette gjør at vi har noen 
særskilte behov når det gjelder lokaler og lokalenes utforming.

Nedenfor følger litt mer utfyllende om viktige punkter som berører SMR.

1. Biblioteket

Vi er innforstått med at UiOs styre legger til grunn at alle bibliotekfunksjoner for hele Fakultetet 
flyttes fra instituttnivået og samles i et fellesbibliotek i nybygget. Det betyr at SMRs ansatte og 
brukere vil benytte det nye fellesbiblioteket ved Fakultetet, og vi legger til grunn at alle tjenester for 
ansatte, studenter og brukere for øvrig blir på minst like godt kvalitetsnivå som det er i dag.

2. Møterom, undervisningsrom og seminarrom

Det er ikke helt klart for oss i hvilken grad DB har tilstrekkelig med gode undervisnings- og 
møterom. I motsatt fall legger vi til grunn at det vil være tilgang til rom i de nærmeste bygningene.

Møterom: Vi vil trenge tilstrekkelig med møterom i bygget, men regner jo samtidig med at 
nærheten til de øvrige bygninger gjør at det samlede møteromstilbudet vil bli enda bedre for SMR 
enn det er i CA30.

Undervisningsrom: Vi ønsker å fortsatt å ha undervisningen for masterprogrammet i 
menneskerettigheter i samme bygg som senteret er lokalisert. Dette er for å bidra til en god 
integrering av studenter og ansatte. Vi vet ikke om dette vil være mulig i DB, og hvis ikke ønsker vi 
at undervisningsplanlegger sikrer at undervisningen legges til et av nabobyggene.

Seminarrom: Vi har i stor grad større seminarer, arrangementer, møter med mange deltakere. Det 
må derfor sikres tilgang til et større seminarrom eller undervisningsrom med tilstrekkelig omfang 
for dette formålet.

3. Lesesaler, kollokvirom

Masterprogrammet med 20 studenter (utvides til 30 2015/2016) må ha tilgang til et tilstrekkelig 
antall pc-arbeidsplasser og lesesalsplasser samt kollokvierom. Det er uklart hvordan dette er tenkt 
håndtert i et nytt bygg – både i DB og i nybygget. Vi legger til grunn at vi i DB får plass til et visst 
antall plasser med og uten pc samt kollokvierom til masterstudentene for å bidra til at de integreres 
faglig.

4. Enekontor

Vi er innforstått med at det er et premiss for Fakultets ledelse at alle vitenskapelige førstestillinger 
skal ha enekontor.

Samtidig har SMR et stort antall ansatte som arbeider på prosjekter/programmer (i administrative 
stillingskoder, men menneskerettsfaglig spesialkompetanse) og mange av disse har samme behov 
for enekontor. 

5. Fast arbeidsplass, enekontor/flerpersonskontor
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Vi er veldig opptatt av at alle ansatte som ikke er i vitenskapelig førstestilling også må sikres en god 
arbeidsplass i DB. Vi legger til grunn at alle ansatte i fast eller langvarig arbeidsforhold skal ha fast 
arbeidsplass, fortrinnsvis i enekontor, eventuelt i flerpersonskontor. Dette kan medføre at 
bygningsmessige og estetiske forhold i DB vil måtte utbedres og det må sikres at det er tilstrekkelig 
budsjettmessig dekning for slike utbedringer.

SMR har dessuten mange gjesteforskere, vit.ass.er, studentstipendiater m.m. som må sikres en god 
arbeidsplass. Vi mener DB gir mulighet for dette, men det vil også kunne medføre at man må 
vurdere utbedring av bygningsmessige og estetiske forhold.

6. Resepsjon, støttefunksjoner på senteret

Vi legger til grunn at bygningen gir rom for å sikre en god plass for resepsjon/førstelinjetjeneste.

7. Universell utforming, tilgjengelighet og estetikk

SMR har i større grad enn andre institutter en omfattende kontakt med offentligheten. DB er et 
gammelt, vernet bygg og det stiller store krav til universell utforming og tilgjengelighet. Tilgangen 
til og muligheten for bruk av DB er pr i dag ikke tilpasset godt nok til dette slik vi forstår det. Dette 
må avklares og utbedres.

DB vil bære preg av langvarig bruk når tiden er inne for innflytting av SMR og det vil være behov 
for at det settes av budsjettmidler også til enklere oppussing/estetiske inngrep. 

Med vennlig hilsen,

Inga Bostad

direktør

Teis Daniel Kjelling

kontorsjef


