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Boligrigg for korttidsovernatting  

 

Sykehuset Østfold HF har behov for å tilby rom for korttidsovernatting til vikarer. I dag er det 
kun en temporær overnattingsløsning med hotellrom. Denne saken redegjør for bakgrunn og 
valg av ny permanent løsning. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret godkjenner anskaffelse for leie av ny boligrigg for korttidsovernatting på Kalnes 

gjennom finansiell leie. 
2. Styret ber administrasjonen oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 

 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 13.12.2021 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehuset Østfold HF (SØ) godkjenner å anskaffe 
leiet boligrigg for korttidsovernatting. Saken oversendes til Helse Sør-Øst RHF (HSØ) for endelig 
godkjenning. 
 

2. Faktabeskrivelse 

SØ ble tiltransportert leieavtale av en forlegningsrigg på Kalnes for anleggsarbeidere etter 
byggeprosjektet Nytt Østfoldsykehus i 2012. Fra 2015 har denne riggen blitt benyttet som bolig for 
korttidsvikarer og tertiærvakter. Fram til mars 2020 var det 44 boenheter tilgjengelig for 
korttidsovernatting her, etter dette (fram til mai 2021) var det 36 boenheter i tillegg til 
koronasenter i riggen. 
 

Riggens generelle tilstand og tekniske løsninger bar preg av midlertidighet. Leiekontrakten gikk ut i 
mai 2021 og ble ikke forlenget, og riggen er nå fjernet og teknisk infrastruktur sanert. 
Korttidsovernatting har i perioden etter sanering vært løst gjennom innlosjering av vikarer på 
hotell i Sarpsborg-området. Ingen av hotellene er i gangavstand fra sykehuset. Hotellrom er en 
økonomisk dyr overnattingsform, det er derfor naturlig å anskaffe et alternativ av mer permanent 
karakter.  
 

En kartlegging blant de største seksjonsbrukerne ga signal om at gangavstand fra sykehuset er 
vesentlig for valg av lokalisering. Dette er et stort pluss uavhengig av om man har egen bil eller er 
avhengig av offentlig transport. I tillegg bør overnattingsløsningen ha tilgang til fellesfunksjoner 
som oppholdsrom, kjøkken for matlaging, vaskerom, renhold- og lagerrom. 
 

Kartleggingen viste videre et samlet behov på ca. 25 møblerte overnattingsrom med eget bad. 
Behovet varierer en del i løpet av året, men pandemien og ettervirkningene av denne gjør det 
krevende å anslå behovet helt presist. En ny overnattingsløsning bør trolig uansett suppleres med 
korttidsleie andre steder i perioder.  
 

Et nytt overnattingstilbud på Kalnes i egen eie er per i dag vurdert til ikke å være realistisk innenfor 
tilgjengelige investeringsmidler, men på sikt forventes dette å endres. Alternativene som nå 
vurderes innebærer derfor et leieforhold, men ikke av lengre varighet enn at et overnattingstilbud 
i egen eie kan realiseres på et senere tidspunkt. Følgende alternative løsninger har vært vurdert:  

1. Leie av ny boligrigg på egen tomt, Kalnes 
2. Økt leieareal i Kalnes Samfunnsbygg via ombygging i henhold til definert behov  
3. Leilighetsleie i kjøreavstand fra Kalnes  

 

Hovedkriterier for valg mellom alternativene har vært følgende: 
a) Nærhet til sykehuset: 

Det er klart ønskelig at det er gangavstand til overnattingstilbudet, alternativ 1 og 2 oppfyller 
begge kravene. 
 

b) Bokvalitet 
Brukerne ønsker tilgang til fellesfunksjoner som oppholdsrom, kjøkken for matlaging, vaskerom, 
renhold- og lagerrom. Alle alternativer dekker dette behovet, men det vil være store forskjeller i 
opplevd kvalitet mellom et nybygg for overnatting og et eldre bygg.  
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c) Kostnad  

I denne sammenheng er kostnaden vurdert utfra pris per boenhet per døgn. Sykehuset har på 
ulike måter økonomiske erfaringer med, og gjort undersøkelser av alle alternativer. Basert på 
denne kunnskapen vurderes alternativ 2 som det minst attraktive rent økonomisk. Alternativ 1 og 
3 kan begge ha potensial til å være mest gunstig økonomisk, men det kan ikke skilles mellom disse 
basert på kunnskapen vi har per i dag.   
 

Utgiftsnivået for alternativ 1 og 3 forventes å være innenfor rammen av tidligere boligrigg, noe 
som betyr at kostnadene er ivaretatt innenfor dagens budsjett.  
 

Årlige leiekostnader for boligrigg har tidligere vært belastet sykehuset driftsregnskap som 
ordinære leiekostnader. En ny leieavtale vil defineres som finansiell leie og blir da underlagt 
gjeldende retningslinjer i HSØ. Det anslås at verdien av en leieavtale samlet sett vil kunne 
overstige 10 mill. kroner og anskaffelsen må dermed godkjennes i styret for SØ, men i 
utgangspunktet ikke i HSØ da verdien er under 50 mill. kroner. Nivået på samlet finansiell leie i SØ 
vil imidlertid etter avtaleinngåelse overstige 0,2 % av sykehusets totale driftsinntekter og saken 
må dermed oversendes HSØ for godkjenning før anskaffelse for leie av boligrigg for 
korttidsovernatting igangsettes. 
 

d) Alternative bruksområder 
I situasjoner med lavt belegg vil det være attraktivt at et overnattingstilbud kan omdisponeres til 
annet bruk. Alternativene 1 og 2 i umiddelbar nærhet av sykehuset anses å oppfylle dette kriteriet. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør vurderer at det er behov for overnattingsplasser i umiddelbar nærhet av 
sykehuset. Konklusjonen er derfor at alternativ 1 (leie av boligrigg på egen tomt) samlet sett best 
oppfyller hovedkriteriene og derfor er det foretrukne.  
 

Det forventes at utgiftsnivået for nytt leiealternativ vil være innenfor rammen av tidligere 
boligrigg, noe som betyr at kostnadene er ivaretatt innenfor dagens budsjett. Saken må imidlertid 
oversendes HSØ for godkjenning før anskaffelse kan iverksettes, da samlet nivå på finansiell leie i 
SØ etter avtaleinngåelse vil overstige 0,2 % av sykehusets totale driftsinntekter. 
 
 


