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Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok ombygging av lokaler i 1 etasje i Christiesgate 12 i Budsjett for
Universitetet i Bergen i sak 81113.
Lokalene er Fdag benyttet av Studentsamskipnaden i Bergen til treningssenter. Dette
fraflyttes og Studentsamskkonaden vil flytte aktiviteten til innleide lokaler på Kronstad. I vårt
budsjett for 2014 inngår delfinansiering av denne ombyggingen i alternativ A til et samlet
budsjett på 15,2 millioner. Det psykologiske fakultet har skisseprosjektfasen sammen med
Eiendornsavdelingen utviklet et alternativt prosjekt. Dette inneholder ombygging og
rehabilitering av areal underetasjen, etablering av studentarbeidsplasser i andre etasje og
flytfing av bibeoteket t1 forste etasje. Dette alternativ B var kostnadsberegnet til 24,6 mill.
Under behandling av budsjettet ble styret lovet å kunne komme tilbake for endelig valg av
rusning.
Status
Det psykologiske fakultet er det fakultet som dag lavest dekning av studentarbeidsplasser.
Eksisterende arbeidsplasser ligger spredd og dette påvirker studentenes arbeidssituasjon
negativt. De lokalene som ikke er inkludert i vedtatt budsjett, ligger i underetasjen og er
nedsktt og har stort rehabilitenngsbehov. Det er også behov for fieksible arealer som kan
benyttes til studentarbeidsplasser og annen bruk på kveldstid i 2 etasje inn mot
kantinearearet.
I samarbeid mellom fakultet, Universitetsbiblioteket og Eiendomsavdelingen har det vært
arbeidet med å videreutvikle planene for studentareal r Chhsbesgate 12 et altemafiv C.
Det har vært viktig å finne løsninger som gjør det mulig for Universitetsbiblioteket å levere
gode bibliotektjenester. Alternativ C er kostnadsberegnet Ut 24,1 mje. Dette anemativet
omfatter også oppgradering av Universitetsbibl otekets lokaler.
kommentarer
Universitetsdirektørens
Det er behov for a bedre arbeidssituasjonen for studentene ved Det psykologiske fakultet.
En helhetlig oppgradering av disse arbeidsplassene i deler av underetasje, 1 etasje og 2
etasje vil vesentlig styrke det fysiske arbeidsmiljøet ved fakultetet. En samlet oppgradering
gjør at en unngår midleredig stenging i flere perioder, med de utfordringer dette vil gi.
Med dette frernmes følgende forslag til
vedtak:
1

18 03.14/EBE

Universitetsstyret vedtar en tilleggsbevilgning til oppgradering av studentareal
i Christiesgate 12 med 8,9 mill. Dette forutsettes dekket over
investeringsbudsjettet tor 2015.

