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Avhending av Ths. W. Schwartzgate 22 A-D  

 

(Sammendrag 3 linjer) 
Sykehuset Østfold eier i dag en boligblokk i Ths. W. Schwartzgate 22 A-D, Fredrikstad. Etter 
flyttingen av sykehuset til Kalnes er disse leilighetene lite egnet til formålet og det fremmes sak 
om at denne boligblokken avhendes. 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret godkjenner at Ths. W Schwartzgate avhendes. 
2. Eiendommen selges til markedspris eller som et direktesalg til Østfold fylkeskommune eller 

Fredrikstad kommune. Direkte salg forutsetter salg til markedsverdi/takst. 
3. Salgssummen skal benyttes til investeringer i Sykehuset Østfold eller til nedbetaling av lån. 

 
Sarpsborg, den 05.12.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Referat fra møte med foretakstillitsvalgte 04.12.2017 

Takst av Ths W Schwartzgate 22 – 18.01.2018 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 
Administrerende direktør anbefaler at Ths. W. Schwartzgate 22 A-D selges til markedspris, enten 
som åpent salg eller som et direktesalg til Østfold fylkeskommune eller Fredrikstad kommune. 
 

2. Faktabeskrivelse 

 

2.1 Om boligblokken 

Saken gjelder salg av boligblokken Ths. W. Schwartzgate 22 A-D, gnr 300, bnr 1160 i Fredrikstad 
kommune.  
Salget ønskes gjennomført da dagens tilbud ikke samsvarer med det behovet sykehuset har eller 
boligenes plassering i forhold til driften i de øvrige lokalitetene til SØ. 
 
Ths. W. Schwartzgate består av 24 leiligheter i størrelsen BRA 87 til BRA 140. Leiligheten benyttes 
som utleieboliger til LIS 1 (tidligere turnusleger), medisinstudenter, fysioterapeuter i turnus og 
øvrige ansatte i sykehuset. 
I underetasjen er det 16 parkeringsplasser og det er et gårdstun med mulighet for ytterligere 
parkering. Leilighetenes totale større utgjør BTA 2 943 og BRA 2 630. 
 
Boligblokken ligger svært sentrumsnært like ved Fredrikstad jernbanestasjon, med gode 
kollektivtilbud i gangavstand. 
 

2.2 Dekning av sykehuset sine forpliktelser for botilbud 

Ved salg av Ths. W. Schwartzgate 22 må det etableres en alternativ forvaltningsmodell som 
ivaretar SØ sine forpliktelser for leiligheter og hybler. Avtalen med Universitetet i Oslo medfører at 
SØ må ha inntil 12 hybler disponible for medisinstudenter og 6 boenheter for LIS 1 per år. Dette 
basert på erfaringer fra tidligere år. SØ eier 9 leiligheter i Dyreveien i Moss. Disse leilighetene leies 
i dag ut til ansatte det ikke foreligger noen avtaleforpliktelse overfor. Disse leilighetene kan 
omdisponeres slik at dette vil være boenheter vi kan tilby de SØ har avtaleforpliktelser overfor. 
 
SØ disponerer i dag en boligrigg som ligger i direkte tilknytning til sykehuset på Kalnes. Denne 
boligriggen er i et leieforhold som ble tiltransportert SØ fra Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ). 
Tilstanden på denne boligriggen er vurdert til ikke å ha tilfredsstillende kvalitet og det vil snarest 
iverksettes en anbudskonkurranse for å erstattet denne. En ny boligrigg har behov for 40 hybler 
med fellesareal som kjøkken, spiseareal, stue, vaskerom og lagerrom. Ny boligrigg skal tilbys 
medisinstudenter, vikarer og tertiærvakter. 
Anskaffelse av ny boligrigg vil legge til grunn at det er i et leieforhold. 
 

2.3 Bygningsmessig tilstand Ths. W. Schwartzgate. 

Det vil i nær fremtid være behov for utvendig vedlikehold av boligblokken i Ths. W. Schwartzgate. 
Fasaden med balkonger må rehabiliteres og pusses opp. 96% av vinduene må skiftes ut og 
inngangsdører med takoverbygg må skiftes ut eller oppgraderes. Boligblokken må også få ny 
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takdekking og takrenner med nedløp må skiftes ut. Dette er ikke blitt innhentet tilbud på disse 
jobbene, men i henhold til takstmann vil dette utgjøre ca 13,2 mill. kroner. 
 

2.4 Takst på eiendommen 

Det er utarbeidet takst på eiendommen og markedsverdien er vurdert til 53,9 mill. kroner. Dette 
tilsier en BTA kvm pris på kr 18 314,- og BRA kvm på kr 20 494,- 
Takstmannens markedsverdi på 53,9 mill. kroner vil bli lagt til grunn ved tilbud om direktesalg til 
Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. 
 

3. Overordnede føringer 

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (LOV-1977-04-29-34) gir kommune forkjøpsrett til 
eiendommen. Dette er en rett som kommer i tillegg til føringer gitt i samhandlingsreformen. 
 
Hensynet til ansatte er ivaretatt ved at det konkrete behovet er vurdert og funnet tilfredsstillende 
ved å benytte sykehuset sine leiligheter i Moss og anskaffelse ny boligrigg på Kalnes. 
Foretakstillitsvalgte ble informert om salg av Ths. W. Schwartzgate i drøftingsmøte 4. des 2017. 
Med forslag til løsning om fremtidig boligtilbud til ansatte og studenter var det ingen innsigelser 
på salg av boligblokken. 
 

4. Administrerende direktørs vurderinger 

Ths. W. Schwartzgate 22 er i dag en del av det boligtilbudet sykehuset kan tilby sine ansatte og 
studenter. Etter flytting av sykehusdriften fra Fredrikstad til Kalnes har bruken av boligtilbudet i 
Fredrikstad blitt mindre egnet grunnet plassering og avstand. 
Administrerende direktør vurderer at det samlete alternativet med å benytte sykehusets 9 
leiligheter i Moss til de personellgruppene det er forpliktelser ovenfor og ved å etablere et nytt 
leieforhold med ny boligrigg på Kalnes å være tilfredsstillende og tilstrekkelig. 
 
Det er en overordnet føring at prosessen ved salg av eiendom i helseforetak skal være åpen og at 
pris skal gjenspeile markedspris. Det er i føringene fra det regionale helseforetaket gitt åpning for 
direkte salg til blant annet kommunen. Dette er også lovhjemlet i «Lov om kommunal forkjøpsrett 
til leiegårder». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


