
 
 

 

Konsekvensutredning 
Salg av Helgerud Boligstiftelse 

 

1. Bakgrunn 
I styresak 08/2015 orienterte adm.dir. Nils Wisløff  styret i Vestre Viken om at Helgerud 
Boligstiftelse ikke er en stiftelse og kan heller ikke registreres som en i henhold til svar 
fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 
Administrerende direktørs vurdering (Saksfremlegg 08/2015): 

Administrerende direktør er tilfreds med at det har kommet en avklaring i denne 

saken. Arbeidet med å få etablert sameiet vil bli gitt prioritet slik at eventuelle 

usikkerheter i en mellomperiode blir redusert. 

 

Vestre Viken har ikke som strategi å sitte som langsiktig eier av personalboliger, og 

det vil bli fremmet en sak om salg av deler eller hele Helgerud. Dette vil være et viktig 

bidrag for å styrke finansiering av investeringsbudsjettet. 

 
I vedtak styresak 3/2015, punkt 5.f står det: 

Økt salg av boliger som ikke er knyttet til kjernevirksomheten 9,3 MNOK 

 

I saksfremlegget styresak 3/2015 står det: 

…….Administrerende direktør tar sikte på å øke salg av boliger for å redusere 

finansiell risiko for investeringsbudsjettet samt finansiere behov for tilleggsbevilgning 

ved Drammen sykehus på 11 MNOK…………. 

 

…….Stiftelsestilsynet har i januar 2015 vedtatt at Helgerud boligstiftelse ikke skal 

registreres som stiftelse fordi det ikke foreligger en dokumentert stiftelseskapital. Av 

74 leiligheter eier Vestre Viken 60 leiligheter, mens de øvrige i hovedsak eies av 

private. Vestre Viken har engasjert advokatfirmaet Wikborg og Rein for å bistå med å 

få formelt etablert et boligsameie. Formålet er deretter å avhende leiligheter til en 

eller flere kjøpere. Det vises til egen sak angående Helgerud boligstiftelse. 

 

Administrerende direktør vil også vurdere salg av øvrige bygg som ikke er knyttet til 

foretakets kjernevirksomhet i 2015 for å redusere risiko knyttet til finansiering av 

investeringer. Det tas sikte på å legge frem en avhendingsplan for boliger i forbindelse 

med behandlingen av ØLP 2016 – 2019 våren 2015. 

 

Salg av foretaksgruppens faste eiendommer reguleres av helseforetaksloven § 31 og 

vedtektene til Helse Sør-Øst RHF og det enkelte Helseforetak. Styret i helseforetakene 

har fullmakt til å beslutte salg av fast eiendom verdsatt til kr 10 mill. eller mindre, 

forutsatt at ikke andre lover, bestemmelser eller rettigheter er til hinder for dette. 

Verdien for hele eiendommen, eller det som skal avhendes og som hører naturlig 

sammen, er grunnlag for beløpsgrensen. 

 



 
 

 

Vedtak om salg av eiendommer verdsatt til over kr 10 mill. treffes av fortaksmøtet i 

Helse Sør-Øst RHF etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i det aktuelle 

helseforetak skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken først behandles i 

styret i HF og RHF, før det behandles i foretaksmøte til RHF, og til slutt i det aktuelle 

HF sitt foretaksmøte. Til grunn for verdsettelsen legges markedsverdi fastsatt i 

samsvar med retningslinjer fastsatt av HSØ. 

 

I forslag til ØLP 2016-2019 er det lagt inn forslag om salg av eiendom på 100 MNOK som er 

Helgerud Boligstiftelse. 

 

Styresakene har vakt bekymring blant de ansatte ved Bærum sykehus fordi hyblene anses som 

svært sentrale for å rekruttere personell, spesielt vikarer. Tilstrekkelig med kvalifisert 

personell er helt essensielt for kjernevirksomheten ved sykehuset.  

 

Det har blitt etterlyst en konsekvensutredning av et eventuelt salg fra tillitsvalgte og 

vernetjenesten ved sykehuset. 

2. Konsekvensutredning - risikovurdering 
 

Etter initiativ fra tillitsvalgt og vernetjenesten ved BS ble det satt ned en arbeidsgruppe som 

skulle gjennomføre en konsekvensutredning/risikovurdering av et eventuelt salg av Helgerud 

boligstiftelse. 

 

Gruppen har bestått av følgende personer: 

- Gerty Lund (klinikkdirektørens stab) 

- Anne Grete Bjaaland (hovedtillitsvalgt NSF) 

- Therese Bjørnøy (hovedverneombud fram til 6.april) 

- Åse Heyerdahl (hovedvernombud fra 7.april) 

- Anne Kanutte Kabbe (med.avd.) 

- Randi Fosse Torersen (postop.) 

- Bjørnar Torvett (bemanningsenheten) 

- Tore Damhaug (eiendomsdrift) 

 

3. Om Helgerud Boligstiftelse 
 

Helgerud Boligstiftelse ble i sin tid opprettet av Bærum kommune for å dekke Bærum 

sykehus sitt behov for personalboliger. Boligene ble overdratt fra kommunen til Akershus 

fylkeskommune da sykehusene ble fylkeskommunale. Bærum sykehus (senere Vestre Viken) 

eier 60 av leilighetene i Dr. Smiths vei. 

 

Fram til årsskiftet 2014/2015 hadde Bærum sykehus hybler i Dønskiveien som ble brukt som 

ledd i rekruttering av vikarer. Disse ble solgt av eiendomsavdelingen i Vestre Viken til 

Bærum kommune. For å kompensere for tapet av hybler, ble noen av leilighetene i Dr. Smiths 

vei omgjort til hybler. 



 
 

 

 

4. Bærum sykehus og disponering av hyblene/leilighetene 
 
Faktagrunnlag 

Dr Schmidtsvei 3a og 3b består av en blokk med totalt 76 leiligheter fra 43 m2 til 58 m2 

fordelt på 45 - 2 roms og 16 - 3 roms. 15 leiligheter er eid privat.  

 

Status pr uke 12 – 2015: 24 leiligheter leies av ansatt på leiekontrakt over noe tid inklusiv 

bolig for turnusleger. Resterende leiligheter driftes som hybeldrift med kortidsleie. Totalt 

er det 45 hybelplasser fordelt på 29 - 1 sengsrom og 8 - 2 sengsrom (ett rom er en 

hybelplass – 16 hybelplasser).   

 

Hvordan leies de ut? 

Leilighetene tildeles etter søknad og behov av eiendomsdriften Bærum sykehus.  

 

Hybler bookes via servicetorg på Bærum sykehus og registreres i eget bookingprogram: 

Tech hotell.  Leie belastes pr døgn og trekkes over lønn. Ved utleie via vikarbyrå blir 

faktura sendt aktuelt vikarbyrå 

 

Hvor lenge bor folk der? 

Botid på hyblene er i stor grad av kortere tidsrom, fra dager til ett par uker..  

 

Det er allikevel enkelte som leier hybel over en lengre periode, dette grunnet behov for 

boplass inntil man får leie på privat utleiemarkes eventuelt kjøp av egen bolig.  

 

Ved botid på leilighetene er det variasjoner da det foreligger flere ulike kontrakter. 

Normalt benyttes det standard husleieavtale som regulerer botid i 3 + 3 år, men det 

eksisterer også leieavtaler uten utløpsdato. Her er det eksempler på leietagere som har 

bodd i leieligheten over mange år  

 

Utnyttelsesgrad av hybler og leiligheter 

For opplysninger om belegg på hybler henvises til vedlegg. Viktig å presisere at her er 

noen av tallene etterskuddsvis ved at belegget registreres på aktuell måned, mens noe av 

inntekten er ført etterskuddsvis. Ref tabell er det godt belegg på hybeldriften, spesielt i 

pressperioder som sommerferie samt høytider.  

 



 
 

 

 
 

Det som er spesielt for 2014 er at vi driftet alle hybler i Dønskiveien samtidig som ”nye” 

hybler i Dr Schmidtsvei ble tatt i brukt. Antall hybler i 2014 er da høyere en ved normal 

drift noe som gir en noe lavere beleggsprosent gjennom året, spesielt høst og ut 2014. 

Totalt var det 11804 gjestedøgn i hyblene. 

 

Inntekter for hybelleie i 2014 var 1,5 mill NOK, samme tall gjelder for leieinntekter av 

leilighetene slik at ved et normalt år, totalt har en leieinntekt på 3,0 mill NOK. For øvrig 

henvises til tabell nedenfor. 

 

Utgifter (FDV) 

Budsjett for 2015 er inkl lønnsmidler for to ansatte ved eiendomsdriften som drifter alle 

leiligheter og hybler. I tillegg er det en husleie som utbetales månedlig til Asker og 

Bærum boligbyggelag (ABBL) som dekker utvendig FDV samt FVD for fellesarealer 

(korridorer, kjeller, parkeringshus og vei/utebelysning).  
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Leilighetenes betydning for BS’ kjernevirksomhet  
Det har gjennom flere år vært svært krevende å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger 

ved Bærum sykehus. Spesielt gjelder dette spesialsykepleiere og jordmødre. BS har i dag 29 

fast ansatte i deltidsstillinger (50-80 % stillinger) som bor i Sverige, Danmark, Island og 

Finland. Det er nesten umulig å få ansatt norske sykepleiere i 50 % nattstilling. Svenske 

sykepleiere tar svært gjerne disse stillingene. Det er gull verdt for BS. Disse leier hybel i 

Helgerud boligstiftelse når de er i Norge og jobber. Tilbudet om hybler er helt avgjørende for 

at de kan jobbe ved Bærum sykehus. 

 

I tillegg til de fast ansatte, er BS svært avhengig av vikarer for å fylle opp vaktene ved de 

ulike avdelingene. Bemanningsenheten ved Vestre Viken har pool på 239 ”faste” vikarer som 

tar vakter ved BS. 180 av disse vikarene er avhengig av bolig når de er her. Vikarene dekker 

kritiske vakter som helger, netter, høytider og ferier. Bemanningsenheten regner med å miste 

80-90 % av disse 180 hvis det ikke lenger vil være tilgang på hybler. Det vil skape store 

problemer for kjernevirksomheten ved BS.  

 

Intensiv, føde og barsel skaffer så å si alle ekstravakter og vikarer selv. De fleste av disse 

ekstravektene rapporteres å trenge hybel da de kommer tilreisende. 

 

Vikarer som ble ansatt i 2009 er fortsatt på BS. Regelmessighet på vikarene gir stabilitet og 

kompetanse. Det gir bedre pasientsikkerhet og kvalitet på behandlingen. Faste vikarer gir også 

mindre slitasje på de fast ansatte fordi vikarene kjenner sykehuset, pasientgruppen og 

rutinene. 

 

 

BS rekrutteringsutfordringer  
Bærum sykehus konkurrerer om de samme personalressursene som sykehusene i Oslo-

området. Nærheten til Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet og Lovisenberg gjør 

rekrutteringssituasjonen krevende.  

 

Oslo sykehusene lønner bedre og har bedre beliggenhet med hensyn til kollektivtransport.  

 

Tilgang på rimelige hybler har vært den største gulroten for å få rekruttert fast ansatte og 

vikarer. Ahus har de samme utfordringene som BS. De har i dag en egen boligstiftelse med 

142  hybler/1 roms-leiligheter som stilles til disposisjon. Samlet har boligstiftelsen ved Ahus 

600 boenheter. 

 

Boligsituasjonen i Bærum er utfordrende. Det er få objekter på utleiemarkedet og leieprisen i 

området er høy. Det vil neppe være mulig å beholde de fast ansatte som i dag bor i sine 

hjemland og bor på hybler når de jobber ved BS.  

 

Tabell under viser prisforskjellen mellom Oslo/Bærum kommuner og andre tettsteder med 

20.000 eller flere innbyggere. Tallene er hentet fra Statistisk Sentral Byrå (SSB) og er snittall 

for utleie av leiligheter 2014. 

 



 
 

 

Område Antall rom Gjennomsnittlig 

månedlig leie 

Gjennomsnittlig årlig 

leie per kvm 

 

Oslo og Bærum 

 

1 Rom 

 

6930 

 

3120 

  

2 Rom 

 

9320 

 

2420 

Tettsteder med 

20000 innbyggere  

eller flere 

 

1 Rom 

 

4880 

 

2250 

  

2 Rom 

 

6320 

 

1550 

 

 

Hyblene BS disponerer i dag har svært god nærhet til sykehuset. Dette er også avgjørende for 

de som benytter dem. Mange av de tilreisende vikarene som jobber ved sykehuset kommer 

uten bil. Kollektivtilbudet til/fra Bærum sykehus er svært begrenset i helgene. Søndag og i 

høytidene går det ikke busser i Bærum tidlig på morgenen, samt få avganger på kveldstid. 

 

 

5. Konsekvenser for kjernevirksomheten og økonomien ved Bærum 
sykehus ved salg av Helgerud boligstiftelse 

 
Pasientsikkerhet 
God pasientsikkerhet er blant annet avhengig av kompetent personell. Stabil arbeidskraft og 

tilgang på faste vikarer bidrar til dette. Faste vikarer som kjenner sykehuset, pasientgruppene 

og rutinene jobber lettere og sikrere enn ukjente vikarer. 

 

Vikarer som er kjente har opparbeidet seg en større kompetanse, fordi de jobber med en kjent 

pasientgruppe. De er kjente i avdelingene slik at de daglige rutinene går lettere, noe som letter 

arbeidet for de faste ansatte. Vikarer som har vært i avdelingen over lengre tid har fått en 

eier/tilhørighet følelse som gjør at de yter mer, kontra vikarer som kun er innom, de 

engasjerer seg ikke i rutiner, de gjør kun det de skal og ikke noe ekstra. 

 

Det har vært en del avvikssaker med hensyn til tilfeldige vikarer fra vikarbyrå. Dette gjelder 

medikamenthåndtering, mangelfull dokumentasjon ved medikamenter som er gitt, 

kurveføring osv. Disse problemene sees sjeldent med faste vikarer. Dette er bekreftet fra flere 

avdelingssykepleiere på Bærums sykehus. 

 

For de fast ansatte, er det tryggere og mindre stressende å gå sammen med vikarer som de 

kjenner. Å gå sammen med stadig nye og ukjente vikarer som du ikke kjenner kompetansen 

til, er en stressfaktor som sliter på de faste ansatte. Det er også mer ressurskrevende å ha med 

nye. Disse trenger opplæring og informasjon. Dette er tidkrevende og utfordrende på kritiske 

vakter hvor bemanningen i utgangspunktet er lav som i helgene og på nettene. Dette tar 

resurser fra pasientene. 

 

Arbeidsmiljø 
Uten tilgang på hybler blir det svært utfordrende å skaffe nok vikarer. For de faste ansatte vil 

det bli mer press for å ta ekstra vakter og å jobbe overtid. Økt slitasje på personell fører lett til 

sykemeldinger og øker dermed utfordringene ytterligere. 



 
 

 

 

Uten tilgang på nok vikarer, er det økt risiko for brudd på arbeidstidsbestemmelsen fordi noen 

gjerne må gå doble vakter osv. Dette er ikke bra verken for de ansatte eller med tanke på 

pasientsikkerheten. 

 

Økonomi 
Uten tilgang på hybler blir det vanskelig å beholde de faste vikarene bemanningsenheten har i 

poolen sin i dag. 75 % av de faste vikarene (180 av 239) har behov for hybel. I 2014 ble 5878 

vakter dekket på BS fra bemanningsenhetens kostnadssted. Hvis 75 % av disse vaktene ble 

dekket opp av personer med behov for hybel, skulle det utgjøre 4408 vakter. Hvis disse 

vaktene skulle vært dekket opp via vikarbyråer som ordner med overnatting for sine vikarer, 

ville dette ha ført til en merutgift på 4 MNOK. Da er det kun regnet på ordinær dagvakt på 7,5 

timer med tillegg per time for reise og opphold. En slik vakt koster rundt 900,- kr mer fra et 

vikarbyrå sammenliknet med de faste vikarene. Forskjellen er ennå større for helgevakter, 

nattevakter osv. Snitt timelønn ordinær dagvakt inklusiv reise- og oppholdskostnad ligger hos 

vikarbyråene på 465 kr/time. Timepris for våre vikarer med 10 års ans er 250,- i timen. 

Det vil si at en dagvakt på 7,5 timer vil koste avdelingen 2578,- med en ekstravakt/ vikar 

(inkludert timelønn 250,-, 12% feriepenger, 31,24% arbeidsgiveravgift). 

 

 

I tillegg kommer alle de vaktene som seksjonene skaffer selv samt de fast ansatte pendlerne. 

Det gjelder først og fremst intensiv, akuttmottak, føde og barsel. Det har ikke vært gjort 

beregninger på hva dette kan komme til å koste. Men om man tar som forutsetning at alle 

gjestedøgnene i hyblene i 2014 skal erstattes av innleide via vikarbyrå og regner at hvert 

gjestedøgn utgjør en vakt av 7,5 time ordinær dagvakt vil 11804 gjestedøgn ganget med 900,- 

kr per vakt utgjøre 10,6 MNOK.  

 

Det reelle tallet vil være vesentlig høyere fordi de fleste vaktene er i helg og i tillegg er mange 

av vaktene nattevakter som er på 10 timer.   

 

De økonomiske konsekvensene av at de fast ansatte utlendingene som benytter hybeltilbudet 

mister dette, er vanskelig å tallfeste økonomisk. Den største faren med hensyn til disse 

personene er at de velger å jobbe et annet sted som for eksempel OUS (lønner bedre) eller 

Ahus (har godt tilbud om hybler). BS vil dermed miste godt kvalifisert personell. 

 

Utfordringer med å skaffe nok vikarer sliter på de fast ansatte i dag og vil sannsynligvis bli 

enda verre uten hyblene. Det vil være økt fare for sykemeldinger som igjen må dekkes opp 

med vikarer og dermed øke bruk av variabel lønn ytterligere. Utstrakt bruk av forskjøvet vakt 

og overtid er dyrt for sykehuset. 

 

Økte driftsutgifter i millionklassen vil gjøre det svært krevende for Bærum sykehus å skulle 

bidra til det nødvendige overskuddet som legges som forutsetning for finansiering av 

fremtidige investeringer i Vestre Viken. Den økonomiske utfordringen må tas som innsparing 

i ordinær drift. Dette vil kunne få konsekvenser for pasient tilbud og behandling. 

 

 



 
 

 

6. Risikovurdering 
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7. Oppsummering og anbefaling 
 

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at et salg av Helgerud boligstiftelse kun bør 

gjennomføres dersom den selges samlet til for eksempel Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap 

og da med den forutsetning at hyblene skal disponeres av Bærum sykehus. Man må ikke 

glemme bakgrunnen for at det i sin tid ble bygget personalboliger ved sykehuset. 

Utfordringene er de samme i dag som den gangen de ble bygget. 

 

Salg av hyblene i Dønski vegen synliggjorde et stort behov for boliger til vikarer. Dette førte 

til at flere av leilighetene i Helgerud boligstiftelse ble omgjort til hybler for korttidsutleie. De 

samme utfordringene vil oppstå for Bærum sykehus dersom disse hyblene blir solgt uten varig 

klausul.  

 

Et salg uten bindende avtale om disponering av hyblene frarådes på det sterkeste da det vil få 

stor betydning for kjernevirksomheten og økonomien for Bærum sykehus og Vestre Viken.  


