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KONTORFORDELING 
__________________________________________________________________________ 
 


Innledning 


Det juridiske fakultet disponerer som kjent kontorer i to bygg, gjerne omtalt som Juss I og 
Juss II. Plassering av nytilsatte medarbeidere og fordeling av ledige kontorer ved avgang er 
en tilbakevendende administrativ oppgave som ofte generer debatt. Flere ansatte ønsker nå 
å flytte inn i kontorer som står ledige. Det er ønskelig med enkelte avklaringer fra styrets side 
for å unngå at flyttinger stopper opp på grunn av usikkerhet om fordelingskriteriene. 


Kontorfordeling blant de administrativt ansatte håndteres av fakultetets administrative ledelse 
og volder generelt færre problemer enn fordelingen av kontorer blant de vitenskapelig 
ansatte. Det foreligger et styrevedtak fra 2008 (sak 33/08) som slår fast at de administrativt 
ansatte skal plasseres mest mulig samlet i Juss I.  


 


Historikk 


Fakultetet har fra innflytting i Juss I i 1995 praktisert et prinsipp om utlysing av ledige 
kontorer og at ansiennitet skal være avgjørende for hvem av interessentene som skal få 
tildelt det ledige kontoret. Denne praksisen har fortsatt vært fulgt ved kontorplassering i Juss 
I, i hvert fall når større kontor blir ledige. Sentrale element her er valg etter stillingskategori. 
Professorer har første prioritet. Innen den enkelte stillingskategori skjer tildelingen etter 
ansiennitet. Kontorene i Juss I har ulik størrelse, slik at visse kontor er definert som 
«professorkontor». Det har også vært utvist skjønn ved tildelingen av kontor, for eksempel på 
grunn av funksjonshemming. 


Kontorene i Juss I er stort sett ettertraktete, med unntak av lokalene som fakultetet overtok i 
4. etasje da Jussformidlingen flyttet ut («blindtarmen»). Her er ett av kontorene tatt i bruk til 
professor 2, mens de øvrige kontorene i varierende grad har stått ledige. 


Fakultetet la opp til en grundig prosess ved innflytting i Juss II i 2008/2009. Da var det særlig 
utfordringer knyttet til at et etablert miljø i fakultetets tidligere lokaler i Folkets Hus skulle 
fraflyttes. Det ble lagt vekt på at innflyttingen i Juss II skulle skje på frivillig grunnlag, i den 
forstand at ingen ble pålagt å flytte fra Juss I til Juss II, samtidig som de som hadde kontor i 
Folkets Hus skulle gis muligheten til å flytte inn i Juss I. Kontorfordeling var oppe i styret, 
som vedtok at fakultetets reglement for kontorfordeling ikke skulle gjelde ved flytteprosessen 







(sak 33/08). Ifølge styrevedtaket skulle likevel hovedprinsippene legges til grunn så langt de 
passet. 


I tråd med vedtaket i styresaken i 2008 ble det sendt en henvendelse til forskergruppene for 
Ressursforvaltnings-, miljø- og utviklingsrett, Statsrett, folkerett og internasjonale 
menneskerettigheter og Strafferett og straffeprosess med forespørsel om de ønsker å 
plasseres i byggetrinn II, og hvor mange dette eventuelt vil omfatte. Dette ledet til at deler av 
forskergruppene for Ressursforvaltnings-, miljø- og utviklingsrett og for Strafferett og 
straffeprosess valgte å flytte til Juss II.  


Det ble også sendt en henvendelse til alle vitenskapelig tilsatte med forespørsel om hvem 
som ønsker å sitte i byggetrinn II på grunn av større nærhet til Christian Michelsens Institutt 
(CMI), og uavhengig av spørsmålet om samling av fagmiljø. Da 26 av 27 kontor etter dette 
var belagt, ble det ikke sendt en henvendelse til alle vitenskapelige om hvem som ønsker å 
sitte i byggetrinn II.  


Styret fikk innflyttingen og kontorfordelingen i Juss II til orientering i 2009, jf. sak 15/09. 
Ledelsen fremholdt da at den ikke ønsket å holde kontor ledige for fremtidig ekspensjon for 
de gruppene som flyttet til Juss II. Eventuell ekspansjon for fagmiljøene i Juss 2 måtte løses 
ved å ta over kontor som blir ledige etter midlertidig tilsatte og ved å leie andre kontor i 
bygget. 


Ved etterfølgende fordeling av kontorer i Juss II har man søkt å følge de samme prinsippene 
som gjelder for Juss I (ansiennitet), samtidig som det har vært sett hen til faglig tilknytning 
slik at man har vektlagt å samle personer med samme faglige innretting. Det har også vært 
utvist skjønn ved tildelingen av kontor og andre hensyn har derfor også vært tillagt vekt. 
Kontorene i Juss II er med ett unntak jevnstore, slik at en i motsetning til Juss I ikke har en 
fordeling ut fra stillingskategori. I forbindelse med den første kontoretableringen i Juss II 
flyttet bare noen få professorer, men denne fordelingen av endret seg som følge av at 
opprinnelige flyttere har fått opprykk eller ved innflytting. De som har flyttet til Juss II har stort 
sett hatt samme faglige innretting som de som opprinnelig flyttet inn, men med enkelte 
unntak. 


I forbindelse med flytting av BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics) 
fra Villaveien til Juss II, tredje etasje, har ansatte med tilknytning dette fagmiljøet fått 
kontorplass her. Dette gjelder for både faste og midlertidig ansatte. Kontorene på BECCLE 
er delvis finansiert av sentrale midler. Tildeling av kontorer her skjer i samråd med ledelsen 
på BECCLE. 


Grunnet kontormangel har fakultetet også fått bygget om noen grupperom til kontorer i Juss 
II, første etasje. Disse kontorene har vært benyttet til nytilsatte stipendiater i en 
overgangsfase slik disse har kunnet flytte etter hvert som kontorer andre steder har blitt 
ledige. Lokalene i første etasje var opprinnelig ikke planlagt til kontorbruk, og de er mindre 
tilfredsstillende blant annet på grunn av støy og avsondring fra de øvrige fagmiljøene på 
fakultetet. 


 


 


 







Merknader fra dekan og fakultetsdirektør 


Spørsmålet om fordelingskriterier er særlig knyttet til Juss II. Forhistorien kan gi grunnlag for 
ulike oppfatninger av hvilke fordelingskriterier som per i dag gjelder for Juss II. Uansett kan 
styret nå bestemme at fakultetet skal ha andre kriterier for tildeling enn tidligere. Fakultetet 
har nå en kontorsituasjon hvor ansatte over tid har vært plassert i midlertidige eller mindre 
tilfredsstillende løsninger, og hvor kontor blir ledige i nær fremtid. I denne omgang ber dekan 
og fakultetsdirektør derfor styret gi sin tilslutning til at ansiennitet skal være styrende også 
ved fordelingen av kontorer i Juss II.   


Dekan og fakultetsdirektør ser at det kan være gode argumenter for å samle ansatte med 
faglig tilknytning i egne soner av bygget, slik som tilknytning til forskergrupper. Samtidig kan 
det være hensyn som taler for at de vitenskapelig tilsatte bør sitte faglig spredt for å øke 
kontakten mellom fagfeltene. Det er heller ikke slik at tilknytning til forskergruppe gir et 
entydig svar. Mange ansatte er knyttet til flere forskergrupper, og forskere kan over tid endre 
faglig innretting. Dessuten vil en inndeling ut fra forskergrupper føre til at kontor må «holdes 
ledige» for å sikre plass til fremtidige medlemmer av fagfellesskapet. En eventuell inndeling 
ut fra forskergrupper krever uansett en nærmere utredning, hvor en må innhente 
opplysninger om de ulike gruppene og gruppetilhørighet for de ansatte.  


Stipendiatgruppen har særlig tatt opp at enkelte nytilsatte har fått kontorer med lang avstand 
til sine kollegaer. Støyproblemer i kontorene i første etasje i Juss II har også vært en 
tilbakevendende tematikk. Støyproblemene kan det nok gjøres noe med, men her er vi 
avhengig av at Eiendomsavdelingen prioriterer disse utbedringene innenfor egne knappe 
budsjetter. Fakultetsledelsen har en dialog med Eiendomsavdelingen om tematikken, uten at 
vi er forespeilet umiddelbare løsninger. På kort sikt kan vi ikke forespeile annet enn at vi vil 
viderefører praksisen med å gi stipendiatene som sitter i Juss II, første etasje mer attraktive 
lokaler etter hvert som andre kontorer blir ledige. 


Dekan og fakultetsdirektør finner det mest hensiktsmessig at vi fortsetter rutinen med 
utlysing av ledige kontorer og at ansiennitet skal være styrende for hvem av interessentene 
som skal få tildelt ledige kontorer også for Juss II. Samtidig må det være rom for skjønn i 
enkeltsaker. På ett punkt mener dekan og fakultetsdirektør likevel at det er behov for 
særregler for fjerde etasje i Juss II. Uten særregler er det grunn til å tro at kontorene her etter 
hvert vil bli fylt opp av personer i fast stilling, til fortrengsel for stipendiater og postdoktorer. 
Hensynet til faglig integrering av ansatte i midlertidige stillinger tilsier at dette bør unngås. 
Derfor foreslår dekan og fakultetsdirektør at fordelingen mellom disse stillingskategoriene 
skal ligge på dagens nivå. 


På sikt kan det være nødvendig med en egen styresak om kontorfordeling. Hvis fakultetet får 
flere ansatte i faste stillinger, kan det bli enda vanskeligere å sikre at stipendiatene får 
kontorer som sikrer at de fysisk kommer inn i fagmiljøene. Dessuten kan fakultetet måtte ta 
opp på nytt spørsmålet om kontorer for ansatte som går over i en emeritus-tilværelse. Det 
kan også være aktuelt å innføre regler for bruk av kontor ved lengre fravær.  


En større revidering av fakultetets retningslinjer for kontorfordeling krever imidlertid en 
grundigere prosess enn det som har vært mulig å få til ved denne anledning. Behovet få 
fordele ledige kontorer i den nærmeste fremtid, tilsier at styret gir sin tilslutning til at 
ansiennitetsprinsippet skal være styrende for hele kontormassen. Dermed få de ansatte 
større forutsigbarhet i sin arbeidssituasjon og kriteriene for kontorfordeling er forutsigbare. 
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INNFLYTTING I BYGGETRINN II OG FLYTTINGER FRA FOLKETS HUS TIL 
DRAGEFJELLET. ORIENTERING 


 
 


 
 
 
I. Fakultetsstyrevedtak 17.06.08 
Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak om framtidig lokalisering i byggetrinn I og II i møte 
17.06.08:  
 


1. Rune Sæbø, Eivind Buanes, Anne Lise Arnesen og Hans Fredrik Marthinussen oppnevnes 
som medlemmer av brukerkomiteen. Når det er avklart hvem som skal flytte inn i byggetrinn 
II suppleres komiteen med en representant for brukerne, og det forutsetter at komiteen har 
nær brukerkontakt.                                                                                                           
Status: Det er nå i hovedsak avklart hvem som skal ha kontor i byggetrinn II, og 
dekanus har oppnevnt Ragna Aarli som nytt medlem i brukerkomiteen 


2. Administrasjonen skal sitte mest mulig samlet i byggetrinn I. Dekanus og fakultetsdirektør 
får fullmakt til å foreta den endelige plassering ut fra det som framgår av saksframlegget til 
styret og kommentarer som framkom i møtet.                                                                    
Status: Administrasjonen vil beholde sine kontor knyttet til informasjonssenteret og 
administrasjonsfløyen. Ut fra føringene i notatet og styrets drøfting vil 
administrasjonen ut over dette disponere 8 ledige kontor i 7. etg og 6 ledige kontor i 6. 
etg (totalt samme antall kontor som i dag). Administrasjonen fastsetter selv den 
interne kontorfordeling innenfor de kontor administrasjonen disponerer 


3. Det sendes en henvendelse til forskergruppene for Ressursforvaltnings-, miljø- og 
utviklingsrett, Statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter og Strafferett og 
straffeprosess med forespørsel om de ønsker å plasseres i byggetrinn II, og hvor mange 
dette eventuelt vil omfatte.                                                                                                      
Status: Deler av forskergruppene for Ressursforvaltnings-, miljø- og utviklingsrett og 
for Strafferett og straffeprosess flytter etter eget ønske til byggetrinn II. Gruppen for  
Statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter 


4. Det sendes også en henvendelse til alle vitenskapelig tilsatte med forespørsel om hvem som 
ønsker å sitte i byggetrinn II på grunn av større nærhet til CMI, og uavhengig av 
spørsmålet om samling av fagmiljø omtalt i pkt. 3.                                                            
Status: Med de som meldte seg her og de som følger sine forskningsgrupper, jf pkt 3 
ovenfor, vil 26 av 27 kontor være belagt på innflyttingstidspunktet.  


5. Dersom tilbakemeldingen fra pkt 3 og 4 viser at det fortsatt vil være ledige kontor i 







byggetrinn II rettes det en henvendelse til alle vitenskapelige om hvem som ønsker å sitte i 
byggetrinn II.                                                                                                                   
Status: Da 26 av 27 kontor vil være belagt vil det på innflyttingstidspunktet, vil det 
ikke gå ut noen slik henvendelse 


6. Styret forutsetter at endelig kontorfordeling legges frem for Fakultetsstyret dersom en ikke 
fullt ut finner frem til frivillige løsninger.                                                                         
Status: Flyttingene til byggetrinn II har skjedd på frivillig grunnlag 


7. Fakultetets reglement for kontorfordeling vil ikke gjelde ved flytteprosessen i forbindelse 
med innflytting i byggetrinn II og utflytting fra Folkets hus. Hovedprinsippene legges likevel 
til grunn så langt de passer.                                                                                           
Status: Etter at det ble klart hvem som ønsket å flytte over i byggetrinn II og avklart 
hvor administrasjonen skal sitte har følgende prosess vært gjennomført og i følgende 
rekkefølge 


• de to professorene i Folkets hus har etter ansiennitet valgt blant de ledige 
kontorene i byggetrinn I 


• de to førsteamanuensene i Folkets hus har etter ansiennitet valgt blant de 
ledige kontorene i byggetrinn I 


• to førsteamanuenser med kontor i byggetrinn I har etter ansiennitet valgt blant 
de ledige kontorene i byggetrinn I 


• stipendiatene og universitetslektorene i Folkets hus og to på Dragefjellet uten 
eget kontor har etter ansiennitet valgt blant de ledige kontorene i byggetrinn I.  
 


II. Oppsummering kontor 
Ledelsen har drøftet om det i byggetrinn II bør holdes ledige kontor for framtidig ekspensjon 
for de gruppene som flytter dit. I så fall ville ikke alle som har ytret ønske om flytting kunne 
flytte dit. Når ledelsen likevel har valgt å fylle opp 26 av de 27 kontorene allerede nå, er det 
blant annet fordi også byggetrinn I vil være fylt opp, og alternativet kunne bli at vitenskapelig 
tilsatte ut over vit.ass må sitte i gamlebygget også høsten 2009. Det synes imidlertid klart at 
fakultetet fortsatt må beholde arbeidsplassene i gamlebygget som reserveareal.  
Når det gjelder ekspensjon i forhold til miljøene i byggetrinn II så bør dette kunne løses dels 
ved kontor som blir ledige etter midlertidig tilsatte og dels ved å leie kontor i bygget 
 
III. Kontorplassering i byggetrinn II 
Den konkret kontorplassering i byggetrinn I for vitenskapelig tilsatte nå avklart. Status for 
kontorplasseringen i byggetrinn II er følgende: Leder for brukerkomiteen (Sæbø) har sammen 
med lederne for de to forskergruppene som flytter dit (Nordtveit og Strandbakken) og Sinding 
Aasen som representant for ”restgruppen” fordelt arealene mellom seg slik at gruppene sitter 
innbyrdes samlet. Hovedprinsippene for romfordeling (etter stillingskategori og ansiennitet 
innen stillingskategoriene) legges til grunn for kontorfordelingen innenfor gruppenes areal – 
men likevel slik at det utøves nødvendig skjønn.  
 
IV. Utstyr/inventar 


1. Både administrasjonen og Eiendomsavdelingen (EiA) har gjennomgått kontorene i 
Folkets hus og konkludert med at vi tar med oss inventar til å kunne møblere 14 
kontor i byggetrinn II. Der er også inventar til å kunne møblere møterommet samt 
kopimaskin og annet utstyr til byggetrinn II. 


2. Det må kjøpes inn inventar, inkl telefon med mer til de øvrige 13 kontorene.  
Stabs- og forskningsseksjonen har kostnadsberegner disse utgiftene sammen med EiA, 
og det er ut fra dette sendt søknad til Økonomiavdelingen om dekning av utgifter til 
inventar og utstyr, jf vedlegg 







 
 


 
V. Flytteprosessen – utfordringer 
     Fra prosjektledelsen har vi fått opplyst at byggearbeidene er i rute og at overtakelsen vil 


skje som planlagt 15. juni. I samme e-post framgikk det imidlertid at flytting vil skje i 
august. Vi sendte umiddelbart et svar om at det for fakultetet var nødvendig å påbegynne 
flyttingen seinest i juli, og gjerne før. Vi har nå fått muntlig tilbakemelding om at flytting 
av inventar fra Folkets hus til byggetrinn II bør kunne gjennomføres i slutten av juni, og at 
nytt inventar til de øvrige kontorene bør kunne komme på plass siste uke i juni. I så fall vil 
innflytting i byggetrinn II kunne påbegynnes i månedsskiftet juni/juli. Men det må her tas 
forbehold om ferieavviking for dem som skal forestå den fysiske flyttingen. 


 
     Nedenfor følger fra vår side en tentativ plan for flytting som ev må revideres av dem som i 


siste instans organiserer flytteprosessen: 
1. De 13 kontorene i byggetrinn II hvor det skal inn nytt inventar må møbleres snarest 


mulig 
2. De fra byggetrinn I som skal inn i disse kontorene flytter først for å frigjøre plass for  


dem fra Folkets hus som skal overta deres fraflyttede kontor 
3. Kontorene etter dem som flytter ut fra byggetrinn I ryddes og vaskes 
4. De fra Folkets hus som skal overta kontorene etter ”de 13” flytter (men først må det 


foretas noen interne kontorbytter) 
5. Inventar og utstyr fra Folkets hus flyttes til byggetrinn II 
6. De øvrige som skal inn i byggetrinn II flytter så snart inventaret fra Folkets hus er 


kommet på plass 
7. Kontorene etter dem som nå flytter fra byggetrinn I ryddes og vaskes 
8. De som sitter i Folkets hus flytter (de få som skal i byggetrinn II kan om ønskelig 


flytte tidligere). 
 
De interne flytteprosesser i byggetrinn I (som primært gjelder administrasjonen) må tilpasses 
prosessene ovenfor. 
 
En hovedutfordring blir å finne best mulig løsninger for dem i Folkets hus som skal til 
byggetrinn I i perioden fra inventaret flyttes fra Folkets hus til byggetrinn II og til de kan 
flytte inn i byggetrinn I. Dette må nødvendigvis ta noe tid da det i mellomtiden også skal skje 
en utflytting fra de kontorene hvor de skal inn og disse kontorene skal vaskes. Denne perioden 
må gjøres så kort som mulig, og bør helst skje i en periode hvor flest mulig er på ferie. 
Konklusjonen er at fordi vi har flere parallelle flytteprosesser som innvirker på hverandre vil 
flytteprosessen uansett ta så lang tid at flytteprosessen bør påbegynnes i juli om alle skal være 
på plass til semesterstart. I tillegg kommer utfordringen i forhold til dem som får tømt sine 
kontor for inventar i Folkets hus og ikke kan flytte direkte inn i byggetrinn I 
 
VI. Oppfølging og behov for avklaringer  
Representanter for brukerkomiteen deltar i møter med prosjektledelsen, arkitekt, 
hovedentreprenør og andre relevante instanser knyttet til byggeprosjektet og medvirker ved 
beslutninger som berører fakultetets areal. 
 
Det er nedsatt en administrativ gruppe som får ansvaret for nødvendige avklaringer og for den 
praktiske gjennomføring av prosesser hvor fakultetet er involvert. Noe stikkord her er 







• Det må endelig avklares når flytteprosessen kan påbegynnes og tidsplan for 
gjennomføringen 


• Vi legger også til grunn at Eiendomsavdelingen organiserer og er ansvarlig for 
gjennomføring av flytteprosessen, herunder flytting av inventar og utstyr. Men 
også dette må endelig avklares 


• Utvasking av kontor i byggetrinn I hvor det kommer nye er ikke lagt inn i våre 
budsjett. Må få avklart hvilket nivå denne utvaskingen skal være på, hva det 
koster og hvem som skal betale 


• Det er heller ikke lagt inn midler for utvasking av våre kontor i Folkets hus – 
noe vi er forpliktet til i henhold til avtalen. Må her få avklart om noe av lokalene 
må tilbakeføres til opprinnelig stand, jf avtalen.  


• Det er heller ikke lagt inn midler til selve flytteprosessen, men vi legger her til 
grunn at dette dekkes av sentrale midler avsatt til dette formålet. Dette må 
likevel endelig avklares 


• Gruppen må følge opp i forhold til søknaden om inventar, jf ovenfor 
• Gruppen må ivareta nødvendig kontakt med dem som skal flytte og påse at det 


gis god informasjon. 
 
 
 
 
                                                       
                                      Ernst Nordtveit                           Eivind Buanes 
                                           Dekanus                                Fakultetsdirektør 
 
 
 
10.03.09 
EIBU 
 
Vedlegg 
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FRAMTIDIG LOKALISERING I BYGGETRINN I OG II 
 
I. Brukere av bygget 
De som skal inn i bygget som får adressen Jekteviksbakken 31 er 


- CMI 
- Ressurssenteret (samarbeidsprosjekt CMI og UiB) 
- Senter for Midt-Østenstudier 
- UNIFOB global 
- Det juridiske fakultet 
- UiB sentralt med undervisningsrom. 


 
II.Status byggeprosjektet 
Byggeprosjektet startet opp i februar med planlagt ferdigstilling medio mars 2009, 
men pga av byggestopp som følger av giftstoffer i grunnen er ny ferdigstillingsdato 
og innflytting satt til juni/juli 2009.  
 
III. Fakultetets medvirkning i prosjektet 
I fasen før byggeprosjektet ble besluttet realisert ble alle brukerne bedt om å sende 
inn et anslag over rombehov. Vi delte vårt anslag inn i antatt behov tom 2009/10 
(fase 1) og behov ut over det.  I vårt forslag av mars 2006  eksemplifiserte vi vårt 
behov i fase 1 slik:: ”Tentativt vil vi antyde følgende fordeling på stillingskategorier 


- 14 arbeidsplasser til stipendiater 
- 14 arbeidsplasser til andre ansatte 
- 1 større kontor som ev kan brukes som kontor for dekanus 
- 1 større kontor som ev kan brukes som kontor for fakultetsdirektør.” 


Også behov for  mer åpne løsninger for gjesteforskere etc ble nevnt. 
 
Dessuten oppgav vi behov for 


- kopirom/rekvisitalager (som er tegnet inn, men redusert pga av koplingsrom  
IT.) 


- tekjøkken (som er tegnet inn i form av ”kjøkkenkrok” i gang 
- Fellesareal som uformelt møtested, ev kombinert med møterom. 
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Det ble presisert at vi ville komme tilbake til romstørrelse og eventuelle åpne areal. 
 
Bygget skal også inneholde undervisningsrom (1 auditorium, 2 seminarrom som kan 
slås sammen til ett og 5 grupperom. Det er universitetet sentralt som er leietakere til 
disse, men våre representanter har likevel hatt et særlig øye med at disse blir 
formålstjenlige for oss. 
 
I den videre prosessen viste det seg snart at fakultetet av formelle grunner ikke 
kunne få mer areal enn det vi i dag disponerer i Folkets hus  (506 kvm). I den 
møtevirksomhet som har vært både før byggeprosjektet ble besluttet iverksatt og 
seinere har fakultetet vært representert ved Rune Sæbø og Eivind Buanes. Pga av 
arealbegrensningene på 506 kvm valgte fakultetet å ikke ha andel i felles møterom, 
kantine og andre fellesareal, men prioritere kontorarealer. 
 
Fakultetets arealer er plassert i 4. etasje med gangbro over til eksisterende bygg. Det 
viste seg ellers tidlig i tegneprosessen at med de begrensninger som ligger i tomten 
og den modulisering som ble valgt  hadde brukerne minimal påvirkning på 
romstørrelsen. 
 
Slik tegningene foreligger i dag vil vi med maksimal kontorutnytting  kunne få 29 
kontor.  Med 2 unntak er alle kontorene på mellom 11.8 og 12.0 kvm. To kontorer er 
på hhv 10.8 og 16.7 kvm. Den eneste mulighet vi har for å endre rommene i forhold 
til foreliggende tegninger, er å slå sammen to og to kontor ved å ta bort skillevegger. 
Dette ville gi kontorer på ca 24 kvm. og vil ikke være aktuelt med mindre en ønsker 
å lage fellesrom for flere forskere. Enkeltkontorer på 24 kvm vil gi en uakseptabel 
høy husleie og begrense antallet kontorer for sterkt. 
 
De ulike brukergruppene i bygget er bedt om å oppnevne egne brukerkomiter. Det 
er ikke regler for sammensetning av disse, men de består normalt av representanter 
for de stillingsgrupper eller fagmiljø som skal ha kontor i de aktuelle lokalene. I 
påvente av at dette blir avklart, fungerer Sæbø og Buanes sammen med 
hovedverneombud Anne Lise Arnesen som fakultetets brukerkomite.  På fellesmøter 
med Eiendomsavdelingen, hovedentrepenør, arkitekt og andre, og hvor hver 
brukergruppe stiller med en representant møter Sæbø eller Buanes avhengig av tema 
og hvem som har anledning. På disse møtene er verneombudene representert med 
en fellesrepresentant.   
 
Ved at plassering i bygget og romstørrelsene i utgangspunktet er gitt, og fordi 
eventuell sammenslåing av kontor ikke trenger endelig besluttet før medio 
høstsemesteret 2008, dersom dette ikke overstiger fjerning av tre vegger, har vi ikke 
forsert prosessene med å få bestemt hvem som skal inn i byggetrinn II, og dermed 
heller ikke oppnevning av formell brukerkomite.  
 
 
IV. Hvem må fakultetet ha kontor/arbeidsplass for? 
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Følgende stillingskategorier og grupper vil ha behov for kontor/arbeidsplass ved 
fakultetet 
Fast tilsatte 


- Professorer 
- førsteamanuenser 
- universitetslektorer/amanuenser  
- administrativt personale 


 
Midlertidig tilsatte 


- professor II som bare trenger kontor i avgrensede perioder 
- stipendiater 
- midlertidige universitetslektorer som har disputert  
- midlertidige universitetslektorer med tilsetting i inntil 9 måneder 
- vitenskapelige assistenter 
- eventuelle forskere 
- midlertidig administrativt personale 
 


Andre grupper 
- Masterstudenter som skriver 60 sp avhandling 
- gjesteforskere og andre på lengre opphold  
- gjesteforskere og andre på kortere opphold 
- eksterne tilreisende timelærere/gjesteforelesere 
- andre gjester. 
 


Alle våre fast tilsatte sitter i dag i Jussbygget eller på Folkets hus. Det samme gjelder 
midlertidig tilsatte unntatt vitenskapelige assistenter , 60 sp avhandlingsskrivende 
og de stipendiatene som fom våren 2008 vil få midlertidig arbeidsplass i den eldre 
delen av bygget (Dragefjellet skole). Gjesteforskere sitter i dag i byggetrinn I eller på 
biblioteket.  En plassering i byggetrinn II, må etter vår vurdering ses helt uavhengig 
av hvor en sitter i dag, og disponible kontor/arbeidsplasser i byggetrinn I, II og i 
gamlebygget må ses i sammenheng.  
 
V. Disponible kontor og kontorstørrelse 
I notatet som forelå til møte 6. mai 2008, jfr kap VI nedenfor, foreslo 
fakultetsledelsens at to kontor nær ”kjøkkenkroken” gjøres om til ett rom som kan 
brukes til sosiale formål, møterom for 8-12 personer avhengig av møblering, 
undervisningsformål mm. Videre ble det foreslått at to kontor slås sammen og 
brukes til midlertidige arbeidsplasser for flere personer. For personer med 
korttidsopphold (gjesteforskere, timelærere/gjesteforelesere, andre gjester) vil dette 
kunne gi plass til inntil 6 personer. For personer på lengre opphold (gjesteforelesere 
og personer som skal skrive prosjektbeskrivelser o.a) vil dette gi plass til 4 personer.  
Det vil da være inntil 27 ordinære kontor til disposisjon. Eventuell beslutning om å 
slå sammen ytterligere to rom kan utstå. Skulle en imidlertid ønske ytterligere 
sammenslåinger, bør dette avgjøres snarest.  
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I møtet 6. mai ble det fokusert på kontorstørrelsene som med to unntak vil være  
mellom 11.8 og 12 kvm.  I notatet til møtet det uttalte fakultetsledelsen ut fra en 
samlet vurdering at en fant det uaktuelt å etablere ordinære kontor på 24 kvm.  til 
professorer/førsteamanuenser. Vi minner imidlertid at det vil være ett kontot på 
16.7 kvm. i byggetrinn II. Til sammenligning kan nevnes at all ”småkontorene” mot 
sørvest i byggetrinn I er 9.3-9.4 kvm. De tilsvarende kontorene mot nordøst er 10-
11.5 kvm, avhengig av etasje. Kontorene i administrasjonsfløyen er med tre unntak  
8.5-10 kvm 
 
De samlede kontorstørrelsene  i byggetrinn I (bibliotekområdet unntatt)viser etter en 
summarisk, og ikke nødvendigvis fullstendig opplisting,  følgende kontorstørrelser: 
- over 19 kvm:  4 
- 18-19 kvm    :  9 
- 17-17.5 kvm :  8 
- 16 kvm         :  3 
- 14 kvm         :  2 
- 12.6-13 kvm :  8 
- 11-11.5  kvm:21 
- 10 kvm         :17 
- 9-9.6 kvm     :15 
- 8.5 kvm         : 1 
- 6.5 kvm         : 1. 
 
Av disse disponerer administrasjonen: 
- 19 kvm           :   1 
- 11.3-11.5 kvm:   3 
- 11 kvm           :   5 
- 10 kvm           : 13 
- 9.3-9.6 kvm    :   2 
- 8.5 kvm          :   1 
Det nest største kontoret administrasjonen disponerer er såleis på størrelse med det 
eneste kontoret i byggetrinn II som er under 11.8 kvm 
 
V. Møte 6. mai for alle tilsatte   
Alle tilsatte ble invitert til møte 6. mai for å komme med innspill, kommentarer og 
spørsmål i tilknytning til disponering av arealene i byggetrinn II, jfr følgende: 
”Fakultetsledelsens konkrete forslag for drøfting på lærermøte er at 2 av disse miljøene 
[Ressursforvaltnings-, miljø og utviklingsrett , statsrett, folkerett og internasjonale menneskeretter og 
Strafferett og straffeprosess] samles i byggetrinn II , og at eventuelle ”restkontor” fordeles etter et 
frivillighetsprinsipp uavhengig av forskningsmiljø. I samling av miljø ligger ikke at nødvendigvis alle 
knyttet til dette miljøet samles, men vi legger til grunn at både professorer, førsteamanuenser og 
stipendiater skal være representert.” 
 
Som grunnlag for diskusjonen forelå et notat fra fakultetsledelsen. 
 
Vi oppfattet møtet som en tilslutning til ledelsens  utspill om at når Folkets hus skal 
tømmes og byggetrinn II befolkes, bør den framtidige kontorfordelingen skje på fritt  
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grunnlag uavhengig av hvilket kontor den enkelte har i dag. Dette blant annet fordi 
at de som kommer fra Folkets hus ikke skal komme dårligere ut enn de med 
tilsvarende stilling og med tilsvarende ansiennitet i byggetrinn I – noe som kan 
medføre at personer som i dag sitter i byggetrinn I må bytte kontor selv om de ikke 
skal inn i byggetrinn II.  Det syntes også å være tilslutning til at dette tas i to faser: 
Først få avgjort prinsippene/kriteriene for hvem som skal flytte inn i byggetrinn II, 
og så i fase 2 se på prinsippene/kriteriene for . framtidig plassering i byggetrinn I og 
konkret plassering i byggetrinn II. Fase 3 blir konkret personinnplassering i 
byggetrinn I. Vi vil derfor i denne styresaken primært konsentrere oss om  
byggetrinn II selv om disse fasene ikke kan ses helt isolert fra hverandre. 
  
I notatet til møtet 6. maihadde fakultetsledelsen frarådet en løsning der de yngste, og 
i realiteten stipendiatene skulle samles i byggetrinn II. Dette ble begrunnet slik: ”Det 
ville være svært uheldig om de yngste medarbeiderne samles på ett sted. Det er sentralt i 
miljøbyggingen at det er god kontakt mellom stipendiatene og lektorene og de meir etablerte lærerne, 
det vil si professorer og førsteamanuenser”. De fleste som kommenterte dette gav sin klare 
tilslutning til forslaget, og vi registrert bare et par innlegg som kunne tolkes som  en 
viss aksept for å samle de yngste i byggetrinn II. Fakultetsledelsen hadde også 
frarådet at fakultetsadministrasjonen samles i byggetrinn II ut fra  at de da vil sitte 
for avsondret fra fagmiljøet, men presiserte samtidig at administrasjonen må sitte 
mer samlet enn i dag. I ett av innleggene ble det argumentert sterkt for at 
fakultetsadministrasjonen sammen med dekanus samles i byggetrinn II (men etter 
møtet har vedkommende presisert at han likevel forutsetter at administrasjonen 
beholder informasjonssenteret og tilhørende kontor). Vi tolket de øvrige innleggene 
som berørte denne problemstillingen som at de foretrekker at administrasjonen blir 
værende i byggtrinn I, og at administrasjonen bør sitte meir samlet enn i dag. 
 
Ledelsens forslag om å ikke etablere kontor på 24 kvm fikk tilslutning. 
 
Et sentralt tema i diskusjonen  var forholdet til CMI og om dette bør få konsekvenser 
for romfordelingen. Utgangspunktet for denne debatten var følgende formuleringer i 
notatet:  
”Ett av argumentene for å plassere CMI på Dragefjellet var den fysiske nærhet til aktuelle fagmiljø 
ved vårt fakultet. En måte til å stimulere til kontakt og samarbeid, vil være å plassere fagmiljø som 
arbeider med problemstillinger som også er interessante for aktuelle fagmiljø på CMI, i byggetrinn II. 
I denne samanheng anser vi  


- ressursforvaltnings- miljø- og utviklingsrett 
- statsrett, folkerett og internasjonale menneskeretter 
- strafferett og straffeprosess 


som særlig aktuelle.” 
 
I debatten ble det frå enkelte stilt spørsmål ved behovet for slik ”kollektiv 
samlokalisering” med CMi og begrunnet dette dels med at avstandene vil være små 
og et byggetrinn I og II vil framstå som ett bygg, og dels at de som av faglige årsaker 
ønsker slik nærhet til CMI likevel vil få det ut fra eget ønske om lokalisering i 
byggetrinn II. Særlig i ett av innleggene ble ”kollektiv samlokalisering” avvist ut frå 
et prinsipielt standpunkt om at de vitenskapelig tilsatte bør sitte faglig spredt  for å 
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øke kontakten mellom fagfeltene. Ut fra innleggene finner vi det vanskelig å trekke 
noen entydig konklusjon mht om nærhet til CMI bør vektlegges ved 
kontorplassering, og eventuelt i hvilken grad.  Men uavhengig av spørsmålet om 
eventuell samling av CMI-relaterte fagmiljø i byggetrinn II diskuterte en på mer 
generelt grunnlag også framtidig samling contra spredning av fagmiljø, og da både i 
byggetrinn I og II. Det ble her argumentert for begge løsningene, men med  få 
tilstedeværende og få kommentarer, finner vi heller ikke her å kunne trekke noen 
entydige konklusjoner.  Det fremkom elles at fagmiljø ikke er noe entydig begrep,  
noe som underbygges av at relativt mange er med i flere forskningsgrupper. 
 
Oppsummering etter møtet 


- det syntes å være enighet om at en foreløpig planlegger ut fra at det vil være 
inntil 27 disponible kontor i byggetrinn II, og at det ikke etableres 
enpersonskontor på 24 kvm 


- spørsmålet om hvem som skal sitte i byggetrinn II må ses uavhengig av om en 
i dag har kontor i byggetrinn I eller på Folkets hus, og framtidig 
kontorplassering i byggetrinn II må såleis vurderes på fritt grunnlag 
uavhengig av dagens kontorplassering 


- det etableres et dekankontor i eller tett opp til de areal fakultetsdirektør og 
den øvrige administrasdjon får sine areal 


- det var delte meninger om det bør være en form for ”kollektiv 
samlokalisering” i byggetrinn II  av fagmiljø med særlig relevans til CMI   


- det var også delte meninger om en uavhengig av forholdet til CMI bør 
tilstrebe en betre fysisk samling av våre fagmiljø 


- innleggene indikerer at administrasjonen bør samles i byggetrinn I og at de 
yngste ikke bør samles i byggetrinn II.  


Det presiseres at oppsummeringen bygger på det som kom fram under de 
enkelte punktene. Men med relativt få til stede og enda færre som kommenterte 
de enkelte punktene, bør det ikkje trekkes bastante slutningar om de tilsattes 
swwsyn. 


 
VI. Kommentarer fra dekanus og fakultetsdirektør 


Selv om det normalt nedsettes lokale brukerkomiteer bestående av de som skal 
inn i nye areal, og hvor de ulike stillingsgrupper er representert, mener dekanus 
og fakultetsdirektør at denne sammensetningen bør kunne avvikes her. Dette 
fordi arealrammen vår var gitt på forhånd, fordi vi allerede har fått den mest 
gunstige plasseringen i forhold til våre øvrige areal og fordi romstørrelsen i 
realiteten ikke var et diskusjonstema da dette gav seg selv ut frå modulene og 
utforminga som ble valgt. Det same gjaldt materialvalg, telkniske løsninger mm. 
som måtte tilpasses alle brukerne og med relativt få individuelle valg. Ett av 
punktene det gjenstår å ta stilling til er gardin- og fargevalg, og da ut fra konkrete 
valgelternativ fra arkitekt. Dersom det innen disse valg må foretas er bestemt 
hvem som som skal inn i byggetrinn II, vil representanter fra. disse bli trukket 
inn.  Vårt konkrete forslag er at Sæbø, Buanes og Arnesen fortsatt utgjør bruker 
gruppen, og at disse suppleres med representanter for de som skal flytte inn når  
det er avklart.. 
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Dekanus og fakultetsdirektør  mener at administrasjonen  fortsatt blir i byggetrinn I. 
Ved at administrasjonen fortsatt må beholde arealene informasjonssenteret har, vil 
en miste noe av den samling som det framkom klare ønsker om dersom resten 
plasseres i nybygget. En ser det slik at Byggetrinn II inneholder svært attraktive 
kontorer som er større enn de fleste kontorene i byggetrinn I. De gir mer plass til 
bokhyller enn f. eks. kontorene i 7. etg. der det er skråtak, og det vil være mest 
formålstjenlig å bruke disse kontorene til forskerkontorer. Vi mener også det er et 
argument at administrasjonen bør sitte i rimelig nærhet til hovedtyngden av de 
vitenskapelig tilsatte. En vil kunne oppnå tilstrekkelig samling av administrasjonen 
ved at de som ikke får plass i tilknyting til informasjonssenteret eller etasjen over, 
kan fordeles på 6. og 7. etasje, i enden nærmest inngangen, der de minste kontorene 
er. 
 
Da administrasjonen vil legge beslag på de fleste kontorene i byggetrinn II om de 
skal dit, er det viktig at styret gjør vedtak om plassering av administrasjonen 
allerede i dette møtet. 
  
Vi tilrår at dekanus og fakultetsdirektør får fullmakt til å plassere administrasjonen 
ut fra det som framgår ovenfor og eventuelle kommentarer i møtet. 
 
Både dekanus og fakultetsdirektør ser fordeler med at fagmiljø med særlig relevans i 
forhold til virksomheten ved CMI samles i byggetrinn II, og særlig de som er nevnt 
ovenfor. Men dette må skje ut fra et frivillighetsprinsipp, og da både i forhold til 
hvilke grupper og i forhold til enkeltpersoner i gruppen(e). Konkret vil vi foreslå at 
det går en forespørsel til disse fagmiljøene om de ønsker å samles mest mulig i 
byggetrinn II, og hvor mange dette vil omfatte. Videre tilrår vi at det sendes en 
henvendelse til alle vitenskapelig tilsatte om de uavhengig av eventuell 
fagmiljøsamling ønsker å sitte i byggetrinn II for å få større fysisk nærhet til CMI. En 
er kjent med at det i flere fagmiljøer vurderes flytting til byggetrinn II. En bør ikke 
foregripe situasjonen med vedtak som låser fast situasjonen, før en ser hvilke ønsker 
de ansatte gir uttrykk for. Dekanus og fakultetsdirektør er innstilt på å komme 
tilbake til Fakultetsstyret med denne saken dersom en ikke oppnår fullt ut frivillige 
løsninger. 
 
Selv om den foreliggende styresaken primært gjelder plasseringen i byggetrinn II, vil 
vi allerede nå invitere styret til å drøfte spørsmålet om fysisk samling av fagmiljø i 
byggetrinn I. Dette fordi resultatet av dette vil påvirke det videre arbeid med den 
totale kontorkabalen når den nå legges på nytt. Dersom styret ikke har noe entydig 
svar på dette, kan en mellomløsning være at de fagmiljø som måtte ønske å samles 
får avsatt sammenhengende areal. 
 
Fakultetet har et regelverk for kontorplassering i byggetrinn I som fortsatt nyttes når 
større kontor blir ledige. Sentrale element her er valg etter stillingskategori hvor 
professorer har første prioritet, og etter ansiennitet innen den enkelte 
stillingskategori.  Etter vår vurdering bør dette regelverket gjennomgås og eventuelt 
revideres når tilsatte i Folkets hus flytter til Dragefjellet og byggetrinn II tas i bruk. 
Vi foreslår at det nedsettes en egen romkomite til å foreta denne gjennomgangen og 
komme med forslag til framtidige regler. 
 
V. Forslag til vedtak 
Dekanus og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende  
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vedtak: 
1. Rune Sæbø, Eivind Buanes og Anne Lise Arnesen fortsetter som medlemmer av 


brukerkomiteen. Når det er avklart hvem som skal flytte inn i byggetrinn II 
suppleres komiteen med en representant for brukerne, og det forutsetter at 
komiteen har nær brukerkontakt. 


2. Administrasjonen skal sitte mest mulig samlet i byggetrinn I. Dekanus og 
fakultetsdirektør får fullmakt til å foreta den endelige plassering ut fra det som 
framgår av saksframlegget til styret og kommentarer som framkom i møtet 
Det sendes en henvendelse til forskermiljøene for naturressursforvaltning,  
menneskerettigheter og strafferettsgruppen med forespørsel om de ønsker å 
plasseres i byggetrinn II, og hvor mange dette eventuelt vil omfatte.  


3. Det sendes også en henvendelse til alle vitenskapelig tilsatte med forespørsel om 
hvem som ønsker å sitte i byggetrinn II på grunn av større nærhet til CMI, og 
uavhengig av spørsmålet om samling av fagmiljø omtalt i pkt. 3  


4. Dersom tilbakemeldingen fra pkt 3 og 4 viser at det fortsatt vil være ledige kontor 
i byggetrinn II rettes det en henvendelse til alle vitenskapelige om hvem som 
ønsker å sitte i byggetrinn II. 


5. Styret forutsetter at endelig kontorfordeling legges frem for Fakultetsstyret 
dersom en ikke fullt ut finner frem til frivillige løsninger. 


6. Dekanus bes om å nedsette en romkomte som gjennomgår gjeldende regelverk 
for kontorfordeling og fremmer forslag til framtidig regelverk.  Komiteen bygger 
blant annet på resultatene av forespørslene i pkt 3-5 og det som framkommer av 
pkt 6. 


 
 
 
                                                     Dekanus                                        Fakultetsdirektør 
 
 
 
 
ENDELIG VEDTAK 
Framtidig lokalisering i byggetrinn I og II 
1         Rune Sæbø, Eivind Buanes, Anne Lise Arnesen og Hans Fredrik Marthinussen oppnevnes 


som medlemmer av brukerkomiteen. Når det er avklart hvem som skal flytte inn i 
byggetrinn II suppleres komiteen med en representant for brukerne, og det forutsetter at 
komiteen har nær brukerkontakt. 


2.        Administrasjonen skal sitte mest mulig samlet i byggetrinn I. Dekanus og fakultetsdirektør 
får fullmakt til å foreta den endelige plassering ut fra det som framgår av saksframlegget 
til styret og kommentarer som framkom i møtet. 


3. Det sendes en henvendelse til forskergruppene for Ressursforvaltnings-, miljø- og 
utviklingsrett, Statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter og Strafferett og 
straffeprosess  med forespørsel om de ønsker å plasseres i byggetrinn II, og hvor mange dette 
eventuelt vil omfatte. 


4. Det sendes også en henvendelse til alle vitenskapelig tilsatte med forespørsel om hvem som 
ønsker å sitte i byggetrinn II på grunn av større nærhet til CMI, og uavhengig av 
spørsmålet om samling av fagmiljø omtalt i pkt. 3.  
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5. Dersom tilbakemeldingen fra pkt 3 og 4 viser at det fortsatt vil være ledige kontor i 
byggetrinn II rettes det en henvendelse til alle vitenskapelige om hvem som ønsker å sitte i 
byggetrinn II. 


6. Styret forutsetter at endelig kontorfordeling legges frem for Fakultetsstyret dersom en ikke 
fullt ut finner frem til frivillige løsninger. 


7. Fakultetets reglement for kontorfordeling vil ikke gjelde ved flytteprosessen i forbindelse 
med innflytting i byggetrinn II og utflytting fra Folkets hus. Hovedprinsippene legges 
likevel til grunn så langt de passer. 


 
 
 


 













































