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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. oktober 2018 

 
 
 

SAK NR 091-2018 

VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOM VED EVJE BARNEHAGER, STANGA 18, 
1346 GJETTUM, GNR. 84, DEL AV BNR. 241 I 0219 BÆRUM KOMMUNE. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg 

av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, gnr. 84, del av bnr. 241 i Bærum 
kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 
 

2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, tilbys Bærum kommune å kjøpe 
eiendommen. Dersom kommunen ikke ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke oppnås 
enighet om overdragelse, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet. 
 

3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller 
til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 
 

4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og 
bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 11. oktober 2018  
 
 
 
Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Saken gjelder avhending av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, gnr. 84, del av 
bnr. 241 i 0219 Bærum kommune. 
 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i 
henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan 

fattes i helseforetakets foretaksmøte.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1. Bakgrunn 

Vestre Viken HF har i e-post 28. juni oversendt til Helse Sør-Øst RHF styresak 36/18 for behandling 
av avhending av Stanga 14, 16 og 18, 1346 Gjettum, gnr. 84, bnr.179 og del av bnr. 241 i Bærum 
kommune. 
 
Anmodningen er i henvendelse av 26. september endret til kun å gjelde barnehagen i Stanga 18, og det 
er denne avhendingen saken gjelder. Bakgrunnen for dette er at det er usikkerhet i forhold til eierskapet 
til deler av tomtegrunnen til Stanga 14 og 16. Det er utarbeidet separate takstdokumenter for hver 
enhet. Avhending av Stanga 18 vil ikke ha betydning for senere avhending av Stanga 14 og 16. 
 
Barnehagevirksomheten i regi av Vestre Viken HF er avviklet, og eiendommene har ingen funksjon i 
forhold til kjernevirksomheten.  
 
Styret i Vestre Viken HF behandlet avhending av eiendommene i møte 27. juni 2018, sak 36/18 og 
fattet følgende enstemmige vedtak:  

Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av eiendommene ved Evje Barnehager i 
Bærum kommune.  

 

2.2. Eiendommenes omfang 

Eiendommen er beliggende i Stanga 18, 1346 Gjettum i Bærum kommune, sør på eiendommen ved 
Bærum sykehus. Avhendingen omfatter Stanga 18, Blåveisbakken barnehage, med tomtegrunn etter 
omsøkt fradeling på ca. 2 500 kvm. med påstående bygning, oppført 1977, på 435 kvm. BTA.  
 

Eiendomskart fra Bærum kommune/Kartverket. 
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2.3. Juridiske avklaringer 

Eiendommen ligger sør på hovedeiendommen ved Bærum sykehus gnr. 84, bnr. 241 og er under 
fradeling med ca. 2 500 kvm. tomtegrunn med påstående bygning på 435 kvm. BTA. 
 

2.4. Reguleringsmessige forhold 

I reguleringsplanen ligger eiendommene i område for offentlig formål. 
 

2.5. Takst/verdivurdering 

Verdivurdering av eiendommen Stanga 18 er utarbeidet av BER Bygg og eiendomsrevisjon AS i 
rapport datert 16. mars 2018, der eiendommen er verdsatt til 12,1 millioner kroner.  
 

2.6. Vern 

Eiendommen er ikke vernet i Landsverneplanen for helsesektoren (LVPH) og er heller ikke omfattet  
av lokalt vern. 
 

2.7. Personalmessige forhold 

Eiendommene er leid ut til Espira Gruppen AS i ytterligere 3 år med rett til 5 års forlengelse. 
Eiendommene benyttes til drift av barnehager i leietakers regi og vil ikke påvirke sykehusets personale 
ved salg.   
 

2.8. Miljø/forurensning 

Det er ikke registrert forurensning i grunnen på eiendommen. Eiendommens tidligere bruk tilsier 
heller ikke at det skal være forurensning i grunnen. 
 
Bygningsmassen kan inneholde miljøfaktorer som spesielt må hensyntas ved endringer eller riving. 
Bygningsmassen overdras som den står og kjøper må være innforstått med de forhold som gjelder og 
utfordringer knyttet til eventuelle endringer i bygningsmassen, samt må ha det fulle ansvar for tiltak 
som vil kunne påvirke miljøet.  
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3. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 

 
Ut fra fremlagt materiale er det etter administrerende direktørs vurdering ikke kommet frem noe som 
er til hinder for salg av eiendommen. Administrerende direktør legger til grunn at vertskommunen 
Bærum, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, får tilbud om å kjøpe eiendommen til 
markedsverdi.  Dersom de ikke ønsker å kjøpe eiendommen eller det ikke oppnås enighet om 
overdragelse, kan eiendommen legges ut for åpent salg. Salget av eiendommen er for øvrig i tråd med 
Helse Sør-Øst RHFs målsetting om å effektivisere arealbruken i regionen. 
 
Det er ikke registrert forurensning i grunnen på eiendommene. Det er ikke avdekket tidligere bruk 
eller forhold for øvrig som tilsier at det skal være forurensning i grunnen.  
 
Ut fra vurderingene over anbefaler administrerende direktør at eiendommen Stanga 18 ved Evje 
barnehager avhendes og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt 
instrukser gitt i styrende dokumenter i Helse Sør-Øst. Avhending av eiendommen må behandles i 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til 
rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. Ved 
investeringer må gjeldende fullmaktstruktur følges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Vestre Viken HFs anmodning om avhending 26. september 2018. 
2. Vestre Viken HFs oversendelse av styresak 28. juni 2018. 
3. Vestre Viken HF styresak 36, 27. juni 2018. 
4. Vestre Viken HF møteprotokoll 27. juni 2018. 
5. Takstdokument fra BER Bygg og eiendomsrevisjon AS 16. mars 2018. 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


