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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: Ekstraordinært styremøte 1. mars 2019 

Tidspunkt: Kl 16:00-16:30 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq  Forfall  
Vibeke Limi  Forfall  
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland  Forfall Vara: Irene Kronkvist 

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit   Forfall 
Nina Roland    

 
 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

010-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

011-2019 Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus 
HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale 

 
Oppsummering 
Det er ønskelig å videreføre dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo 
kommune og Oslo universitetssykehus HF. Dagens lokaler i Storgata 40 er trange og 
utdaterte, og det skal derfor bygges lokaler for en ny storbylegevakt lokalisert på Aker 
sykehus. Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF skal være byggherre, og Oslo 
universitetssykehus HF ønsker å leie ca 60 % av nybygget. 
 
Det vises til styresak 078-2018 hvor styret godkjente at finansieringen kan baseres på 
en leieavtale hvor kostnaden deles mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo 
kommune ved Omsorgsbygg KF.  
 
Denne saken inneholder en beskrivelse av hvordan Oslo universitetssykehus HF og 
Helse Sør-Øst RHF skal sikre kostnadskontroll og styring med prosjektet, slik styret ba 
om ved forrige behandling. 
 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ønsket en presisering i vedtakspunkt 4 om at medlemmene av eierstyringsgruppen 
fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har endelig 
beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo universitetssykehus HF skal 
benytte. Videre ønsket styret et tillegg i vedtakspunkt 5 om Oslo universitetssykehus 
HFs rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og tilsvarende 
restlånet etter 10 og 15 år. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF inngår en avtale med Oslo 
kommune om leie av arealer ved ny storbylegevakt på Aker hvorav 
kapitalelementet forutsettes å utgjøre i størrelsesorden 60% av inntil 2,981 
milliarder kroner (september 2017-kroner, P50-estimat), og at fremtidig 
leiebeløp beregnes etter faktiske investeringskostnader og driftskostnader. 
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2. Styret forutsetter at prosjektet får en styringsramme som tilsvarer P50-
estimat, og at denne fastsettes endelig etter fullført forprosjekt med 
gjennomført kvalitetssikring (KS2). Ved endringer i investeringskalkylen 
utover nivået i punkt 1, ber styret om at saken legges frem til ny behandling før 
beslutning om gjennomføring. 
 

3. Styret legger til grunn prinsippene for beregning av kapitalelementet i leien 
som fremgår av saken og konstaterer at framtidige avtaleinngåelse ved Oslo 
universitetssykehus HF vil bli å klassifisere som en finansielle leieavtale.  
 

4. Styret understreker at Oslo universitetssykehus HF må ha styringsrett og 
sikkerhet for at styringsrammen overholdes, slik som redegjort for i Oslo 
universitetssykehus HFs styresak 6/2019. Medlemmene av 
eierstyringsgruppen fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har 
endelig beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo 
universitetssykehus HF skal benytte. 
 

5. Styret viser til at det er fremforhandlet en avtale hvor Oslo universitetssykehus 
HF gis rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og 
tilsvarende restlånet etter 10 og 15 år. Styret forutsetter videre at avtalen gir 
mulighet for at Oslo universitetssykehus HF kan overta sin del av bygget etter 
40 år.  
 

6. Styret anmoder om at foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF godkjenner at 
anskaffelsen av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt 
på Aker finansieres ved inngåelse av en finansiell leieavtale.  

 
 
 
Møtet hevet kl 16:30  
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Hamar, 1. mars 2019 
 
 
 

   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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