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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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Sammendrag og bakgrunn for prosessen 

Med utgangspunkt i fakultetets strategi for 2010-2020 har 

fakultetsledelsen over lang tid jobbet for ny samlet 

arealløsning for fakultetet. Ønsket om bedret studiekvalitet 

for våre studenter har vært en bærende kraft i dette 

arbeidet, sammen med ønsket om å gi gode arbeidsforhold 

for våre ansatte. Dette arbeidet bærer nå frukter. 

I samarbeid med Eiendomsavdelingen (EA) og Juridisk bibliotek er det utarbeidet et romprogram (se s. 4) 

for et leid nybygg i sentrum, med den hensikt å samle fakultetets nåværende leieforhold i ett bygg. Dette 

romprogrammet er en del av den forespørselen om leie av lokaler som UiO har oversendt 

eiendomsselskapet Entra, som har levert et tilbud på leide lokaler i et tenkt nybygg i Kristian Augusts gate. 

Universitetsstyret har gitt Universitetsdirektøren fullmakt til å fortsette forhandlingene med Entra med 

utgangspunkt i tilbudet. 

Forhandlingene er ikke sluttført, men fakultetsledelsen ønsker å foregripe et positivt utfall med å fatte en 

beslutning om tentativ innplassering av fakultetets enheter i de historiske sentrumsbygningene og et 

nybygg. Dekanen mener en slik beslutning vil gjøre det enklere å involvere enhetene i-, og skape 

engasjement for, de prosessene som er relevant for dem. 

Hva som er gjenstand for høring  

Gjennom en grundig prosess der flere muligheter er drøftet, har dekanen i samråd med instituttlederne 

kommet frem til to alternativer til innplassering som legges til grunn i det videre arbeid. Disse to 

alternativene (A og B) vurderes å være gjennomførbare, samtidig som de ivaretar de premissene som er 

Fra Strategisk plan 2010-20 
Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for 
forskning og undervisning, samt gode arbeids- 
og møteplasser for studentene. 
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lagt til grunn i prosessen med å få til en mer samlet arealløsning for Det juridiske fakultet. Dekanen har gitt 

uttrykk for at han anbefaler alternativ B. 

Fakultetet ber om å få høringsinstansenes innspill til de to alternativene før dekanen fatter en 

beslutning. Dersom det er synspunkter på andre forhold som høringsinstansene ønsker å fremme på dette 

stadiet i prosessen, tas de selvsagt i mot nå. 

Fakultetets nåværende organisering legges til grunn for beslutningen om innplassering, men fordi plan- og 

byggeprosessen vil foregå over flere år kan vi ikke utelukke at senere endringer gjør at den endelige 

beslutningen om innplassering kan avvike fra den beslutningen som fattes i løpet av høsten. 

Når UiO og ENTRA blir enige om en leieavtale, vil fakultetet bli involvert i de problemstillinger som UiO som 

leietager skal forholde seg til. Hvordan denne prosessen vil forløpe, og hvordan vår medvirkning vil bli 

organisert, kan vi ikke si noe om før etter at en avtale foreligger.  

Prosessen frem til august 2014 

Som det er redegjort for i vedlegg 3, har prosessen med en samlet arealløsning for Det juridiske fakultet 

foregått siden høsten 2009. En viktig milepæl ble passert i da Entra leverte et tilbud om leie av lokaler i 

februar 2014 som styringsgruppen for prosjektet kunne anbefale overfor Universitetsstyret. 

Universitetsstyret fattet følgende  vedtak i mars 2014: 

 Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttforhandle en leieavtale med Entra på bakgrunn av de 

fremlagte rammer 

Forhandlingene pågår fortsatt. 

Visjonen og premissene for prosjektet:  

Visjonen 

Fakultetet har presentert sin visjon for en samlet arealløsning slik: 

Det juridiske fakultets behov for en vesentlig bedre arealsituasjon, og ønske om å samle flere leide 

arealer i ett bygg, er målbåret i en visjon og tuftet på en virkelighet: 

Fakultetet har en visjon for Tullinløkka som en kunnskaps- og kulturpark rammet inn av de to 

museumsbygningene mot øst og vest og UiO i sør og nord. I sør ligger det gamle universitetet og 

Universitetshagen. I nord ligger Kristian Augusts gate, og sammen skaper de to et helhetlig campus 

preget av et sterkt nærvær av Det juridiske fakultet.  

Fakultetets visjon setter studenten i sentrum, kunnskap i sentrum og universitetet i sentrum. 
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Premissene 

Premissene for prosjektet fremgår delvis av romprogram for nybygget, dels av grunnlaget for 

Universitetsstyrets beslutning og dels av lokale beslutninger. 

1. Romprogrammet 

Forslaget til romprogram innebærer at hovedtyngden av studentarbeidsplassene (lesesaler) flyttes til 
nybygget sammen med andre studentrettede tjenester, Juridisk bibliotek, fellesfunksjoner og 
fakultetsadministrasjonen. 
 
Romprogram 

Juridisk bibliotek / læringssenter / lesesaler 

o Juridisk bibliotek 
o Publikumsarealer i Juridisk bibliotek 
o 900 studentarbeidsplasser 
o Ansattarealer for Juridisk bibliotek 

Fellesfunksjoner 

o Kantine/kaffebar 
o Infosenter/resepsjon 
o Studentutvalg og studentorganisasjoner 
o Stillerom, hvilerom, bokskap 

Undervisningsarealer 

o 3 auditorier – med hhv 260, 230 og 100 plasser 
o 50 undervisningsrom/grupperom av ulik størrelse (Fra 6 til 40 plasser) 

Ansattarealer 

o Møterom for ansatte 
o Fakultetsadministrasjonen 
o Arealer for institutter og sentre 

Støttefunksjoner 

o Toaletter / garderober 
o Bygningsdrift og renhold 

2. Universitetsstyrets vedtak 

I fremlegget til universitetsstyrets møte i mars 2014 (se vedlegg 1)  ble det lagt til grunn at en samlet 

arealløsning for Det juridiske fakultet i sentrum skal gi følgende gevinster: 

o Mer kompakt campus i sentrum med gode sosiale og faglige møtesteder 

 Faglige- og sosiale arenaer, samt studentforeninger, kan samles i ett bygg og møteplasser 

mellom lærer og den enkelte student skapes slik at terskelen for kontakt utenom 

undervisningssituasjonen senkes 

o Bedre studiehverdag, økt studiekvalitet og godt læringsmiljø i fokus  
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 På det overordnede nivå oppnås en bedre studiehverdag for studentene med et mer kompakt 

campus med gode faglige og sosiale møtesteder. Det settes et større fokus på heltidsstudenten 

som skal tilbringe tiden fra frokost til middag på universitetets campus i sentrum 

o Moderne fleksible undervisningslokaler samlet i ett bygg 

 kan tilpasses de krav som stilles til fremtidsrettede undervisningsformer og sette fakultetet i 

stand til å møte formelle og reelle krav som stilles til en moderne undervisningsinstitusjon. 

 vil gjøre det enklere å gjennomføre faglige arrangementer i egne lokaler. Dette øker 

mulighetene for å skape en tettere kobling mellom forskning og undervisning gjennom 

studentdeltagelse i faglig aktivitet. En samlet løsning vil også gi enklere tilgang til 

serveringsfasiliteter og støttetjenester, slik at det er mulig å levere god kvalitet på 

arrangementene på en effektiv måte. 

o Samling av studentrettede tjenester 

 Tjenester som bibliotek, læringssenter, informasjonstjenester, student-IT samles i nytt bygg. 

Dette betyr at tjenestene kan drives mer effektivt, og ressurser kan frigjøres slik at kvaliteten 

kan økes ytterligere. Dette skaper en vinn-vinn-situasjon for studenter på den ene siden og 

fakultetet og Juridisk bibliotek på den annen side 

o Samlet bibliotek i nybygget 

 gir en enestående mulighet til å oppfylle UiOs strategiske mål om et samlet bibliotek i 

funksjonelle lokaler. Et samlet bibliotek vil gi det beste tilbudet til studenter og forskere, og 

være en viktig del av det samlede læringsmiljøet for Det juridiske fakultet  

o Samling enhetene – grunnenheter og fakultetsadministrasjonen 

 I dag sitter kun to av fakultetets fem grunnenheter samlet i samme bygg, de øvrige 

grunnenhetene og fakultetsadministrasjon, sitter spredt i to eller tre ulike bygninger. Dette 

begrenser mulighetene for godt faglig samarbeid og -utvikling. Den foreslåtte arealløsning vil 

gjøre det mulig for hver av enhetene å samle sin virksomhet i ett bygg. Samlokalisering av 

fakultetsadministrasjonen med de studentrettede tjenestene er også en viktig forutsetning for 

å oppnå bedret studiekvalitet 

3. Premisser som er forankret i ledermøter ved fakultetet 

Etter at det ble klart at UiO ønsket å gå i videre forhandlinger med Entra, er arealsaken behandlet av den 

samlede fakultetsledelsen (dekanat og instituttledere) i flere møter. Gjennom disse diskusjonene er det 

kommet til noen supplerende premisser som ledelsen har besluttet skal legges til grunn i prosessen videre: 

o Alle enheter skal samles 

o IFP og NIFS plasseres i samme bygg  

o IOR og PluriCourts plasseres i samme bygg 

o Færrest mulig enheter skal flytte 
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o Førstestillinger skal ha enekontor 

o Ansatte i fast eller langvarig arbeidsforhold skal ha fast arbeidsplass, i enekontor eller fler-

personskontor 

o Det skal, så langt praktisk mulig, være likeverdige arbeidsforhold for ansatte uavhengig om de sitter 

i nybygg eller eksisterende bygg 

Innplassering av fakultetets enheter  

På bakgrunn av premissene det er redegjort for ovenfor, ønsket dekanen at det skulle foretas en grundig 

kartlegging av de tre hovedbygningene ved Universitetsplassen for å kvalitetssikre hvilken kapasitet som 

ligger i byggene. Disse bygningene vil sammen med et eventuelt nybygg utgjøre fakultetets samlede 

tilgjengelig areal dersom den ønskede arealløsningen realiseres. 

Målsettingen med kartleggingen var å få klarlagt hvilke enheter det er hensiktsmessig å plassere i hvilke 

bygg – basert på antall ansatte i enhetene og de enkelte bygningenes kapasitet målt i antall mulige 

arbeidsplasser. 

I forbindelse med kartleggingen ble det foretatt en kvalitetssikring av antall ansatte, og behov for 

arbeidsplasser med dagens organisering og størrelse på enhetene.  

Ulike løsninger (se vedlegg 2) for innplassering av fakultetets enheter i bygningene blitt drøftet og vurdert 

opp mot premissene det er redegjort for ovenfor. Et viktig premiss har vært ønsket om å samle enheter 

som i dag er spredd på flere bygg, og i tillegg samlokalisering av IOR med PluriCourts – samt IFP med NIFS. 

Kapasiteten i byggene tilsier at dette kun kan oppnås ved å plassere IOR/PluriCourts i Domus Media og 

IFP/NIFS i nybygget – eller omvendt. 

IOR/PluriCourts og IFP/NIFS har hver for seg så mange ansatte at kun er Domus Media og et eventuelt 

nybygg som har kapasitet til å håndtere hver av disse.enhetene. Gitt dette, er det Domus Biblioteca og 

Domus Academia som står igjen som alternativer for SMR og IKRS. Ut fra enhetenes størrelse og aktivitet, 

vurderes DA som mer  hensiktsmessig for IKRS siden dette bygget er tilrettelagt for undervisningsaktivitet, 

mens DB vurderes som mer hensiktsmessig for SMR og instituttets faglige aktivitet. 

Innplasseringsalternativene er behandlet av fakultetsledelsen i løpet av våren og forsommeren, og dekanen 

og instituttlederne er kommet frem til to alternativer man mener er realistiske og gjennomførbare ut fra de 

premissene som skal legges til grunn. Disse alternativene kalles A og B, og er beskrevet nedenfor.   

Begge alternativene oppfyller viktige forutsetninger som bl.a. å samle grunnenhetene og 

fakultetsadministrasjonen, i tillegg til å oppfylle fakultets målsetting om bedret studiekvalitet med 

hensiktsmessige lokaler for forskning og undervisning, samt gode arbeids- og møteplasser for studentene.  
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Dekanen har gitt uttrykk for at han anbefaler alternativ B. Dette alternativet innebærer at færre enheter 

må flytte enn ved alternativ A ved at IFP og NIFS forblir i DM, og en noe større fleksibilitet i nybygget enn 

alternativ B  

Alternativ A 

Bygg Mulig antall 

arbeidsplasser 

Enhet Behov for 

arbeidsplasser 

Domus Media 

(DM) 

141 Institutt for offentlig rett, inkludert PluriCourts 110 

Domus 

Academica (DA) 

51 Institutt for kriminologi og rettssosiologi 40 

Domus 

Biblioteca (DB) 

83 Senter for menneskerettigheter 71 

Nybygg 188 

(20 

arbeidsplasser 

til Juridisk 

bibliotek ikke 

medregnet) 

1. Institutt for privatrett, inkludert Senter 

for rettsinformatikk/Avdeling for 

forvaltningsinformatikk 

2. Nordisk institutt for Sjørett, inkludert 

Senter for europarett 

3. Fakultetsadministrasjonen 

4. Juridisk bibliotek 

1. 87 

2. 53 

3. 50 

4. (20) 

Alternativ B 

Bygg Mulig antall 

arbeidsplasser 

Enhet Behov for 

arbeidsplasser 

Domus Media 

(DM) 

141 1. Institutt for privatrett, inkludert Senter 

for rettsinformatikk/Avdeling for 

forvaltningsinformatikk 

2. Nordisk institutt for Sjørett, inkludert 

Senter for europarett 

1. 87 

2. 53 

Domus 

Academica (DA) 

51 Institutt for kriminologi og rettssosiologi 40 

Domus 

Biblioteca (DB) 

83 Senter for menneskerettigheter 71 

Nybygg 188 

(20 

arbeidsplasser 

til Juridisk 

bibliotek ikke 

medregnet) 

1. Institutt for offentlig rett, inkludert 

PluriCourts 

2. Fakultetsadministrasjonen 

3. Juridisk bibliotek 

1. 110 

2. 50 

3. (20) 
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Øvrige alternativer som er vurdert i prosessen ligger ved (vedlegg 2), men er altså ikke gjenstand for videre 

vurdering da de på ett eller flere punkter ikke møter premissene. 

Vedlegg 
1.   Saksfremlegg for Universitetsstyret  

2.   Innplasseringsalternativene  

3.   Historikk for prosjektet 

 

 

Saksbehandlere 

 Tor Inge Rosvoll, t.i.rosvoll@jus.uio.no 

 Steinar Hafto Myre, s.h.myre@jus.uio.no 
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