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Bakgrunn 
I november 2014 fattet daværende dekan Hans Petter Graver en beslutning om tentativ innplassering av 
fakultetets enheter - jnr 2014/9109. Spørsmålet om endelig innplassering ble drøftet på en samling for 
dekanat og instituttledere 23. november 2016. På grunnlag av diskusjonen foretok 
fakultetsadministrasjonen en ny realitetsvurdering av tentativ beslutning gitt kapasiteten i eksisterende 
bygninger, og av et alternativt forslag som ble fremmet i instituttlederforumet.  

Instituttlederne ble 15. februar 2017 orientert om at bygningenes kapasitet tilsa at det ikke var mulig å 
realisere det alternative forslaget, men at den tentative innplasseringen fortsatt var gjennomførbar under 
forutsetning av ombygging i flere bygninger.  

Innplasseringsspørsmålet har vært gjenstand for flere drøftinger i instituttledermøter, og det er i prosessen 
kommet til flere innspill til innplasseringsbeslutningen. Det er og gjennomført drøftinger med UiOs 
Eiendomsavdeling. Denne prosessen har ledet frem til dekanens anbefalte forslag til innplassering som ble 
fremmet for instituttlederne 15. februar, og deretter som utkast til beslutning før drøfting 15. mars 2017.   

Om innplasseringsbeslutningen 
Beslutningen er nærmere redegjort for i fremlegget for instituttlederne 15. mars 2017. Beslutningen 
vurderes som det beste for fakultetet, både slik det fremstår i dag og sett i lys av fakultetets sannsynlige 
utvikling. 

Beslutning gir færrest mulig flyttinger; UiO påføres færre tid- og kostnadskrevende ombygginger; 
studentene samles i større grad i det bygget som skal bidra til bedre læringsmiljø og –omgivelser; det 
legges til rette for ny faglig samhandling mellom fagmiljøer som har sittet fysisk adskilt, og fakultetet får 
rom for ny prosjektaktivitet uten at det innebærer store ombyggings- eller leiekostnader. 

Innplasseringsbeslutningen forutsetter at nødvendige ombygginger foretas i Domus Media Øst. 

Det er gjennomført drøftinger med fagforeningene 7. april 2017. 
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Vedtak 
Når fakultetet flytter inn i nybygget ved Tullinløkka som UiO leier av Entra, innplasseres fakultetets enheter 
slik i nybygget og de eksisterende bygningene ved Universitetsplassen: 

Kristian Augusts gate (nybygget)  Fakultetsadministrasjonen 
 Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

(IKRS) 
 Senter for menneskerettigheter (SMR) 
 PluriCourts  

Domus Biblioteca (DB)  Institutt for offentlig rett (IOR) (unntatt 
PluriCourts) 

Domus Media (DM)  Institutt for privatrett (IFP)  
(unntatt Senter for rettsinformatikk 
(SERI)/Avdeling for 
forvaltningsinformatikk (AFIN)) 

 Nordisk institutt for sjørett (NIFS) med 
Senter for Europarett (EU-retten) 

Domus Academica (DA)  Senter for rettsinformatikk (SERI) 
 Avdeling for forvaltningsinformatikk 

(AFIN) 
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