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Innspill fra NTL — Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, 

BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) 

I Stortingsproposisjon 79S: økonomiske tiltak i møte med pandemien, fremmer regjeringen forslag om at 

livsvitenskapsbygget som er under oppføring ved Universitetet i Oslo skal inngå i statens husleieordning. 

NTL motsetter seg at Regjeringen under dekke av pandemitiltak vil gjennomføre et politisk vedtak som 

ikke vedrører Corona-situasjonen og som Stortingets flertall har motsatt seg tidligere.  

Spørsmålet om overføring av drift, forvaltning og utvikling av bygg fra universtitene møtte motstand fra 

flertallet på stortinget i mai 2020. I pressemelding 19. mai 2020 sa Regjeringen følgende: «Regjeringen 

legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT 

og NTNU til Statsbygg.» 

Prosjektet er en betydelig vitenskapelig satsing som i likhet med universitetets øvrige bygningsmasse bør 

innlemmes den eksisterende eiendomsforvaltningen. 

NTL frykter at regjeringen ved å plassere ansvaret for bygget hos Statsbygg vanskeliggjør muligheten for 

UiO til å jobbe helhetlig med sin fremtidige forskningsplanlegging. Vårt synspunkt om at universitetene må 

kunne forvalte byggene selv, er det samme som tidligere. En integrert organisasjon, som er tett på 

brukerne, med kompetanse og kjennskap til bygningene og som deltar i utviklingen av dem, er bedre for 

kjernevirksomheten – både kostnadsmessig og samfunnsøkonomisk. Hvordan bygg driftes, fleksibiliteten 

knyttet til bruk, lokalkunnskap, kjennskap til formål, og til forskningen og undervisningen som foregår i 

selve byggene, er vesentlig for at universitetene skal klare å svare på samfunnsoppdraget.  

Dersom anbefalingen om å plassere ansvaret til Statsbygg følges, vil dette få store konsekvenser for 

universitetenes kontroll med, bruk og utvikling av eiendommene. Det vil gjøre vilkårene for forskningen 

mer uforutsigbare. 

I områdegjennomgangen regjeringen fikk utført av CapGemini finnes det ingen beregninger eller analyser 

som underbygger at Statsbygg kan forvalte universitetenes eiendommer mer kostnadseffektivt. Det foretas 

ingen beregning av husleien til Statsbygg sammenlignet med dagens «internhusleie» på universitetene. 

Men prinsippene som Statsbygg legger til grunn for sin kostnadskalkyle tyder på at det vil bli dyrere å leie 

bygg fra Statsbygg enn å selv forvalte de.  

Norsk tjenestemannslag ber regjeringen respektere forslaget fra Stortingsflertallet mars 2020 og be 

Universitetet i Oslo om å ta ansvar for å forvalte, eie og drifte Livsvitenskapsbygget. 
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