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I prosessen med masterplanen så langt har saken vært fremmet i styret i følgende møter: 
26.11.2013 (d-sak) 
04.02.2014 (d-sak) 
l 0.09.2014 (o-sak) 
21.10.2014 (o-sak) 
02.12.2014 ( d-sak) 
27.01.2015 (d-sak) Styreseminar 

Hovedproblemstillinger i saken 
Oppfølging av styreseminaret 27. januar 2015 

Forslag til videre arbeid 
Innholdsfortegnelse for masterplanen med sammendrag 

Oppsummering og oppfølging av diskusjonspunkter i styreseminaret 
Det ble i styreseminaret satt fokus på den «underfinansiering» som UiO har for både å kunne ta 
igjen det store vedlikeholdsetterslepet på eksisterende eiendomsmasse, utvilde eiendommene slik 
at de blir funksjonelle til dagens og fremtidens bruk, samt utvilde nye prosjekter. Ut fra 
diskusjonen kan dette oppsummeres i følgende hovedpunkter: 

1. Styret diskuterte at UiO vil gå i dialog med Kunnskapsdepartementet (KD) for å undersøke 
muligheter for å utvide universitetets økonomiske rammer. Som grunnlag for dette foreslås 
det utredet en «UiO-modell» som omfatter internhusleieordningen og finansierings
muligheter. Her vil UiO måtte følge opp dette både gjennom etatsstyringsmøtene og i dialog 
medKD. 

2. Styret diskuterte behovet for å profesjonalisere eiendomsvirksomheten ved UiO, blant 
annet ved å ha et mer aktivt forhold til om vi skal eie eller leie. Herunder styrke og 
bevisstgjøre «eierrollen» og bli en mer krevende og påholden leietager. 

3. Styret diskuterte at UiO bør bli bedre til å prioritere mellom prosjekter og bruke ressursene 
i henhold til UiO's overordnet strategi. Innføring av prosjektporteføljestyring i EA og å 
videreføre dialogmøtene, er en del av denne prosessen. 
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4. Styret diskuterte dagens internhusleieordning, i den sammenheng er det relevant å treld<e 
frem at KD nylig har utlyst et oppdrag for evaluering av ordningen for hele sektoren. 
Evalueringen skal redegjøre for de interne husleieordningene ved selvforvaltende statlige 
universiteter og høyskoler, vurdere effekter av ordningene. Det skal særskilt vurderes om 
det er hensiktsmessig at internhusleien også inneholder kapitalelement, og eventuelt 
utarbeide en modell for kostnadsdeld<ende internhusleie som kan implementeres ved alle 
selvforvaltende universiteter og vitenskapelige høyskoler. Det skal synliggjøres hvilket 
kostnadsnivå en slik kostnadsdekkende internleiemodell vil gi. Utredningen vil være klar 
1.september 2015. UiO vil avvente videre arbeid med internhusleieordningen til 
evalueringen foreligger. 
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5. Styret diskuterte en mulig utvilding av campus og integrering av byen, ved å åpne 1. etg
arealer for allmennheten og for næringsvirksomhet. EA foreslår å legge dette inn som et 
funksjonelt programkrav i nye bygninger eller når eksisterende bygninger skal oppgraderes. 

6. Styret diskuterte at ferdigstilling av Livsvitenskapssenteret er et viktig vendepunkt i 
eiendomsutvildingen ved UiO. Store arealer frigjøres på Nedre Blindern og gir mulighet for 
ny utvilding og nye brukere. 

Forslag til videre utvikling av eiendomsforvaltningen og rammer for finansiering av 
eiendomsvirksomheten ved UiO 
Forslagene til videre arbeid starter med «grep» som kan gjennomføres innenfor dagens rammer 
der vi innfører tiltak som bygger på hverandre, «sten på sten». De første forslagene til tiltak kan 
gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer og regelverk 

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om UiO oppnår målet om å bli internasjonalt ledende 
universitet innenfor dagens rammer og regelverk Dagens finansieringsordning deld<er heller ildæ 
de nødvendige behovene som følge av aldmmulert vedlikeholdsetterslep og behovet for funksjonell 
oppgradering. De tiltak som skal til for å nå disse målene og behovene innenfor rimelig 
tidshorisont, må derfor utfordre dette. Med et teknisk vedlikeholdsbehov og et funksjonelt 
oppgraderingsbehov, samlet beregnet til nærmere 9 mrd. kr., er det ikke realistisk å forutsette at 
dette løses på kort eller mellomlang sikt. Imidlertid vil masterplanperiode på 25 år og et langsiktig 
og målrettet arbeid kunne bedre situasjonen. 

Tiltak som kan gjennomføres med de virkemidler og rammer UiO har til rådighet 
innenfor dagens regelverk 

a) Effektivisere og profesjonalisere eiendomsforvaltningen i EA 
Dette omfatter å tydeliggjøre eierrollen, ha fokus på kjernevirksomhet, implementering av 
FD V-system (forvaltning, drift og vedlikehold), styrket prosjektprioritering og 
-gjennomføring, porteføljestyring, prosjektstyring, økonomistyring, gå fra ad hoc til 
planlagt FDV-oppgaver og tettere integrering av miljø i drift og prosjekter,. Dette er tiltak 
som er en naturlig forbedring av eiendomsvirksomheten og i all hovedsak bidrar til bedre 
styring og kontroll, men også gir kostnadsbesparelser. 

b) Mer effektiv bruk av arealer 
Eksempler på incentiver for å iverksette tiltak for mer effektiv arealbruk er lavere kostnader 
til FDV, redusert behov for å leie lokaler eksternt og mer rettferdig fordeling av arealer. 
Effektiv arealbruk vil også kunne være et incitament i forhold til fremtidig husleiemodell, 
ref. pågående utredningsarbeid i KD. Det forslås at kartlegging av dagens arealbruk blir et 
tidlig tiltak i gjennomføring av masterplanen. Dette er tiltak hvor EA er avhengig av et tett 
og godt samarbeid med brukerne, men vil også kreve investeringer for å realisere. 
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c) Revidert internhusleieordning 
I denne sammenheng viser vi til punkt 4 over. Effekten av dette vil avhenge av 
konklusjonen i arbeidet KD gjør. F.eks. vil en innføring av kostnadsdekkende husleie gi 
større muligheter for å komme lengre i arbeidet med å ta inn vedlikeholdsetterslepet og 
utvikle mer hensiktsmessige arealer. Innføring av kostnadsdekkende husleie vil imidlertid 
også innebære behov for mer midler. 

d) Midler til utvikling av eiendomsvirksomheten 
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Er situasjonen slik at det er nødvendig å vurdere en forholdsmessig økning av bevilgningen 
til eiendomsvirksomheten, sett i forhold til kjernevirksomheten, i tiden fremover, jfr. 
NTNU. Dette vil være et valg som UiO, med ramme bevillinger, selv må vurdere/prioritere. 
En annen mulighet i denne sammenheng kan være å gå i dialog med KD for å finansiere 
spesifikke tiltak. 

e) Salg av eiendommer som er utdatert 
Salg av eiendommer som ild<:e lenger er hensiktsmessig i forhold til dagens bruk 
representerer en potensiell inntektskilde for UiO i form av utleie eller salg. Dersom UiO kan 
bygge og rehabilitere, slik at det er behov for mindre areal, kan også FDV-kostnadene 
reduseres. 

Tiltak som ikke kan gjennomføres med de virkemidler og rammer UiO har til 
rådighet innenfor dagens regelverk, eller som krever spesiell behandling av eier 

t) Samarbeid/allianser med andre aktører gjennom f.eks. salg og tilbakeleie 
Modellen med salg og tilbakeleie vil innebære at UiO selger eiendommen til en ekstern 
aktør som utvikler denne i hht. våre spesifikasjoner og leier den tilbake til UiO, eventuelt 
også med kjøpsopsjon. Dette vil kunne frigjøre investeringsmidler for UiO. 

g) Pantsette eiendommer og låne opp 
Helseforetakene (HF) har fått aksept på lån for å gjennomføre investeringer med inntil 70% 
av prosjektkostnadene. I tillegg til mulighet for låneopptak overføres midler til 
investeringer og vedlikehold som del av en generell basisramme. Disse midlene er ild<e 
øremerket men skal prioriteres i hht styringssignaler. HF' ene har fullmakt til å planlegge 
samt igangsette investeringsprosjekter inntilsoo mill. kroner. Dersom det er aktuelt å 
reorganisere universitetene til mer selvstendige enheter kan parallellen til helsesektoren 
være relevant. 

h) Annen organisering 
Formålet med en annen organisering og tilknytningsformer enn dagens modell er 
muligheter til mer langsiktighet og forutsigbarhet i forhold til å kunne finansiere UiOs 
behov for hensiktsmessige lokaler. Eksempler på andre modeller er: forvaltningsbedrift, 
statsforetak og aksjeselskap. 

Tema til diskusjon: 
Vi ber styret diskutere videre utvilding av eiendomsforvaltningen og tiltak for å bedre rammene for 
finansiering (punkt a-h). 
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Sammendrag av hovedkapitlene i masterplanen 

Dell omfatter bakgrunn, rammer, ambisjoner og visjoner for Masterplanen 

Del 2 beskriver tilstanden for bygningsmassen som helhet mer i detalj. Det er en tematisk 
gjennomgang av muligheter og utfordringer som til sammen representerer et viktig fakta-underlag 
for planens prioriteringer og konldusjoner. Et viktig tema som drøftes her er ulike 
finansieringsmuligheter. 

Del3 er presenterer UiO seks geografiske hovedområder: Tøyen, Sentrum, Nedre og Øvre 
Blindern og Nedre og Øvre Gaustad. I tillegg er det en oversikt over øvrige bygg som inngår i UiO 
portefølje. For noen av områdene vil de kommende år ild<e innebære større endringer, mens andre 
må planlegges og tilrettelegges for betydelige inngrep. Hvert område karakteriseres av sin historie 
og sine brukere, og UiO er i naboskap med mange viktige samarbeidspartnere. For hvert 
campusområde presenteres en langsiktig visjon og prioriterte oppgaver de kommende årene. 

Del 4 oppsummerer tiltakene fra de seks områdene og setter dem inn i en helhet. Det handler om å 
få på plass gode rammebetingelser og arbeidsprosesser og her begrunnes også prioritering av 
enkeltprosjekter og større, sammenhengende planleggingsoppgaver. Og alt har som mål å realisere 
en reld<e små og store byggeprosjekter for å skape rom for et fremragende universitet i Oslo. 

Dels er en samling av tabeller, figurer og referansedokumenter som ligger til grunn for arbeidet. 

Vedlegg: Innholdsfortegnelse masterplan 

John Skogen 
eiendomsdirektør 



Innholdsfortegnelse for masterplanen  
 
Del 1: Bakgrunn og rammer for planarbeidet 

• Velkommen til UiO! 
• Mandat og arbeidsprosess 
• Visjon, ambisjon og hovedgrep i planarbeidet 
• Sammendrag 

 

Del 2: Universitetet bygningsmasse – tilstand, muligheter og utfordringer 

• Dagens situasjon 
• Endringer i perioden 2007-2015 
• Prosjekter under arbeid i 2015 
• Fredning og vern – konsekvenser 
• Vekst og fornyelse   
• Funksjonalitet og arealbruk (inkl. bevaringsforhold samlinger)   
• Tilgjengelighet og service 
• Miljø og bærekraft 
• Tomtesituasjonen. Ekspansjons- og fortettingsmuligheter 
• Vedlikehold av eksisterende bygninger  
• Salg eller radikale bruksendringer? 
• Nye funksjoner inn på campus?  
• Finansiering og gjennomføring 
• Roller og arbeidsdeling 

 

Del 3: Universitetets områder – status og utviklingsperspektiver 

• Tøyen 
• Sentrum 
• Nedre Blindern 
• Øvre Blindern 
• Nedre Gaustad 
• Øvre Gaustad 
• Enkeltbygg andre steder i Oslo, andre steder i Norge og i utlandet 

 

Del 4: Prioriterte utviklingsprosjekter 

• Prioritering av EAs oppfølgingsoppgaver  
• Prioriterte fornyelsesprosjekter i egen regi 
• Nye, store byggeprosjekter som krever ekstern finansiering 

 

Del 5: Vedlegg  

• Tabeller 
• Illustrasjoner 
• Referanser 
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