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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 

 
 
 

SAK NR 057-2017 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF, SALG AV EIENDOMMEN THS. W. SCHWARTZ GATE 22 A-
D, GNR. 300, BNR. 1160 I 0106 I FREDRIKSTAD KOMMUNE 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om 
samtykke til salg av eiendommen Ths. W. Schwartz gate 22 A-D, gnr. 300, bnr. 1160 i 
0106 Fredrikstad kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen er Fredrikstad kommune og Østfold 

fylkeskommune tilbudt å kjøpe eiendommen til markedsverdi. Dersom de ikke ønsker 
å kjøpe eiendommen kan eiendommen legges ut for åpent salg. 
 

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, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold 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 salg av eiendommen Ths. W. Schwartz gate 22 A-D, gnr. 300, bnr. 1160 i 0106 
Fredrikstad 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 

Sykehuset Østfold HF har i henvendelse av 20. april 2018 oversendt Helse Sør-Øst RHF styresak 
om avhending av eiendommen Ths. W. Schwartz gate 22 A-D, gnr. 300, bnr. 1160 i 0106 
Fredrikstad kommune.  
 
Styret i Sykehuset Østfold HF behandlet sak om slag av eiendommen i styremøte 26. februar 
2018, isak 06 -2018, og fattet følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret godkjenner at Ths. W. Schwartzgate 22 A-D avhendes. 

2. Eiendommen selges til markedspris eller som et direktesalg til Østfold fylkeskommune eller Fredrikstad 
kommune. Direktesalg forutsetter salg til markedsverdi. 

3. Salgssummen skal benyttes til investeringer i Sykehuset Østfold eller til nedbetaling av lån. 

 

2.2   Eiendommens omfang og bruk 

   
Eiendomskart fra Fredrikstad kommune 

Flyfoto og foto fra GoogleMaps 
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Eiendommen omfatter boligblokk med 24 utleieleiligheter og garasje i underetasje med 15 
biloppstillingsplasser. Eiendommen består av 917 kvm. tomtegrunn med 2 943 kvm. BTA 
bygningsmasse. Sykehuset Østfold HF er hjemmelshaver.   
 
Eiendommen ligger sentralt i Fredrikstad sentrum på hjørnet av Ths. W. Schwartz gate og Hans 
Jacob Nilsens gate. Det er gangavstand til alle nødvendige fasiliteter i Fredrikstad sentrum og 
med et bredt spekter av kollektivtransport i umiddelbar nærhet. 
 
Bygningen er oppført i 1975 og er senere oppgradert i flere omganger, senest i 2017.  
 
Leilighetene benyttes til langtidsleie for medisinstudenter, turnusleger/leger i spesialisering, 
fysioterapeuter i turnus og sykehusansatte. I tillegg leier Sykehuset Østfold HF boliger til byråer 
som leier inn legevikarer, primært innenfor psykisk helsevern. Av de 24 leilighetene er kun åtte i 
bruk i gjennomsnitt pr. år. Ved salg skal Sykehuset Østfold HF etablere alternative løsninger. 
 

2.3   Reguleringsmessige forhold 

Eiendommen er regulert til boligformål.  
 

2.4   Verdivurdering 

Eiendommene ble i februar 2018 verdivurdert til 53,9 millioner kroner.  
 

2.5   Vern 

Ingen del av eiendommen omfattes av Landsverneplanen for Helsesektoren (LVPH). 
 

2.6    Personalmessige forhold 

Sykehuset Østfold HF har en avtale med Universitetet i Oslo som forplikter foretaket til å ha 
inntil 12 hybler disponible. Det vil etableres en alternativ forvaltningsmodell som ivaretar 
foretakets forpliktelser.  
 
Drøftelsesmøte med tillitsvalgte ble avholdet 4. desember.2017. 
 

2.7   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. 
 
Bygningsmassen kan inneholde 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, samt må ha det fulle ansvar 
for tiltak som vil kunne påvirke miljøet.  
 

2.8   Samhandlingsreformen 

Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune er tilbudt kjøp av eiendommen til 
markedsverdi, i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør legger til grunn at Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune er 
tilbudt å kjøpe eiendommen til markedsverdi. Dersom de ikke ønsker å kjøpe eiendommen kan 
eiendommen legges ut for åpent salg. 
 
Administrerende direktør forutsetter at foretakets behov for boliger ivaretas på en betryggende 
måte. 
 
Salget av eiendommen er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere 
arealbruken i foretaksgruppen. 
 
Det er ikke registrert forurensning i grunnen på eiendommene. Det er heller 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 eiendommen Ths. W. Schwartz 
gate 22 selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt 
instrukser gitt i styrende dokumenter i Helse Sør-Øst. Det legges videre til grunn at Sykehuset 
Østfold HF bærer all risiko knyttet til avhendingen.  
 
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 fullmaktstruktur følges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Oversendelse av styresak fra Sykehuset Østfold HF, henvendelse av 20.04.2018. 

 Saksframstilling for styremøte i Sykehuset Østfold HF, 26. februar 2018, sak 6-2018 (var 
unntatt offentlighet etter offentlighetsloven §23, 1. avsnitt ved styrebehandlingen) 

 Protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold 26. februar 2018 
 

 
Utrykte vedlegg: 

 Verdivurdering utarbeidet av Takstingeniør Terje Westby AS, 18. januar 2018. 

 Referat fra drøftelsesmøte 4. desember 2017 
 

 
 


