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Salgav Josefinesgate30 og Pilestredet77/79

I forbindelsen med samlokalisering av virksomheten i Josefinesgate distriktspsykiatriske senter,
er eiendommene i Josefinesgate 30 og Pilestredet 77/79 ikke lenger nødvendige for foretakets
virksomhet, og kan legges ut for salg.

Styret i Oslo universitetssykehus har anbefalt salg av eiendommene i sak 70/2014. Eiendommen
i Josefinesgate 30 har en antatt verdi på om lag 31,5 millioner kroner, og eiendommen i
Pilestredet 77/79 har en antatt verdi på om lag 43,7 millioner kroner. Salg av fast eiendom
verdsatt til 10 millioner kroner eller mer skal vedtas av foretaksmøtet etter forslag fra styret jf.
Helse Sør-Øst RHFs vedtekter og helseforetaksloven § 31.

Styrets forslag om salg av Josefinesgate 30 og Pilestredet 77/79 oversendes her til Helse Sør-Øst
for videre behandling og vedtak i foretaksmøte. Oslo universitetssykehus sin styresak 70/2014
og styrets vedtak er vedlagt til orientering.

Med vennlig hilsen

f

Bjørn ErikStein
Administrerende direktør

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for Org.nr.: NO 993 467 049 MVA

innbyggere i Helse Sør-ffist og har en rekke nasjonale funksjoner, www.oslo-universitetssykehus.no
••
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Dato møte: 18. desember 2014

Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusserviee

Vedlegg:

SAK70/2014 SALGAVJOSEFINESGATE30 OG PILESTREDET 77/79

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler salg av eiendommen Josefinesgate 30, gnr 214 bnr 176 i Oslo
kommune.

Styret anbefaler salg av eiendommen Pilestredet 77/79, gnr 216 bnr 126
Oslo kommune.

Styret ber administrerende direktØrformidle salgsanbefalingene til Helse Sør-
Øst RHF for vedtak jforetaksmØtet.

Oslo, den 11. desember 2014

Bjørn Erikstein
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Sammendrag
1denne saken fremmes forslag til salg av eiendommene Josefinesgate 30 og
Pilestredet 77/79. Salg vil kunne gjennomføres i løpet av 2015.

Administrerende direktørs vurdering og anbefaling
Det har over tid vært et ønske om å samlokalisere virksomheten i Josefinegate
distriktspsykiatriske senter. Virksomhet er i dag spredt på tre steder;
Josefinesgate 30, Pilestredet 77/79 og Geitmyrsveien 67.

En samling av virksomheten vil bedre behandlingstilbudet til pasientene, blant
annet ved bedre samhandling i enheten. 1tillegg vil det kunne gi mer effektiv
utnyttelse av ressurser, og et mer robust og bærekraftig fagmiljø. Videre er
lokalene i Josefinesgate 30 i svært dårlig stand, med pålegg om utbedringer fra
tilsynsmyndigheter. De er underdimensjonert og uhensiktsmessige i forhold til
forventet vekst i tjenestene.

Alternative lokaliseringer for Josefinesgate DPS sin virksomhet er vurdert.
Ingen av de tre adressene er store nok til å huse hele virksomheten. Fagmiljøet
går derfor inn for å organisere virksomheten i en poliklinisk og i en inneliggende
aktivitet, Den polikliniske aktiviteten skal samles sammen med ambulante team

leide lokaler i Gullhaugveien 10-12 i Nydalen. Dette gjør det mulig å samle all
døgnaktivitet i DPSet i sykehusets lokaler i Geitmyrsveien 67. En slik
lokalisering plasserer Josefinegate distriktspsykiatriske senter innenfor dets
geografiske opptaksområde, hvor det ideelt bør ligge.

Etter samlokalisering av virksomheten i Nydalen fra januar 2015 er
eiendommene i Josefinesgate 30 og Pilestredet 77/79 ikke lenger nødvendige for
foretakets virksomhet.

Et salg er i overensstemmelse med Helse Sor-øst RITFsin strategi om
arealeffektivisering ved å avhende eiendommer som ikke er nødvendige for
foretakets virksomhet og strategiske planer. Berørte kommuner blir informert .før
salg avsluttes.

Foretaket vil søke å oppnå høyest mulig pris i markedet og et salg vil bedre
foretakets likviditet og økonomiske resultat. Frigjorte midler skal benyttes til
nedbetaling av gjeld eller til investeringer.

Begge eiendommene er verdsatt til over ti millioner kroner og vedtak om salg
treffes i henhold til vedtektene § 10 av foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus
HF etter forslag fra styret.

Administrerende direktør ber om at styret slutter seg til avhending av
Josefinesgate 30 og Pilestredet 77/79 slik at saken kan oversendes Helse Sør-øst
RHF for vedtak i foretaksmøte.

Faktabeskrivelse
Josefinesgate 30 er et institusjonsbygg på 2 556 m2. Oslo umversitetssykehus
eier eiendommen. Bygget benyttes i sin helhet av Josefinegate
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distriktspsykiatriske senter som er en enhet i Klinikk psykisk helse og
avhengighet. Senteret flytter ut av bygget i Josefinegate 30 og inn i lokaler i
Gulthaugveien den 1.januar 2015.

Bygningen ble oppført i 1915 som kvinneklinikk og eksteriøret samt deIer av
interiøret er vernet, noe som begrenser fremtidig utvikling av eiendommen.
Beliggenheten er meget sentral og attraktiv. Sannsynlig fremtidig bruk er som
kontorlokaler, men det er også mulig å søke om bruksendring til bolig.

Eiendommen er vurdert tiI en verdi i 2014 på 31,5 millioner kroner dersom den
brukes til kontor.

Pilestredet 77/79 er to sammenhengende institusjonsbygninger på tota1t2 801
m2. Oslo universitetssykehus eier eiendommen. Også denne eiendommen blir i
sin helhet benyttet av Josefinegate distriktspsykiatriske senter, seksjon
Pilestredet døgnbehandling. Virksomheten flytter til Gullhaugveien 12fra
nyttår.

Bygningen har en fin beliggenhet i et attraktivt område og det antas at
muligheten for konvertering til boliger er stor. Verdien er i 2014 anslått til 43,7
millioner kroner ved bruk som kontor.
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Protokon

Styremøte

Styrets medlemmer

Dato dok. 1&desember2Ol4

Dato møte: 18. desember 2014 kl 800-1425
på Radiumhospitalet.

Offent1ighet:

Referent: Jørgen Jansen

Tilstede: Stener Kvinnsland, Anne Carine Tanum, Bjørg Månum Andersson, Berit Kjøll,
Svein Erik Urstrømmen, Bjørn Wøistad-Knudsen, Aasmund Magnus Bredeli, Nina
Bachke, Rita von der Fehr, Merete Norheim Morken, Ole Petter Ottersen,

Forfall: Einar Enger deltok ikke under sakene 69/2014, 72/2014 og 75/2014.

Til stede fra administras'on: Morten Reymert, Tove Strand, Kjell Magne Tveit, Rolv
Økland, Eva Bjørstad, Erlend Smeland, Morten Meyer

Tilstede ellers:  observatørerfra Brukerutvalget, konsernrevisjonen og publikum

Sak 63/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styrel.'godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 64/2014 Godkjenning av protokoll

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 30. oktober 2014.



Sak 6512014 Rapport per november 2014

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporteringen for november 2014 til orientering.

Sak 66/2014 Budsjett 2015

Det ble opplyst om at forventet vedtak i foretaksmøte 19.
desember 2014 vedrørende endringer i pensjon, isolert sett
vil øke finanskostnadene i 2015 med om lag 11 millioner
kroner. Dette vil bli innarbeidet i budsjettet for 2015.

Enstemmig vedtak:

1.Styret legger til grunn et positivt økonomisk resultat på
175 millioner kroner som økonomisk styringsmål for 2015.

2.Styret konstaterer at budsjettforutsetningene er endret og
mer kre7ende med økt resultatrisiko. Styret ber
administrerende direktør arbeide med å tilpasse driften til
budsjettforutsetingene og kbmme tilbake med en nærmere
redegjørelse til styret i neste møte.

3.Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for
2015 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak
66/2014. Styret gir administrerende direktør fullmakt til
å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i
foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i
styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter.

4.Styret ber administrerende direktør legge områdeplanen for
IKT til grunn for videre arbeid på IKT-området.

5.Administrerende direktør gis fullmakt til å ta opp
langsiktige lån fra Helse Sør-øst RHF og inngå nødvendige
leieavtaler for å finansiere investeringer i samsvar med
tabell 3 og innenfor gitte fullmakter gitt av helse Sør-øst
RHF.

6.Styret ber om en nærmere redegjørelse a konsekvensen av
leieavtalene for sykehusets drift.

7.Administrerende direktør gis sammen med styreleder fullmakt
til å reinvestere pensjonsmid1er i Statens pensjonskasse.

8.Styret påpeker viktigheten av at det videre arbeidet med
budsjett 2015 er gjenstand for en bred prosess med god
involvering av fagmiljø og tillitsvalgte helt ut i
organisasjonen.
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Styremedlemmene Merete Norheim Morken, Rita von der Fehr, Bjørn WøIstad
Knudsen, Svein Erik Urstrømmen og Aasmund Bredeli ønsket følgende ført i
protokollen:

"Ansattes representanter er svært bekymret for om budsjettforslaget for 2015 er
gjennomførbart i henhold til oppdragsdokumentet og resultatkravet gitt av eier,

Det er positivt at investeringsplan for medisinsk teknisk utstyr (MTU) opprettholdes, at
det finnes muligheter for arealutvidende tiltak og at 1KT-planene videreføres.

Investeringsbudsjettet samlet er imidlertid svakt sammenlignet med okonomisk
langtidsplan for 2015. Ansattes representanter er sviert bekymret for reduksjonen i
investeringsmidler til vedlikehold av bygg og infrastruktur. Underfinansieringen vil ved
uforutsette hendelser ramme drift, kapasitet i pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet på en
negativ måte,

Sykehuset er i en vanskelig situasjon med en kombinasjon av økonomiske utfordringer,
for lav kapasitet innen en rekke områder, og behov for store investeringer.
Ansatterepresentantene stiller seg derfor tvilende til om sykehuset er i stand tiI å håndtere
aktivitetsveksten innenfor budsjettrammene. De fremlagte tiltakene vil kunne medføre
ytterligere kapasitetsproblemer og flaskehalsproblematikk med økende ventetider og
forringet kvalitet i pasientbehandlingen.

Driftsbudsjettet innebærer en effektivisering av driften med omlag 3 %, Budsjettforslaget
mangler fremdeles konkrete tiltak for fullt ut å nå dette målet. Erfaringen de siste årene
viser at sykehuset klarer å gjennomføre knapt 2/3 av planlagte innsparingstiltak. I
budsjettfremlegget forutsettes det videre at aktivitetsveksten må håndteres uten særlig
flere ansatte fordi avsatte midler til realvekst for lønn og innleie er svært begrenset.
Ansattes representanter er bekymret for at underfinansieringen av driften vil medføre økt
arbeidspress og dermed arbeidsmiljørnessige problemer."

Sak 67/2014 Investeringstiltak i bygningsrnassen til Oslo
universitetssykehus

Enstemmig vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke et
lån på inntil 1 265 millioner kroner for å understotte
investeringer i bygningsmassen for å lukke myndighetspålegg
og sikre oppgraderinger slik at sikker drift kan
opprettholdes.

St,,,ret legger til grunn at egenandelen på 542 millioner
kroner finansieres av Oslo uniersitetssykehus HFs egne
midler.

Styret ber om at lånesøknaden fremmes til Helse- og
omsorgsdepartementet via Helse Sør-øst RHF,

Sak 68/2014 Status investeringer i sarnlokaliseringer

Enstemmig vedtak :
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Styret tar status og redegjorelse tor omstillingsprosjekter
til orientering.

Sak 69/2014 IdefaseOUS CampusOslo

Enstemmig 7edtak:

1. Styret tar redegjørelsen om Idefase OUS-Campus Oslo til
orientering.

2. Styret ber om at det i idfaserapporten innarbeides en plan
for det videre arbeid med en fremtidsrettet løsning for
utviklingen av Oslo universitetssykehus. Planen skal ta
hensyn til resultatene ekstern kvalitetssikring og
høring, med spesiell vektlegging av lokalsykehusfunksjonen.
Alternativene "Full samling på Ullevål" og "Gaustad øst"
utredes ikke videre nå. Bearbeidet rapport, inkludert plan
for det videre arbeid, herunder tor virksomheten, legges
fram i neste styremøte.

Sak 70/2014 Salgav Josefinesgate30 ogPilestredet77/79

Enstemmig vedtak:

Styret anbefaler salg av eiendommen Josefinesgate 30, gnr
214 bnr 176 i Oslo kommune.

Styret anbefaler salg av eiendommen Pilestredet 77/79, gnr
216 bnr 126 i Oslo kommune.

Styret ber admi.nistrerende direktør formidle
salgsanbcfalingene til Helse Sør-øst RHF for vedtak i
foretaksmøtet.

Sak 71/2014 Virksomhetsoverdragelseav stråleterapienheterfra Oslo
universitetssykehusHF til SørlandetsykehusHF ogsykehuset
innlandetHF

Enstemmig vedtak:

j. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av
stråleterapienhet i Kristiansand fra Oslo
universitetssykehus HF til Sørlandet sykehus HF.

2. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av
stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF
til Sykehuset Innlandet HF,

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å
sluttfore og signere avtalene em virksomhetsoverdragelse.

Sak72/2014 Arbeid med pasientforløp pakkeforløpfor kreft
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Enstemmig vedtak:

St,;ret tar redegjøreise om arbeid med pasientforløp og
pakkeforløp for kreft til orientering.

Sak 73/2014 Valg av ansattevalgte styremedlemmer oppnevning av
valgstyre

Enstemmig vedtak:

Styret oppnevner følgende 7algstyre til valget av
st,.:remedlemmerav og blant de ansatte:

I. Merete Skaug, yara Tone Hagedal Wright
Anette Emilie Røkholt, vara flari Torset
Brynnild Asperud, vara Grunde Beisland
Veronica Kollevåg, vara Gry Renate Bergskaug
Ejersti Baksaas Aasen, vara Ruth Fienning
Tove Røsten, Roger Eriksen

Sak 74/2014 Plan for styrets arbeid

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.

Sak 75/2014 Administrerendedirektørsorienteringer

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.

Stener Kvinnsland Anne Carine Tanum Berit Kjøll
Styreleder Nestleder

Bjørg Månum Andersson Ole Petter Ottersen Einar Enger

Svein Erik Urstrømmen Nina Bachke Merete Norheim Morken
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kita von der Fehr Aasrnund Magnus Bredeli Bjørn Wdlstad-Knudsen
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