
 
Tidligere vedtak i sak 62-18 Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ (sist fattet vedtak først) 
 
Dato Sak Tittel og vedtak 
14.05.2018 34-18 Utviklingsplan SØ 2018-2035 - 2.9 Dagens bygg – tilstand og muligheter, side 21 

(vedtatt): 
«Stab- og støttepersonell i SØ er planlagt samlet i et administrasjonsbygg for ca. 285 
medarbeidere, som tilsvarer i overkant av 200 arbeidsplasser med en dekningsgrad 
på 70 %. Utredning av nytt administrasjonsbygg har vært igjennom flere 
optimaliseringsprosesser, senest i august 2017. Inntil videre er administrasjonen 
lokalisert i midlertidige lokaler på Kalnes og i leide lokaler på Tuneteknikeren. Det har 
vært gjennomført flere midlertidige flyttinger og våren 2017 ble det fortettet 
ytterligere ved Kalnes og på Tuneteknikeren.  

 
Etter åpning av Kalnes er det konkludert med at klinisk ledelse i SØ har et sterkt 
behov for å være tett på den daglige driften. Dette vil påvirke dimensjoneringen av 
fremtidig administrasjonsbygg og behovet for nye arealer i sykehusbygget. Det er 
derfor vurdert at det er hensiktsmessig at arealene for klinisk ledelse er lokalisert så 
tett opp til sykehusbygget som mulig. Per i dag er det utredet flere arealløsninger 
som fordrer finansiering ut over sykehusets økonomiske bærekraft.» 
 

19.09.2016  49-16 Midlertidige lokaler for administrasjonen 
Vedtak: 

1. Styret ber administrerende direktør om å anskaffe modulbygg på Kalnes for 
stab- og støttepersonell, totalt 80-85 arbeidsplasser, for midlertidig bruk 
inntil permanent arealløsning for administrasjonen er etablert. Det må 
tilstrebes å skape en best mulig tilpasning til tilgrensende funksjoner. 

2. Styret gir sin tilslutning til at administrerende direktør kan anskaffe 
modulbygg for inntil 13 mill. kroner inkludert mva. 

3. Anskaffelsen finansieres gjennom ordinær investeringsramme, eventuelt 
gjennom frigjort likviditet fra tidligere salg av eiendommer. 

 
*Saken ble stilt i bero pga. at modulbygget ble vesentlig dyrere enn først antatt 
 

22.08.2016 44-16 Finansiering av administrasjonsbygg - Kalnes  
Vedtak: 

1. Styret opprettholder prinsippet om at stabs- og støttefunksjoner lokaliseres i 
gangavstand/nærhet til den største virksomheten i Sykehuset Østfold 
(Kalnes). 

2. Styret anbefaler at alternativ 1 legges til grunn for det videre arbeidet med 
å realisere nytt administrasjonsbygg (modulbygg). 

3. Styret ber administrerende direktør å se om det er mulig med ytterligere 
arealeffektivisering i det videre arbeidet. Styret forutsetter at den etablerte 
veilederen for tidligfaseplanlegging er og vil bli lagt til grunn. 

4. Styret legger til grunn at vilkår for egenfinansiering ved frigjorte midler fra 
salg av eiendom og ytterligere låneopptak er at Sykehuset Østfolds 
økonomiske utvikling er i tråd med de resultatkravene som er satt i 
økonomisk langtidsplan.  

5. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med midlertidige 
løsninger. 

 
18.05.2015 36-15 Finansiering og gjennomføring av administrasjonsbygg  

Vedtak: 
1. Styret godkjenner prinsippet om at stab- og støttefunksjoner lokaliseres i 

gangavstand/nærhet til den største kliniske virksomheten i Sykehuset 
Østfold (Kalnes). 

2. Styret ber administrerende direktør innarbeide nytt administrasjonsbygg i 



økonomisk langtidsplan. Ut fra en totalvurdering anbefaler styret at OPS-
alternativet utredes videre i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.  

3. Styret tar til orientering at det gjennomføres en optimaliseringsprosess av 
stab- og støttefunksjonene.  

 
15.12.2014 90-14 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes 

Vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om nytt administrasjonsbygg til etterretning. På 
bakgrunn av likviditetssituasjonen og muligheter for fremtidige 
investeringer i Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold, stilles videre utredninger 
av administrasjonsbygg på Kalnes i bero. 
Styret ber om status vedrørende administrasjonsbygg i 2016. 

 
16.06.2014 43-14 Administrasjonsbygg - videre prosess  

Saken redegjør for videre prosess for bygging av nytt administrasjonsbygg på Kalnes, 
jf. styresak 20-14, samt for mulige alternative/midlertidige løsninger til eget bygg. 
Vedtak: 

Styret tar redegjørelsen om administrasjonsbygg til orientering. 
 

24.03.2014 20-14 Nytt administrasjonsbygg - konseptrapport  
Vedtak: 

1. Styret godkjenner konseptrapporten for nytt administrasjonsbygg, som 
grunnlag for anbudsinnhenting. 

2. I anbudet skal det inngå en opsjon for utvidede arealer for AMK-sentral og 
innmeldte mulige behov fra Helse Sør-Øst. 

3. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med alternative 
løsninger. 

4. Det settes av en investeringsramme begrenset oppad til 185 mill. kroner til 
nytt administrasjonsbygg. 

5. Prosjektet finansieres med salgsinntekter ved salg av sykehuset i Sarpsborg, 
95 mill. kroner, og det søkes Helse Sør-Øst om lån på inntil 90 mill. kroner. 

6. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst 
RHF for videre behandling. 

7. Styret ber administrerende direktør sende en henvendelse til Prosjekt nytt 
østfoldsykehus (PNØ) vedrørende prosjektledelse. 

8. Styret ber om å få saken tilbake for endelig godkjenning av 
investeringsramme og finansiering etter at anbudet er innhentet.  

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 030-2014 den fremlagte konseptrapporten 
for nytt administrasjonsbygg på Kalnes. Investeringen var anslått til 185 millioner 
(2014-)kr., hvorav 95 millioner kr. skulle finansieres ved salg av Sarpsborg sykehus. 
 

16.12.2013 76-13 Nytt administrasjonsbygg - konseptrapport  
Vedtak: 

Styret ber om å få saken til ny behandling i styremøte 24. februar 2014, hvor 
følgende forhold bes avklaret: 

a. alternativt kostnadsbilde ved midlertidige løsninger 
b. merkostnader knyttet til ny rigging på Kalnes 
c. konkretisere alternative løsninger på leie-markedet 

 
 
 


