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Oppfølging av styresak 069-2021 i Helse Sør-Øst RHF 

 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til pågåendre arbeid med å etablere nytt bygg for 

livsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og mulighetene for en samlokalisering med Oslo 

universitetssykehus. Følgende omtale ble gitt i Prop. 79 S (2020-2021), som ble lagt fram 29. 

januar i år: 

"Nytt bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo 

Byggeprosjektet Nytt bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo kan ikke realiseres 

innenfor vedtatt kostnadsramme på 6 294 mill. kroner (2021-kroner), blant annet som 

følge av krevende grunnforhold. I Prop. 1 S (2020–2021) ble det derfor varslet at 

regjeringen vurderer kostnadsreduserende tiltak. Det er utredet ulike alternativer for 

innretning av prosjektet for å holde kostnadsrammen. Regjeringen vurderer at 

omfattende kutt vil medføre at prosjektets formål ikke kan realiseres. Regjeringen har 

derfor besluttet at det skal arbeides videre med sikte på å innplassere Klinikk for 

laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) i det planlagte bygget, samt i 

tilbygg. Styret i Helse Sør-Øst RHF har sluttet seg til at det arbeides videre med denne 

løsningen. En slik samlokalisering vil styrke bygget som et anlegg for utstrakt 

tverrfaglig samhandling, kjernefasiliteter og utvikling av forskningsmiljø på tvers av 

fagområder og disipliner, i tråd med prosjektets samfunnsmål. 

 

Dette innebærer at deler av bevilgningen som Stortinget har gitt til arbeidet med Nytt 

livsvitenskapsbygg for 2021, vil bli benyttet til utredninger og forberedende arbeider for 

å legge til rette for innlemming av Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS i prosjektet. 

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2022 orientere Stortinget om samlet omfang og 
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Side 2 
 

kostnader for prosjektet. Før kostnadsrammen for samlokaliseringsalternativet 

fremmes for Stortinget, behandles saken i styret til Helse Sør-Øst RHF. 

Det ferdige livsvitenskapsbygget vil inngå i statens husleieordning. Helse Sør-Øst vil 

måtte dekke sin del av prosjektet gjennom en kostnadsdekkende husleie. Det legges til 

grunn at Universitetet i Oslo vil få full husleiekompensasjon inntil dagens 

kostnadsramme, justert for pris- og valutakursendringer, og med et tillegg som følge av 

midlertidig stans i prosjektet og covid-19." 

 

Det vises videre til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 17. juni i år av sak 069-2021 -

Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet med Universitetet i 

Oslo i Livsvitenskapsbygget. Her ble blant annet følgende vedtatt (punkt 3 i konklusjonen):  

 

3. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF i dialog med øvrige aktører arbeider videre med 

en husleieavtale, og forutsetter at fremtidig leiebeløp beregnes etter faktiske 

investerings- og driftskostnader. Styret ber administrerende direktør følge opp 

forutsetningene for den kostnadsdekkende husleien, herunder at  

a. Avkastningskravet gjenspeiler spesialisthelsetjenestens finansieringsbetingelser og 

ikke det høye avkastningskravet i statens interne husleieordning hos Statsbygg  

b. Kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 kostnader til nå, 

legges ikke inn i grunnlaget for husleien til Oslo universitetssykehus HF  

c. Vesentlige utskiftningskostnader holdes utenfor løpende husleiebetaling og avtales 

ved behov  

d. Tomtekostnader innarbeides i restverdi på en slik måte at dette kostnadselementet 

ikke påvirker husleien  

e. endelig husleieavtale skal forelegges styret for godkjenning.  

 

Videre framdrift i prosjektet er avhengig av at Helse Sør-Øst RHF sin deltakelse klargjøres. 

Departementet ber derfor om en vurdering av en løsning der statens husleieordning legges til 

grunn for beregning av husleie, men der det etter innflytting ytes en årlig kompensasjon til 

Helse Sør-Øst RHF for å hensynta at spesialisthelsetjenesten i sitt ordinære 

finansieringssystem betaler lavere rente enn det som er kalkulasjonsrenten i statens 

husleieordning. Det vil videre være naturlig å likebehandle Helse Sør-Øst/Oslo 

universitetssykehus med Universitetet i Oslo når det gjelder kompensasjon for kostnader ved 

midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19-kostnader. 

 

Av hensyn til videre prosess ber vi om en snarlig tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF. 

 

Med hilsen 

 

Målfrid Bjærum (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Helga Daae 

underdirektør 
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