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 Saksnr: 2011/7688 

Dekanvedtak: Samlokalisering av PluriCourts. 
 

Det blir vist til vedlagde dokument 13. mars 2013 frå Institutt for offentleg rett og Institutt for 

kriminologi og rettssosiologi om samlokalisering av PluriCourts (forma som utkast til 

dekanvedtak). Det blir opplyst i dokumentet at innhaldet er klarert også med Institutt for privatrett 

og fakultetets studieseksjon. 

Fungerande dekan tek til orientering at institutta er samde om bruken av lokala. 

For ordens skuld blir det mint om at bruken av lokale til kvar tid kan måtte vurderast på nytt ut frå 

utviklinga av behov og andre omstende. 
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Vedlegg 

 

Dato: 13.3.2013 

 Saksnr: 2011/7688 

 

Utkast til dekanvedtak: Samlokalisering av PluriCourts. 
 

Dekan fatter med dette vedtak om at PluriCourts, fakultetets Senter for fremragende forskning 

(SFF), skal samlokaliseres i 5. etasje i Domus Nova (DN) i løpet av høsten 2013. Institutt for 

offentlig rett er vertsinstitutt. 

Vedtaket blir fattet på bakgrunn av diskusjoner på i-ledermøter 19. desember 2012 og 30. januar 

2013, samt dialog mellom de berørte institutter. Samlokaliseringen realiseres gjennom varige 

omdisponeringer av kontorer/arealer i tråd med etterfølgende vedtak. 

Tidspunkt for samlokaliseringen 

Samlokalisering av SFFen skal gjennomføres så snart som mulig, og senest 31. desember 2013.  

Dersom det lar seg gjøre, skal samlokalisering i størst mulig grad realiseres fra og med 15. august 

2013 . Dette forutsetter imidlertid at erstatningslokaler for studieseksjonen og IFP kan stilles til 

rådighet i St Olavs gate før semesterstart, og det kan på nåværende tidspunkt ikke garanteres for 

dette. 

Overføring av kontorer fra IKRS til IOR 

IKRS avgir alle sine nåværende kontorer i 5. etasje i DN til IOR: Dette gjelder rom nr. 554, 555, 

556, 557, 558, 559, 560. NB: se også punktene under om erstatningsarealer og overgangsordninger. 

Overføring av kontorer fra IFP til IOR  

IFP avgir følgende kontorer i 5. etasje i DN til IOR: romnr. 547, 548, 549, 551, 552. 

Overføring av kontorer fra fakultetets studieseksjon til IOR  

Studieseksjonen avgir følgende kollokvierom i 5. etasje i DN til IOR: romnr. 544, 545, 546. 
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Erstatningsarealer som overføres fra IOR til IKRS  

På IORs kontorfløy i 6. etasje i DN skal minst ett stipendiatkontor gjøres tilgjengelig for IKRS, og 

da overføres. Trond-Erik Welstad flyttes fra 5. etasje til dette kontoret, på det tidspunkt 

kontorsjefene ved IOR og IKRS blir enige om.  

På IORs kontorfløy i 6. etasje i DN skal dessuten kontor 652 overføres til IKRS, og senest når 

Henning Jakhellns nåværende emerituskontrakt går ut.  

IKRS vil i tillegg gjøre to interne omdisponeringer: seminarrom 656 og 657 vil bli omdisponert bl.a. 

til kontorfellesskap for emeriti. IKRS må imidlertid sikres tilstrekkelig tilgang til seminarrom, 

primært i DN, for å gjennomføre sin undervisning. For å kompensere for omdisponeringen, får 

IKRS tilgang til å bruke IORs seminarrom 653 til seminarundervisning, med samme prioritet som 

IORs egne ansatte. IKRS kan selvsagt også benytte seg av andre seminarrom i bygget når de er 

ledige, på linje med andre enheter ved fakultetet. Dersom IKRS får et dokumentert behov for 

tilgang til ytterligere undervisningsarealer, er dette forhold som kan føre til ny vurdering av 

prioritert bruk av undervisningslokaler i DN. 

Erstatningsarealer til IFP i St Olavs gate  

IFP forutsetter at instituttet får dekket sitt kontorbehov i overskuelig framtid i St. Olavs gate. Dette 

dekanvedtaket stadfester at dette kan legges til grunn. Fakultetsdirektøren avgjør hvilke 

erstatningskontorer som stilles til rådighet for IFP, og fra hvilket tidspunkt. 

Erstatningsarealer for Studieseksjonen 

Studieavdelingen avgir kollokvierom 544, 545 og 546 i 5. etasje til IOR.  Studieavdelingen får 

tilsvarende arealer (minst 3 rom) i St. Olavs gate. Fakultetsdirektøren avgjør hvilke 

erstatningskontorer som stilles til rådighet for studieseksjonen, og fra hvilket tidspunkt. 

Overgangsordninger  

1. Fram til senest 31. desember 2015 disponeres kontor 652 av IOR/Jakhelln.  

2. Nils Christie fra IKRS beholder sitt emerituskontor i 5. etasje (5xx) så lenge han ønsker. 

3. To nyansatte førsteamanuenser ved IKRS (May-Len Skilbrei og Sveinung Sandberg) beholder 

sine kontorer i 5. etasje (555 og 556) inntil IKRS har fått frigjort kontorplass til disse i 6. eller 7. 

etasje. Dette skal skje når IKRS har fått på plass emerituskontorplasser i 6. etasje for de som går av 

høsten 2013. Kontor 555 og 556 skal altså frigjøres til bruk for PluriCourts senest ved årsskriftet 

2013/2014. Dato for overføring av nøkler m v avtales mellom kontorsjefene ved IKRS og IOR. 

Om øvrige lokaler i 5. etasje i Domus Nova 
FILAB-rommet i DN5 (rom 553) brukes som undervisningsrom for SERI/AFIN (som er en del av 

IFP). FILAB holdes i denne gang utenfor revisjonen av kontorallokeringen. IOR har med styrke 
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framhevd at dette rommet bare brukes i begrenset grad.  Dersom PluriCourts får et dokumentert 

behov for dette arealet, kan også spørsmålet om bruken av rom 553 tas opp til ny vurdering. 

Om øvrige lokaler i 6. etasje i Domus Nova 

De to administrative kontorene i 6. etasje (644 og 645) vil fortsatt disponeres av IOR. Dersom 

IKRS på et senere tidspunkt behøver større arealer for å sikre kontorer til personer med fast 

tilknytning til UIO, kan disponeringen av disse kontorene tas opp til ny vurdering. 

 

Tilpasningsmidler fra Teknisk avdelings budsjett  

Det er avsatt 15 millioner i Teknisk avdelings budsjett for 2013 til arealtilpasninger for UiOs fire 

nye SFFer.  Det er enighet om at alle arealtilpasningene som nødvendiggjøres i DN av SFF-

samlokaliseringen slik det er beskrevet her, skal ses på som ombygninger begrunnet i SFFs behov. 

Utgiftene søkes primært dekket fra Teknisk avdelings budsjett. Subsidiært dekkes 

arealtilpasningsutgiftene fra UiOs egenandel av SFF-finansieringen (den årlige bevilgningen på 2 

millioner kr).1 

 

Konsekvenser for ressursfordeling og internhusleie 

Omdisponeringen av kontorarealer legges til grunn for ressursfordeling, internhusleie m.v. fra og 

med 1.1.2014. I denne sammenheng ses det for enkelhets skyld bort fra overgangsordningene. 

Oppsummering 

I praksis vil PluriCourts med dette disponere alle kontorene i 5. etasje. Gjennom vertsinstituttet 

IOR får PluriCourts også eierskap til kontorfløyens seminarrom (rom 571). IOR tar også sikte på å 

bruke disponible rom i etasjen til å legge til rette for driften av PluriCourts. FILAB-rommet i DN5 

(rom 553) disponeres som tidligere foreløpig av IFP/SERI/AFIN. Fakultetet anser med dette at 

fakultetets forpliktelse til å legge til rette for samlokalisering av SFFen er oppfylt fullt ut. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Av denne grunn kunne det også være interessant å vurdere bruken av FILAB i denne omgang, men her foreligger 

ingen enighet mellom IFP/SERI/AFIN og IOR/PluriCourts. 


