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Sakstittel: Oppgradering av dyreavdelingen i Kristine Bonnevies hus  
 
Bakgrunn 
Mange forskningsgrupper ved Institutt for biovitenskap (IBV) er avhengige av dyreforsøk for å få 
utført sine planlagte forskningsprosjekter. Det er derfor viktig at dyreavdelingen i Kristine 
Bonnevies hus er vel-fungerende og kontinuerlig tilgjengelig. 
 
Det ble gjennomført en oppgradering av dyreavdelingen i 2009 men denne leverte ikke i henhold til 
forskriftsmessige krav for dyrehold og arbeid med gnagere. Manglene var i hovedsak knyttet til 
krav til dyrevelferd og HMS for brukere.  
 
Det ble derfor planlagt et nytt byggeprosjekt for å sette dyreavdelingen i forskriftsmessig stand. For 
at de mange pågående prosjektene skulle bli minst mulig skadelidende var det kritisk at nede-tiden 
på dyreavdelingen ble kort og forutsigbar.  
 
Prosjektet fikk grønt lys høsten 2017 med planlagt oppstart i desember 17 og med nede-tid på ca 5 
mnd (til mai18). For å opprettholde forskningsaktivitet i byggeperioden fikk IBV på plass en avtale 
med dyrestallen på Institutt for medisinske basalfag for oppstalling av dyr og gjennomføring av 
forsøk. Dette skulle føre til at konsekvensen for pågående prosjekter skulle være minimal. 
 
Tross presisering fra brukerne og fra fakultetet om at tidshorisonten var kritisk leverte dessverre 
ikke prosjektet innen den avtalte tidsrammen. Avdelingen ble åpnet for brukerne i slutten av januar 
2019, altså ca 8 måneder forsinkelse av et prosjekt som skulle ta 5 mnd.  
 
Heller ikke den midlertidige løsningen med bruk av dyrestallen på institutt for medisinske basalfag 
fungerte for brukerne. Det viste seg at forskerne i praksis hadde svært begrenset tilgang på egnede 
eksperimentrom og infrastruktur. Selv om oppstalling av dyr fungerte bra og det ble tatt godt hånd 
om dyrelinjer fikk ikke forskerne ved IBV fått gjennomført sine planlagte forskning i disse arealene. 
  
Høsten 2018 hadde fakultetet kontakt med både ledelsen og de berørte vitenskapelige ansatte på 
IBV. Situasjonen ble beskrevet som kritisk. Den var særlig kritisk for midlertidige vitenskapelig 
ansatte som var avhengige av dyreavdelingen for å kunne utføre den forskningen de var ansatt for å 
gjøre. Den oppståtte situasjonen truet stipendiatenes mulighet for å fullføre sine doktor-grader innen 
stipendiat-perioden og den reduserte muligheter for postdoktorene til å kvalifisere seg til å 
konkurrere om eksterne midler og søke om andre stillinger. I tillegg ville instituttet kunne få 
problemer med å innfri sine forpliktelser overfor Forskningsrådet. 
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Oppfølging 
Den oppståtte situasjonen for midlertidig vitenskapelig ansatte er institusjonens ansvar. Dekan og 
institutt-leder ved IBV har gjennomført møter med både de berørte fast vitenskapelig ansatte og 
med stipendiater og postdocs. Arbeidgiver har akseptert å kompensere for bortfall av forskningstid 
ved å forlenge tilsettingsforholdene for 5 stipendiater og 5 postdocs på til sammen 130 mnd. 
Lønnskostnadene til dette (ca 7,8 mill) dekkes av fakultetet, mens instituttet dekker øvrige 
merkostnader for både faste og midlertidig tilsatte.  
 
 

 


