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Budsjett 2011 - innspill fra Det juridiske fakultet 
Dette notat inneholder Det juridiske fakultets innspill til budsjettet for 2011. 

Siden Universitetet ønsker at vi begrenser oss til å beskrive nye tiltak, av vesentlig økonomisk omfang, 

omtaler vi kun våre behov knyttet til en bedre arealløsning for fakultetet. 

 

Formålet med tiltakene nedenfor er å bedre arbeidsvilkårene for ansatte og studenter. Vår situasjon i 

dag er at vi er spredd på mange bygg, til dels med stor gangavstand. Videre oppleves mange av 

undervisningsrommene og kontorlokalene som lite hensiktsmessige og fleksible.  

 

I budsjettinnspillet for 2010 ba vi om 8,9 mill kroner til planlegging og ombygging med tanke på en 

mer hensiktsmessig bruk av de lokaler vi har i dag. Dette innspill er fortsatt aktuelt, men kun dersom 

det viser seg at en den løsningen som beskrives nedenfor ikke lar seg realisere.   

 

Som universitetsledelsen er kjent med har fakultetet i samråd med teknisk avdeling begynt å se på 

muligheten for samlokalisering av fakultetets leide lokaler i sentrum, så nær som mulig til våre egne 

bygg. Fakultetet og teknisk avdeling vil følge opp dette ved å videreføre den påbegynte dialog med 

aktuelle eiendomsselskaper. Målet er at vi i løpet av noen måneder kan få avklart om det kan være 

aktuelt å gå videre med planer om en samlokalisering. Det vil være behov for at økonomi- og 

planavdelingen trekkes inn for å kartlegge og vurdere de økonomiske forutsetningene for en slik 

løsning. Universitetet har store leiekostnader knyttet til de lokaler vi nå disponerer og det er derfor 

ikke gitt at en ny, samlet løsning vil bli dyrere. Imidlertid er det viktig at både langsiktig leiekostnad 

og eventuelle engangskostnader blir grundig vurdert.  

 

Fakultetet har ikke grunnlag for å tallfeste hva løsningen vil koste verken på lang sikt eller for 2011. Vi 

ønsker derfor en videre dialog med Universitetet om hva som er et riktig tall for tilleggsmidler i 

budsjettinnspillet for 2011. Inntil avklaring av mulige alternativer, ønsker vi å videreføre vårt 

budsjettinnspill for 2010 der vi søker om 8,9 mill kroner til planlegging og ombygging med tanke på en 

mer hensiktsmessig bruk av de lokaler vi har i dag. 
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