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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 

 
 
 
SAK NR 007-2015 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, 
BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216, BNR 126 I 0301 OSLO KOMMUNE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Oslo 

universitetssykehus HFs anmodning om samtykke til salg av Josefines gate 30, gnr. 214, 
bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i 0301 Oslo kommune. 
 

2. Styret legger til grunn at Josefines gate 30 tilbys Oslo kommune til markedsverdi i 
samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dersom Oslo kommune ikke har behov 
for eiendommen, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. 
 

Styret legger tilsvarende til grunn for Pilestredet 77/79. 
 
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 må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt i henhold til avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst, og bærer all 
risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 
 
 
Hamar, 28. januar 2015 
 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 

 
Saken gjelder salg av eiendommene Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, 
gnr. 216, bnr. 126 i 0301 Oslo kommune.  
 
Siden eiendommene hver har en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i 
hht. Helseforetakslovens § 31 forelegges departementet før vedtak kan fattes i helseforetakets 
foretaksmøte. Saken må derfor behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurderinger 

 
2.1 Bakgrunn 

Oslo universitetssykehus HF vedtok i styremøte 18. desember 2014 i sak 70/2014 å anbefale salg 
av eiendommene Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i 
0301 Oslo kommune.  
 
Josefinesgate distriktspsykiatriske senter (DPS) har i dag virksomhet ved Josefines gate 30, 
Pilestredet 77/79 og Geitemyrsveien 67. Samling av virksomheten til en lokalisering vil gi bedre 
samhandling i enheten og sikre bedre utnyttelse av ressursene. Oslo universitetssykehus har 
vurdert alternative samlokaliseringer for Josefinesgate DPS. Imidlertid er ingen av de 3 
lokaliseringene som benyttes i dag store nok for hele virksomheten. Dessuten er Josefines gate 30 
i svært dårlig forfatning og tilsynsmyndigheten har pålagt utbedringer. 
 
Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus har anbefalt at virksomheten samlokaliseres i en 
poliklinisk del og en døgnaktivitetsdel og dette er vedtatt av foretaket. I løpet av januar 2015 blir 
den polikliniske aktiviteten samlokalisert med ambulante team i leide lokaler i Gullhaugveien 10-
12 i Nydalen. All døgnaktivitet samles i sykehusets lokaler i Geitemyrsveien 67.  
 
 

2.2 Josefines gate 30 

 
  Eiendomskart Kartverket Bilde fra Google maps 

 

Eiendommens omfang 

Eiendommen Josefines gate 30 omfatter gnr. 214, bnr. 176 i Oslo kommune, 1 259 kvm. 
tomtegrunn med en påstående bygning på 2 556 kvm. oppført i 1915/16.  
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Vern 

Eiendommen er fredet ved forskrift og dette omfatter bygningens interiør og eksteriør. Formålet 
med fredningen er å bevare bygningen som et særpreget og tidstypisk eksempel på en 
privatklinikk fra tidlig 1900-tall. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelig arkitektur, 
materialbruk og detaljering. Det forutsettes at eiendommen selges med forvaltningsplan. 
 

Verdi 

Eiendommen er sentralt beliggende i Oslo sentrum vest, og fremtidige formål vil naturlig være 
bolig, eller i kombinasjon med kontor-/undervisningsformål.  
 
Eiendommen er av BER Verdivurdering AS den 8. oktober 2014 verdivurdert til MNOK 31,5, 
tilsvarende NOK 12 300,- pr. kvm. slik den står og til fremtidig kontor-/undervisningsformål. 

 

 

2.3 Pilestredet 77/79 

 
  Eiendomskart Kartverket Bilde fra Google maps 

 

Eiendommens omfang 

Pilestredet 77/79 omfatter gnr. 216, bnr. 216 i Oslo kommune, 2 805 kvm. tomtegrunn med 
påstående to sammenhengende institusjonsbygninger på til sammen 2 801 kvm. 
 

Vern 

Eiendommen er ikke omfattet av Landsverneplanen for helsesektoren (LVPH), men kjøper bør 
gjøres oppmerksom på at eiendommen, eller deler av den kan bli vurdert verneverdig på regionalt 
nivå gjennom fylkeskonservatoren/og eller på lokalt nivå gjennom kommunen, og at dersom 
eiendommen vernes på regionalt eller lokalt nivå er dette selger uvedkommende. 
 

Pengeheftelse 

Det foreligger en gjenkjøpsrett for Menighetssøsterhjemmet til overdragelsessummen, jmf 
dokument 503070 av 20.02.1970. Servituttet er vurdert av juridisk seksjon ved Oslo 
universitetssykehus til ikke lenger å ha relevans, da eiendommen er omsatt 3 ganger uten at 
gjenkjøpsretten er gjort gjeldende. Det forutsettes at gjenkjøpsretten avklares, eventuelt slettes før 
eiendommen legges ut for salg. 
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Verdi 

Eiendommen er sentralt beliggende i Oslo sentrum vest, og fremtidige formål vil naturlig være 
bolig, eller i kombinasjon med kontor-/næringsformål.  
 
Eiendommen er av BER Verdivurdering AS den  8. oktober 2014 verdivurdert til MNOK 43,7, 
tilsvarende NOK 15 600,- pr. kvm. slik den står og til fremtidig utvikling til bolig. 
 
 

2.4 Andre forhold 

Virksomhetsmessige forhold 

Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus har gått inn for å organisere virksomheten i en 
poliklinisk del og en del knyttet til døgnaktivitet. Dette er også vedtatt av foretaket og i løpet av 
januar 2015 blir den polikliniske aktiviteten samlokalisert med ambulante team i leide lokaler i 
Gullhaugveien 10-12 i Nydalen. All døgnaktivitet samles parallelt i sykehusets lokaler i 
Geitemyrsveien 67. 
 

Samhandlingsreformen 

I tråd med føringene i Samhandlingsreformen skal eiendommene før salg tilbys vertskommunen 
Oslo til markedsverdi, henholdsvis MNOK 31,5 og MNOK 43,7. Dette er ikke avklart med 
kommunen, men forutsettes avklart før salget iverksettes. 
 

Dagens bruk 

Eiendommene er delvis i bruk, men fraflyttes i løpet av januar 2015.  
 

Personalmessige forhold 

Personalmessige hensyn er ivaretatt gjennom samlokaliseringsprosessen. Det er ingen 
personalrettigheter knyttet til eiendommen. 
 

Miljø/forurensning 

Det er ikke registrert forurensning i grunnen på eiendommene. Eiendommens tidligere bruk 
tilsier heller ikke at det skal være mistanke om forurensning i grunnen. 
 
Bygningsmassen inneholder flere 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 av bygningene, og må ha det fulle ansvar 
for tiltak som vil kunne påvirke miljøet.  
 
 

3. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 

 
Administrerende direktør legger til grunn at eiendommene, i tråd med føringene i 
Samhandlingsreformen, tilbys Oslo kommune til henholdsvis MNOK 31,5 og MNOK 43,7. 
Dersom Oslo kommune ikke har behov for noen eller kun én av eiendommene, forutsettes 
eiendommen(e) lagt ut for salg i det åpne markedet. 
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Salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere 
arealbruken og tjenesteproduksjonen i foretaksgruppen. 
 
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 eiendommene Josefines gate 30 
og Pilestredet 77/79 selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og 
forskrifter, samt instrukser gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen og 
avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg 

 Anmodning om avhending fra Oslo universitetssykehus HF, brev datert 19.12.14,  
med saksutredning og protokoll fra styremøte 70/2014. 

 Verdivurdering Josefines gate 30 

 Verdivurdering Pilestredet 77/79 
 
Utrykte vedlegg 

 Vernestatus Josefinesgate 30 LVPH 

 Forvaltningsplan Josefinesgate 30 

 Tilstandsanalyse Josefinesgate 30 


