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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 14.juni 2018 

 
 

SAK NR 056-2018 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF, AVHENDING AV EIENDOMMENE VED DPS 
NEDRE ROMERIKE MOENGA, MOENGVEIEN 6 OG 10 A-D, 2016 FROGNER, GNR. 93 
BNR. 120 OG 124 I 0226 SØRUM KOMMUNE. 

 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Akershus universitetssykehus HF sin anmodning 

om samtykke til salg av eiendommene ved DPS Nedre Romerike Moenga, Moengveien 6 
og 10 A-D, 2016 Frogner, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i 0226 Sørum kommune til 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 
 

2. Styret legger til grunn at salget og derav følgende omstilling av driften er et ledd i 
oppfyllelsen av helseforetakets utviklingsplan, med vektlegging av utviklingen av robuste 
og faglige DPS. 

 
3. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen, tilbys Sørum kommune å kjøpe 

eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges 
ut for salg i det åpne markedet. 

 
4. 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. 

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

fullmaktstruktur. 
 
6. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 

gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
Hamar, 7. juni 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Saken gjelder avhending av eiendommene ved DPS Nedre Romerike Moenga, Moengveien 6 og 
10 A-D, 2016 Frogner, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i 0226 Sørum 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 

Akershus universitetssykehus HF har i brev av 27.04.18 oversendt Helse Sør-Øst RHF styresak 
om avhending av eiendommene ved DPS Nedre Romerike Moenga, Moengveien 6 og 10 A-D, 
2016 Frogner, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i 0226 Sørum kommune. 
 
Styret i Akershus universitetssykehus HF behandlet avhending av eiendommene i styremøte 25. 
april 2018, sak 21/18, og fattet følgende enstemmige vedtak:  

 
1. Styret slutter seg til de vurderingene som er gjort i saken og godkjenner avhending av eiendommene gnr. 93 

bnr. 120 og gnr. 93 bnr. 124 i Sørum kommune. 
    

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å anmode styret i Helse Sør-Øst RHF om å samtykke til 
salget av overnevnte eiendommer, samt videresende saken for vedtak til foretaksmøtet.  

  
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av nevnte eiendommer, herunder 

utstede skjøte og signere andre nødvendige dokumenter i anledning salget av overnevnte eiendommer, etter 
at styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt sitt samtykke til salget og salget er vedtatt i foretaksmøtet, jf. 
helseforetaksloven § 31.   

2.2  Eiendommenes omfang 

Eiendommene er beliggende i Moengveien 6 og 10 i 2016 Frogner i Sørum kommune og 
omfatter hhv. 14 472 kvm. og 2 549 kvm. tomtegrunn med påstående bygningsmasse på hhv. 
2 921 kvm. og 500 kvm. BTA. Bygningene ble oppført i 1969/70 og har senere blitt noe 
oppgradert. 

 

 
Eiendomskart fra Sørum kommune 
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Flyfoto og bilde fra Google Maps  

2.3 Juridiske avklaringer 

Eiendommen ble overdratt fra Akershus fylkeskommune i forbindelse med sykehusreformen i 
2002. 
 
Det foreligger en drifts-/disposisjonsrett til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Denne er ikke 
lenger reell og søkes slettet før avhending. Utover dette og tinglyste vei- og vannrettigheter 

foreligger ingen andre tinglyste eller andre kjente heftelser eller andre krav på eiendommen.  

2.4 Reguleringsmessige forhold 

I reguleringsplanen ligger hovedbygningen i område for offentlig formål, institusjon. Hybelbygget 
ligger i område regulert til boligformål. 

2.5 Takst/verdivurdering 

Verdivurdering er utført av Agdestein Takst og Eiendomsrådgivning AS, datert 13 februar 2018. 
Verditakst (slik det står) er 22 millioner kroner for hovedbygningen og 3,4 millioner kroner for 
hybelhuset.  

2.6 Vern 

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

2.7 Pasienttilbud og personalmessige forhold. 

Avviklingen av virksomheten ved Moenga er en del av samlokalisering av døgndriften på Åråsen.  
Samlokalisering av døgndriften på Åråsen medfører en reduksjon av fire døgnplasser i DPS 
Nedre Romerike. Denne reduksjonen har helseforetaket planlagt kompensert ved å styrke 
poliklinisk og ambulant virksomhet. Dette er i tråd med nasjonale føringer for utviklingen innen 
psykisk helsevern. Samlokalisering av døgndriften på DPS Nedre Romerike har vært planlagt 
over en lang periode og er en del av utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus. 
 
Personalet ved avdelingen for Facility management er ivaretatt gjennom omrokkeringer og 
naturlig avgang.  

 
Overflyttingen forøvrig medfører ikke overtallighet i helseforetaket, og de ansatte er holdt 
orientert gjennom møter og gjennomføring av ROS-analyse for personalmessig omstilling hvor 
de ansattes tillitsvalgte og verneombud har vært involvert.  
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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 hensynstas ved endringer eller 
rivning. Bygningsmassen overdras som den står og kjøper må være innforstått med de forhold 
som gjelder og utfordringer knyttet til eventuelle endringer av bygningen, samt må ha det fulle 
ansvar for tiltak som vil kunne påvirke miljøet.  

2.9  Samhandlingsreformen 

Sørum kommune tilbys kjøp av eiendommen til markedsverdi, i tråd med intensjonene i 
Samhandlingsreformen. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
I Helse Sør-Øst er psykisk helsevern et prioritert satsingsområde. Sykehusfunksjoner skal 
spesialiseres og DPS utvikles til robuste faglige enheter, som veien inn og ut av 
spesialisthelsetjenesten.  
Arbeidet med forebygging av selvmord og reduksjon i bruken av tvang skal intensiveres. Det skal 
være en fortsatt styrking av polikliniske og ambulante funksjoner, inklusiv ambulante akutt-team. 
Samtidig må det utvises forsiktighet ved planlagte omstillinger, sett i lys av sykelighet, 
samfunnsutviklingen og økningen i antall dømte til behandling.  

Administrerende direktør vil understreke at det skal være god poliklinisk tilgjengelighet og 
døgnbehandlingstilbud innen psykisk helsevern i alle sykehusområder. I omstillingen må det 
tilrettelegges for god tilgjengelighet og helhetlige pasientforløp med mulighet for langtidsrettet 
poliklinisk behandling i DPS, i kombinasjon med innleggelse i spesialisert døgnbehandling når 
dette er påkrevet. Administrerende direktør forutsetter at helseforetaket hensynstar dette ved salg 
av Moenga DPS. 

De personalmessige forhold ved omstillingen må ivaretas i henhold til lover, regler og avtaler 
hvor de de ansatte medvirker. Administrerende direktør forutsetter at dette er i varetatt. 

Administrerende direktør legger til grunn at vertskommunen Sørum, i tråd med intensjonene i 
samhandlingsreformen, får tilbud om å kjøpe eiendommen til markedsverdi.  Dersom 
kommunen ikke ønsker å kjøpe eiendommen kan eiendommen legges ut for åpent salg.  
 
Bygningsmessig beskrives Moenga som et tidligere psykiatrisk sykehjem med behov for 
rehabilitering. I tillegg har bygget en ugunstig plassering i et boligområde. I styresaken 21/18 ved 
Akershus universitetssykehus HF bekreftes det at det ikke er registrert forurensning i grunnen på 
eiendommene og at det ikke er avdekket tidligere bruk eller forhold for øvrig som tilsier at det 
skal være forurensning i grunnen.  

Administrerende direktør anser avhendingen i tråd med utviklingsplan for Akershus 
universitetssykehus 2017- 2030.  

Ut fra vurderingene over anbefaler administrerende direktør at eiendommene ved Moenga DPS 
avhendes, og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt 
instrukser gitt i styrende dokumenter i Helse Sør-Øst. 
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Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, i varige driftsmidler eller til rehabilitering 
og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. Ved investeringer 
må gjeldende fullmaktsstruktur følges.  

 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Brev av 27.04.2018 fra Akershus universitetssykehus HF Anmodning om godkjenning av salg 
med vedlegg: 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 25.4 
2. Styresak 21/18 
3. Verdivurdering av Moengvegen 6 
4. Verdivurdering av Moengvegen 10A-D 

 

 
Utrykte vedlegg: 

 Delprosjektrapport Moenga rapport 21.06.2017 

 Risikoanalyse personalmessig omstilling DPS Nedre Romerike 
 

 


