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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 7. september 2021 
 
 
 

Sak 099-2021 

Oppfølging av sak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs 
virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Styret godkjenner at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet om nytt bygg 

for livsvitenskap videreføres under forutsetning av at Helse- og omsorgsdepartementet 
yter kompensasjon for forskjellen mellom kalkulasjonsrenten i statens husleieordning 
og spesialisthelsetjenestens finansieringssystem, og at det ytes kompensasjon for 
kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 kostnader etter 
samme prinsipper som for Universitetet i Oslo.  

 
2. Styret tar til etterretning at det arbeides videre med øvrige prinsipper for endelig 

husleieavtale, som skal forelegges styret for godkjenning.  
 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. september 2021 
 
 
 
Jan Frich 
konstituert administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Denne saken er en oppfølging av styresak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo 
universitetssykehus HFs virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget, hvor 
styret ba administrerende direktør om å følge opp forutsetningene for den 
kostnadsdekkende husleien.  
 
I brev av 1. september 2021 beskriver Helse- og omsorgsdepartementet en løsning som kan 
ligge til grunn for den kostnadsdekkende husleien, og ber om en snarlig klargjøring av Helse 
Sør-Øst RHF sin deltakelse i prosjektet. I denne saken orienteres styret om prinsippene og 
bes om å godkjenne at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet om nytt bygg 
for livsvitenskap videreføres. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Bakgrunn 
Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styremøte 17. juni 2021, i sak 069-2021 Samlokalisering 
av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet med Universitetet i Oslo i 
Livsvitenskapsbygget, følgende flertallsvedtak: 
 

1. Styret godkjenner at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet videreføres 
med sikte på at Oslo universitetssykehus HF kan inngå en avtale med Statsbygg om leie 
av arealer i det nye Livsvitenskapsbygget. 
 

2. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HFs andel i prosjektet får en 
styringsramme som tilsvarer P50-estimat, og at denne fastsettes endelig etter at 
kostnadsrammen er besluttet i Stortinget. Ved vesentlige endringer i 
investeringskalkylen ber styret om at saken legges frem til ny behandling før beslutning 
om gjennomføring. 
 

3. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF i dialog med øvrige aktører arbeider videre med en 
husleieavtale, og forutsetter at fremtidig leiebeløp beregnes etter faktiske investerings- 
og driftskostnader. Styret ber administrerende direktør følge opp forutsetningene for 
den kostnadsdekkende husleien, herunder at 

a. Avkastningskravet gjenspeiler spesialisthelsetjenestens finansieringsbetingelser 
og ikke det høye avkastningskravet i statens interne husleieordning hos 
Statsbygg 

b. Kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 kostnader til 
nå, legges ikke inn i grunnlaget for husleien til Oslo universitetssykehus HF 

c. Vesentlige utskiftningskostnader holdes utenfor løpende husleiebetaling og 
avtales ved behov 

d. Tomtekostnader innarbeides i restverdi på en slik måte at dette 
kostnadselementet ikke påvirker husleien 

e. endelig husleieavtale skal forelegges styret for godkjenning. 
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4. Styret understreker at Helse Sør-Øst RHF må ha styringsrett og sikkerhet for at 

styringsrammen, P50-estimat overholdes, jf. avtale med Oslo kommune vedrørende 
bygging av ny Storbylegevakt på Aker. 
 

5. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF dekker utstyrsinvesteringer av egne 
midler samt følger opp og realiserer de gevinstplaner som er utviklet for samlingen av 
laboratorievirksomheten. 
 

6. Styret anmoder om at foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF godkjenner at anskaffelsen 
av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved Livsvitenskapsbygget finansieres ved 
inngåelse av en finansiell leieavtale. 

 
Votering: 
Vedtatt mot tre stemmer (Grimsgaard, Brubakk og Sølvberg) 
 
Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard 
I saken foreslås det å videreføre samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet – 
med sikte på å samlokalisere deler av Klinikk for laboratoriemedisin sin virksomhet i 
Livsvitenskapsbygget. Det foreslås også å anmode foretaksmøtet for Helse Sør-Øst Rhf 
godkjenner at anskaffelsen finansieres ved finansiell leieavtale. Dette medlemmet 
oppfatter at styret med vedtaksforslagene samlet bidrar til å konsolidere en retning for 
dette prosjektet. 
 
Det vises til det alternative vedtaksforslaget som ble fremmet i Oslo universitetssykehus. 
Forhold knyttet til innplassering av virksomhet synes stadig å være uavklart. Vilkårene 
for den finansielle leieavtalen og prosjektets bærekraft er heller ikke avklart. Det 
fremkommer også at alternative løsningsforslag bedre kan ivareta enkelte hensyn, også 
de økonomiske. Samlet sett anser dette medlemmet at for mange forhold er uavklarte 
til at det nå er riktig å fatte vedtak som kan bidra til å forplikte oss i saken. 
 
I fremlegget og styrets drøftinger gis det et inntrykk av at hvis vi ikke fatter vedtak i 
saken nå så vil vi si fra oss denne muligheten for godt. Dette medlemmet anser at styret 
med dette settes i en tvangssituasjon som ikke er akseptabel når det dreier seg om bruk 
av offentlige midler i denne størrelsesorden. 
 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Sølvberg og Brubakk: 
For disse representantene fremstår ikke saken klar for behandling, men at det kunne 
vært nødvendig med mer tid for å kvalitetssikre funksjonene, økonomien og avklare 
sentrale avhengigheter. 

 

Prinsipper for den kostnadsdekkende husleien 
Styresak 069-2021 viste at prosjektet, når det ses bort fra ulik rente i statens husleieordning 
og spesialisthelsetjenesten, hadde økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Med 
forutsetningen i statens husleieordning om kalkulasjonsrente på 4 %, ble nåverdien for 
prosjektet negativ og prosjektet oppnådde ikke økonomisk bæreevne.  
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I brev datert 1. september 2021 skriver Helse- og omsorgsdepartementet følgende:  

Departementet ber derfor om en vurdering av en løsning der statens husleieordning 
legges til grunn for beregning av husleie, men der det etter innflytting ytes en årlig 
kompensasjon til Helse Sør-Øst RHF for å hensynta at spesialisthelsetjenesten i sitt 
ordinære finansieringssystem betaler lavere rente enn det som er kalkulasjonsrenten i 
statens husleieordning. Det vil videre være naturlig å likebehandle Helse Sør-Øst/Oslo 
universitetssykehus med Universitetet i Oslo når det gjelder kompensasjon for 
kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19-kostnader.  

 
Helse Sør-Øst RHF vurderer at de skisserte prinsippene for kompensasjon av renteforskjell 
er i tråd med forutsetningene fra styrets vedtakspunkt 3a til sak 069-2021, og at en 
kompensasjon for kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 
kostnader er i tråd med forutsetningen i styrets vedtakspunkt 3b i samme sak.  
 

Utskiftingskostnader 
I vedtakspunkt 3c til sak 069-2021 forutsatte styret at vesentlige utskiftningskostnader 
holdes utenfor løpende husleiebetaling og avtales ved behov. Helse Sør-Øst RHF mener at 
dette elementet i leien for forvaltning, drift, vedlikehold og utskifting (FDVU) vil medføre en 
uønsket kapitalbinding i «spareperioden» i statens husleieordning. En forpliktelse knyttet til 
nødvendig vesentlig utskiftning kan inngå i leieavtalen, men slik at finansieringen av 
forpliktelsen skjer på det aktuelle utskiftningstidspunktet.  
 

Anbefalt styringsramme og kostnadsramme fra KS2 
Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet gjennomført en supplerende analyse av endringer i prosjektet for 
nytt bygg for livsvitenskap etter beslutningen om at Oslo universitetssykehus HF skal 
innplasseres i deler av et utvidet bygg for livsvitenskap sammen med Universitetet i Oslo. 
 
Endelig rapport, datert 20. august 2021, tilråder en styringsramme (P50-estimat) på 10,1 
milliarder kroner og en kostnadsramme (P85-estimat) på 11,6 milliarder kroner. De 
anbefalte rammene inkluderer en separat vurdering av økt markedsusikkerhet som følge av 
koronapandemien. Oslo universitetssykehus HF sin andel av dette utgjør i størrelsesorden 
30 prosent, omlag 300 mill. kroner.  
 
Utredningen som lå til grunn for styresak 069-2021 i Helse Sør-Øst RHF baserte seg på 
Statsbyggs usikkerhetsanalyse før endringen i virksomhetsinnhold. Denne konkluderte med 
en styringsramme (P50-estimat) på 9,1 milliarder kroner og en kostnadsramme (P85-
estimat) på 10,2 milliarder kroner. Her var rammene eksklusive vurderingen av økt 
markedsusikkerhet som følge av koronapandemien, og det ble lagt til grunn at dette 
usikkerhetsmomentet ble håndtert separat. 
 
En økt styringsramme for prosjektet vil isolert sett påvirke bæreevne på prosjektnivå 
negativt. Foreløpige beregninger tyder på at prosjektets bæreevne blir svakt negativ ved et 
avkastningskrav på 4 prosent. Ved et avkastningskrav på 3 prosent har prosjektet fortsatt 
vesentlig positiv bæreevne. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Prosjektet for nytt livsvitenskapsbygg understøtter målbildet for videreutviklingen av Oslo 
universitetssykehus HF, og bidrar til tidligere realisering av faglige og økonomiske gevinster 
fra samling av laboratoriemiljøet.  
 
Etter kvalitetssikring (KS2) av investeringskalkylen tyder foreløpige beregninger på at 
prosjektets bæreevne blir svakt negativ ved et avkastningskrav på 4 prosent, som følge av at 
det er estimert økte byggekostnader på i størrelsesorden 300 millioner kroner. Ved et 
avkastningskrav på 3 prosent har prosjektet fortsatt vesentlig positiv bæreevne.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helse Sør-Øst RHF vurderer en løsning der 
statens husleieordning legges til grunn for beregning av husleie, men der det etter 
innflytting ytes en årlig kompensasjon til Helse Sør-Øst RHF for å hensynta at 
spesialisthelsetjenesten i sitt ordinære finansieringssystem betaler lavere rente enn det som 
er kalkulasjonsrenten i statens husleieordning. Administrerende direktør mener at en slik 
løsning vil gi Helse Sør-Øst RHF den nødvendige nøytraliteten mellom 
finansieringsregimene i statens husleieordning og spesialisthelsetjenestens 
rammebetingelser for investeringslån. 
 
Administrerende direktør ser videre positivt på at Helse Sør-Øst RHF vil behandles likt med 
Universitetet i Oslo og dermed kompenseres for kostnader ved midlertidig stans av 
prosjektet og påløpte covid-19-kostnader. 
 
Administrerende direktør anser at forutsetningene for den kostnadsdekkende husleien er i 
tråd styrets vedtakspunkt 3 a og b til sak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo 
universitetssykehus HFs virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget. De øvrige 
forholdene i vedtakspunkt 3 vil inngå i arbeidet med endelig husleieavtale som vil bli lagt 
frem for styret.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne at samarbeidsprosjektet med 
Kunnskapsdepartementet om nytt bygg for livsvitenskap videreføres under forutsetning av 
at Helse- og omsorgsdepartementet yter kompensasjon for forskjellen mellom 
kalkulasjonsrenten i statens husleieordning og spesialisthelsetjenestens finansierings-
system, og at det ytes kompensasjon for kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og 
påløpte covid-19 kostnader etter samme prinsipper som for Universitetet i Oslo. 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Oppfølging av styresak 069-2021 i Helse Sør-Øst RHF, brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 
av 1. september 2021. 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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