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Budsjettinnspill 2013 fra Helsam 

Vi viser til muligheten for å komme med budsjettinnspill for 2013, og vil benytte anledningen til å 

fremme forslag om samlokalisering av Helsam. 

Fra opprettelsen av Helsam som institutt har vi vært opptatt av at en fysisk samlokalisering vil 

være viktig både av hensyn til effektiv drift og administrasjon av instituttet, men kanskje viktigere 

for å lykkes ned de faglige synergier som var det avgjørende argumentet bak opprettelsen av 

instituttet. Som vi har gjort rede for ovenfor fakultetet gjennom styringsdialog og tertialsvise 

rapporteringer så har det vært, og vil forbli, en av instituttets viktigste oppgaver å legge til rette for 

samarbeid og samhandling på tvers av tidligere instituttgrenser. Vi opplever at det er et stort 

potensial for instituttet, men at det er vesentlig mer krevende å nå dette potensialet gitt vår 

nåværende fysiske plassering i fire bygg på to områder. På sikt håper vi at det kan bygges en felles 

identitet rundt det nye instituttet, men det krever en kulturell endring som vil måtte ta tid. Vi tror 

en samlokalisering vil vært et viktig bidrag i denne prosessen.   

Instituttet har gjort et begrenset forarbeid på hva slags fysisk ramme en samlokalisering vil kreve, 

og innspillet er sendt universitetsledelsen ved Teknisk avdeling via fakultetet (ref ePhorte 

2011/16062-1). Vi opplever at responsens fra Teknisk avdeling er at de ikke kan prioritere denne 

saken uten at den er vurdert og støttet av universitetsledelsen. Vi har stor forståelse for at et slikt 

prosjekt krever forankring før det legges ned ressurser i å utrede behov og mulige løsninger.  

Samtidig er vi i en situasjon hvor det foreligger et konkret løsningsforslag som potensielt kan 

påvirke vår nåværende arealsituasjon på Lille Ullevål på relativt kort sikt. Eieren av Fredrik Holsts 

hus har konkrete planer for bygging på denne tomten, som vurderes realisert uavhengig av om 

universitetet er interessert i dette arealet. Dette bidrar til å aktualisere behovet for en vurdering av 

saken.    
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