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Sak 21/18 Avhending av Moenga, gnr. 93 bnr 120 og 124 i Sørum kommune 
 
Akershus universitetssykehus er eier av eiendommene Moengvegen 6 (gnr. 93 bnr. 120) og 
Moengvegen 10 A, B, C og D (gnr. 93 bnr. 124) i Sørum kommune. På eiendommen drives 
det i dag døgnaktivitet innen psykisk helsevern. Virksomheten skal samlokaliseres med 
døgnaktiviteten ved DPS Nedre Romerike på Åråsen i Lillestrøm, og all klinisk virksomhet på 
Moenga vil derfor opphøre fra 1.6.2018. Det er ikke identifisert andre anvendelsesområder 
for eiendommen, og den anbefales derfor avhendet. Salg av eiendommen vil bidra til 
investering i fremtidige prosjekter i samsvar med foretakets utviklingsplan. 
 
 

Administrerende direktørs innstilling til 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.  

 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Bakgrunn for saken  
Saken gjelder avhending av eiendommene Moengvegen 6 (gnr. 93 bnr. 120) og 
Moengvegen 10 A, B, C og D (gnr. 93 bnr. 124) i Sørum kommune.  
 
Avhending av eiendommene ved Moenga DPS ble behandlet i ledermøte 6. februar 2018, 
sak 29/18. Ledergruppen innstilte på salg, men ønsket samtidig at Divisjon facilites 
management i den videre prosessen også vurderte alternativer til å omregulere eiendommen 
før salg. Ut fra et kost-/nytteperspektiv vurderes det at salg som eiendommen ligger, er å 
foretrekke.  
 
Eiendommens omfang 

 

 
Flyfoto og bilde fra Google Maps    -     Eiendomskart fra Sørum kommune. 

 
Eiendommene er beliggende i hhv. 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 
henholdsvis 2 921 kvm og 500 kvm BTA. Bygningene ble oppført i 1969/70. 
 
Juridiske avklaringer 
Eiendommen ble overdratt fra Akershus fylkeskommune i forbindelse med sykehusreformen i 
2002. En avtale fra 1976 mellom Akershus fylkeskommune og Akershus fylkeslag av 
Nasjonalforeningen for folkehelsen vedrørende drift av sykehjem på eiendommen er tinglyst 
som en bruksrett og pengeheftelse. Ettersom det er en stund siden eiendommen ble benyttet 
som sykehjem, taler det for at Nasjonalforeningen for folkehelsen ikke bør ha noen 
innvendinger mot at den slettes. Dersom dette mot formodning ikke skulle la seg gjøre, vil 
eiendommen likevel bli vurdert solgt sammen med denne pengeheftelsen.   
 
Hybelhuset (Moengveien 10) vil være fraflyttet ved salgstidspunktet. 
 
Reguleringsmessige forhold 
I reguleringsplanen ligger hovedbygningen i område for offentlig formål institusjon. 
Hybelbygget ligger i område regulert for boligformål. 
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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.  
 
Vern 
Eiendommen er ikke vernet i Landsverneplanen for helsesektoren LVPH, og er heller ikke 
omfattet av lokalt vern. 
 
Personalmessige forhold: 
Det blir ikke overtallighet i foretaket som følge av overflyttingen. Endringene vil bli som 
følger: 
 
Divisjon psykisk helsevern: 
Samlokalisering av døgndriften på Åråsen medfører en reduksjon av fire døgnplasser i DPS 
Nedre Romerike. Denne reduksjonen kompenseres 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 det er derfor valgt å holde stillinger ledige. Reduksjonen i bemanning vil derfor 
skje gjennom naturlig avgang og turnover, samt avvikling av kortvarige vikariater. Noe 
personell vil overføres fra døgndrift til ambulant behandling i tråd med forutsetningen om å vri 
fra døgndrift til poliklinisk og ambulant behandling.  
 
Divisjon facilities management: 
Mat & Drikke: To medarbeidere vil bytte arbeidssted til en annen lokalitet på Ahus.  
Renholder: En medarbeider går av med pensjon i løpet av året. 
Drift og Vedlikehold: Avdelingen arbeider allerede i større grad ambulant mellom lokaliteter, 
og den ansatte som nå har base på Moenga vil fortsatt inngå i det ambulante teamet. 

 
Miljø/forurensning 
Det er ikke registrert forurensning i grunnen på eiendommen. Eiendommens tidligere bruk 
tilsier heller ikke at det skal være mistanke om forurensning i grunnen. 
 
Videre fremdrift: 
Ettersom eiendommene vurderes å ha en verdi på mer enn NOK 10 millioner, må sak om 
avhending i henhold til § 31 i helseforetaksloven og § 10 i foretakets vedtekter forelegges 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.  
 
 
 
 
 


