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Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ – mandat for prosjekt om 
behovsutredning 
 
Sammendrag: 
Det foreslås å iverksette en utredning av mulige alternativer for kontorarbeidsplasser for 
administrasjonen, og fremme forslag til løsning med kostnadsoverslag og tidsplan for 
gjennomføring. Utredningen skal munne ut i en sluttrapport. 
  

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret godkjenner mandatet for gjennomføring av behovsutredningen – en vurdering av 
mulige alternative kontorarbeidsplasser for administrasjonen. 

2. Styret ber om at sluttrapporten legges frem for styret til behandling i møtet 17. desember 
2018.   

 
 
Sarpsborg, den 10.09.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  1. Tidligere vedtak i saken 

2. Prosjektdirektiv – Kontorarbeidsplasser for administrasjon SØ 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Det legges frem prosjektdirektiv (se vedlegg 2) som beskriver utredning av mulige alternativer for 
kontorarbeidsplasser for administrasjonen, og fremmer forslag til løsning med kostnadsoverslag 
og tidsplan for gjennomføring. Forslagene skal risikovurderes og utredningen skal munne ut i en 
sluttrapport som legges frem for styret til behandling i møtet 17. desember 2018. 
 

Tre ulike alternativer skal utredes: 
• Dagens løsning 
• Arealer i umiddelbar nærhet til Kalnes 
• En delt løsning mellom Kalnes og «Grålum» 

 

Arealene for kontorarbeidsplassene kan leies og/eller eies. 
 

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne vedlagte prosjektdirektiv og gi sin 
tilslutning til igangsetting av prosjektet. 
 
2. Faktabeskrivelse 

Bakgrunn for saken 
Tidligere vedtak i saken – se vedlegg 1. 

Leiekontrakten for Tuneteknikeren (TT), hvor en stor del av de administrative funksjonene er 
lokalisert i dag, utløper 31. januar 2021. SØ må innen denne dato ha på plass en løsning med nye, 
egnede arealer. I tillegg har mange administrative medarbeidere midlertidig og permanente 
arbeidsplasser ulike steder på Kalnes. Det er sterkt behov for disse arealene til direkte 
pasientrettet arbeid. 
 

Styret i Sykehuset Østfold (SØ) har behandlet flere saker vedrørende administrasjonsbygg på 
Kalnes, men saken måtte stilles i bero på grunn av SØs økonomiske situasjon. Styret har i tillegg 
behandlet en midlertidig løsning (modulbygg) for klinikkledelsen på Kalnes, men også denne saken 
ble stilt i bero da markedspris for modulbygget var vesentlig høyrere enn forventet. Før oppstart 
av behovsfase for et prosjekt skal det foreligge en utviklingsplan for tiltaket, dette er ivaretatt i 
utviklingsplanen for SØ 2018-2035 (s. 21). 
 

Eiendomsavdelingen i SØ har (ultimo 2018) gjennomført en kartlegging av administrative 
funksjoner som i dag har arbeidsplass på TT og på Kalnes. Denne viser at saken berører ca. 350 
medarbeidere. 
 
Forslag til løsning 
Det anbefales at det etableres et prosjekt med mandat å utarbeide en sluttrapport for plassering 
av fremtidige kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ. En fremtidig løsning skal ivareta de 
til en hver til gjeldende lover og forskrifter for denne type arbeidsplasser, men også være nøktern 
og tilstrekkelig sett ut fra sykehusets økonomiske situasjon. 
 
Begrepet «kontorarbeidsplass» benyttes bevisst, og betyr … arbeidsplass for medarbeidere som 
har jevnlig behov for de fasilitetene og mulighetene for oppgaveløsning som en kontorplass gir, og 
som har et slikt behov hele eller store deler av sin arbeidsdag… 
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Så godt som alle arbeidstakere i SØ har tidvis behov for tilgang til PC, telefon eller tilsvarende 
brukerterminaler. Det finnes derfor ingen klar grense mellom arbeidstakere som har behov for en 
kontorarbeidsplass og øvrige arbeidstakere i foretaket. Mandatet må likevel avgrenses, og det er 
gjennomført en kartlegging som skal kvalitetssikres i prosjektet. 
 
Organisering 
Det nedsettes en prosjektgruppe, og sykehusledermøtet foreslås som styringsgruppe for 
prosjektet, hvor hovedverneombud og foretakstillitsvalgt inkluderes i tillegg. Se for øvrig vedlagte 
prosjektdirektiv.  
 
Prosjektets effektmål 
Administrasjonen skal ha fysiske arealer som er funksjonelle for oppnåelse av SØs mål, hensynet til 
pasientene skal settes først. Arbeidstakerne skal sikres gode og hensiktsmessige arbeidsvilkår for 
optimal verdiskapning, helse og trivsel: 

• Fleksible arbeidsplasser i egnede arealer som understøtter aktivitetsbaserte 
arbeidsprosesser med innovativ teknologi 

• Riktig dimensjonering av støtterom (stillerom, møte- og samhandlingsrom) 
• Frigjort areal til pasientrettet virksomhet i SØ Kalnes 
• Fysisk nærhet mellom de mest klinikknære administrative funksjonene og lederne for 

fagmiljøene gir økt samhandling 
• Reduserte kostnader til kjøregodtgjørelser og positiv miljøgevinst 
• Mer effektiv bruk av arbeidstiden ved redusert reisetid 

 
Prosjektets resultatmål 

• gjennomgå og forankre overordnede prinsipper for kontorarbeidsplasser i SØ 
• gjennomgå og kvalitetssikre behov for arealløsning for kontorarbeidsplasser for 

administrasjon og ledelse, basert på overordnede prinsipper 
• utrede tre alternative løsninger for arealer:  

o A0: Dagens løsning 
o A1: Arealer i umiddelbar nærhet på Kalnes 
o A2: Delt løsning mellom umiddelbar nærhet og «Grålum» 

• utarbeide overordnet fremdriftsplan for alternativene 
• beregne økonomisk bæreevne for de ulike alternativene 
• risikovurdere de ulike alternativene 
• vurdere og anbefale løsning 

 
Føringer og rammebetingelser 

• Følgende overordnede prinsipper er førende i prosjektet: 
o Gjennomsnittlig 70 % dekningsgrad 
o «Free seating» i tildelt sone. Legge til rette for variasjoner når det er særlig behov 

for det. Fra stasjonære til fleksible arbeidsplasser 
o Valgt arbeidsplasskonsept1 er aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser2   

Gjeldende lover og forskrifter, bl.a. arbeidsmiljøloven 

1 Arbeidsplasskonsept er teknologiske og organisatoriske tiltak som støtter arbeid utover kontorarbeidsplassen og den 
primære arbeidsplassen (NS 6422:2018). 
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• NS 6422:2018 Arbeidsplasser, prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser 
• Relevant faktabasert forskning og artikler 

 
Fremdriftsplan 
Dette prosjektet er i tidligfasen «ide- og behovsfase» og skal danne grunnlag for beslutning (B2):  
 

 
Det skal utredes hvilke alternative løsninger for kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ 
som er gjennomførbare. Sluttrapport med anbefaling til beslutning (B2) skal danne grunnlag for 
eventuell oppstart og godkjenning av mandat for konseptfasen. Dette fremlegges for styret i Helse 
Sør-Øst RHF for godkjenning, jf. fullmaktmatrise for styring av investeringsprosjekter i Helse Sør-
Øst RHF styresak 16-2012. 
 
Fremdriftsplanen er retningsgivende og må utredes nærmere i behovsfasen: 

Ide- og 
behovsfase 

Konseptfase Forprosjekt  Detaljprosjekt 
og byggefase  

Ibruktakelse 
 

Evaluering 
 

Drift/gevinst-
realisering 

15.08.18- 
15.12.18 

01.01.19- 
31.03.19 

01.04.19- 
30.06.19 

01.04.19- 
31.12.20 

01.01.21- 
31.01.21 

Innen 
30.06.21 

Innen  
31.01.23 

 
 
Finansiering 
Etablering av nye kontorarbeidsplasser til administrasjonen (alternativ 1 og 2) vil utløse behov for 
finansiering, enten ved økning i leiekostnader og/eller investeringsmidler til bygging av lokaler.  
Investeringer over 100 mill. kroner forutsetter godkjenning av styret i Helse Sør-Øst RHF som i 
styresak 087-12 presiserer at fullmaktgrensen for investeringer også omfatter verdien av 
leieavtaler i leieperioden.  
 

Finansiering må innpasses i SØs økonomiske langtidsplan 2019-2021. 
 

Behovsfasen utføres av interne ressurser i SØ. Behov for arkitektstøtte vil være i mindre omfang, 
og dekkes over eiendomsavdelingens driftsbudsjett i denne fasen.  
 
 
 
 
 
 

2 En arbeidsplass som støtter de ansattes behov og arbeidsstil enten de trenger ro og konsentrasjon eller arealer for 
samarbeid (Jobb smartere, Telenor) 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 
 

Det er et klart behov for å komme frem til en varig løsning når det gjelder kontorarbeidsplasser for 
administrasjonen i SØ. Administrative medarbeidere har siden ibruktakelse av Kalnes (2015) vært 
plassert i midlertidige lokaler og enkelte har måttet flytte flere ganger på grunn av 
bygningsmessige svakheter og endrede behov. Det er også et stort behov for å benytte arealer 
som i dag er administrative arbeidsplasser til direkte pasientrettet arbeid. 
 

Leiekontrakten for TT er flere ganger blitt forlenget, og utløper nå 31. januar 2021. Det må 
tilstrebes at nye løsninger for kontorarbeidsplasser er etablert innen den tid.  
 

Kostnadsoverslag for nye kontorarbeidsplasser skal utredes i prosjektet. Styret vil i desember 2018 
inviteres til å ta stilling til videre prosess/ overgang til konseptfase.  En slik beslutning skal, i tråd 
med fullmaktmatrisen for styring av investeringsprosjekter, forelegges Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning. 
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