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PROTOKOLL 
Det er avholdt drøftingsmøte i henhold til hovedavtalen kap. 7, jf arbeidsmiljøloven kap. 8 
 

Dato: 10.06.2020 

Sted: Oslo universitetssykehus  

Sak: Utkast til styresak: Godkjenning av oppstart forprosjekt for nye Aker og nytt Rikshospital 

Tilstede fra 
arbeidsgiver: 

Øystein Solheim Lien (DST/HR), Just Ebbesen (DST/Nye OUS), Mari Torset (DST/HR), 

Tilstede fra 
arbeidstaker: 

Aasmund Bredeli (Dnlf), Else Lise Skjæret-Larsen (Fagforbundet), Bjørn Wølstad-
Knudsen (Fagforbundet), Svein Erik Urstrømmen (NSF), Line Blystad 
(Foretaksverneombud), Jonathan Faundez (NITO), Kajsa Liljefors (Delta), Elizabeth 
Holtebekk (NFF), Linda Møllersen (Forskerforbundet); Michael B. Lensing 
(Utdanningsforbundet), Pundharika Barkved (Tekna), Birgit Aanderaa (NPF), Eli Skorpen 
(NRF), Erik Høiskar (Dnlf), Marie-Therese Strand Larsen (NITO), Vigdis Irene Fagerholm 
(FO), Per Oddvar Synnes (verneombud Nye OUS). 

 

 
Øystein Solheim Lien orienterte om utarbeidelsen av styresaken som ligger til grunn for denne 
drøftingen. Just Ebbesen fortsatte med å redegjøre for innholdet i styresaken og nærmere om 
endringene i styresaken fra det opprinnelig utsendte utkastet. Det er blant annet lagt inn et eget 
punkt om erfaringene fra perioden med beredskap under Covid-19-pandemien, i tillegg til et nytt 
avsnitt om status for reguleringsplanforslaget.  
 
Arbeidstakersidens kommentarer 
Det kom kommentarer om bekymringen som arbeidstakersiden har, rundt reguleringsplanarbeidet 
og konsekvenser for den saken som her er til drøfting. Det vises til styresakens avsnitt 3.8 om 
Status regulering, som man mener ikke er tilstrekkelig redegjort for. Det stilles spørsmål om det bør 
klargjøres hva Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har meldt tilbake til Helse Sør-Øst før en 
presenterer saken for styret.  
 
I tillegg stilles det spørsmål om hvor hensiktsmessig det vil være for ansattgrupper og -
representanter å delta i prosjektarbeidet fra høsten og utover på et grunnlag som nå oppfattes som 
svært usikkert, med henvisning til at forutsetningene mht. arealets størrelse, 
rekkefølgeproblematikk og virksomhet som det er mulig å få inn i byggene mv. er uklare og usikre.  
 
Arbeidsgivers kommentarer 
Saken som presenteres for styret 16. juni, skal redegjøre for om OUS er godt nok forberedt til å 
starte forprosjektet pr. 1. november 2020, gitt de betingelsene som er stilt da oppdraget ble gitt av 
Helse Sør-Øst. Det mener vi at vi vil være, og dette er nærmere redegjort for i denne styresaken. Det 
er Helse Sør-Øst som skal beslutte om forprosjektet skal starte og hvordan gå videre.  
 
Når det gjelder reguleringsplanarbeidet, pågår det i går og i dag møter mellom Helse Sør-Øst og 
Oslo kommune om reguleringssaken knyttet til hhv. Aker og Rikshospitalet. Parallelt med at 
innvendinger fra Plan- og bygningsetaten blir avklart, forbereder vi forprosjektet. Med den 
kunnskap vi har per i dag, vil behandlingen av saken i OUS’ styre og senere i Helse Sør-Øst skje som 
planlagt. 
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 Protokoll ferdigstilles fredag 12. juni og ettersendes til styret for behandling av saken i styremøtet 

16. juni 2020. 
 Arbeidstakersiden slutter seg ikke til konklusjonen i drøftingsnotatet og mener at styresaken ikke i 

tilstrekkelig grad belyser den økte risikoen som reguleringssaken etter den siste tids utvikling 
medfører, og mener at behandlingen av styresaken derfor bør utsettes. Det er varslet 
protokolltilførsler, som legges inn som vedlegg i protokollen som går til styret. 

 
 
 
 
 

Arbeidsgivers signatur  Arbeidstakers signatur 
(godkjent per e-post)  (godkjent per e-post)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokolltilførsler fra  

1) Norsk sykepleieforbund, Fagforbundet og Den norske legeforening 
2) Vernetjenesten ved foretaksverneombud og prosjektverneombud Nye OUS  

 
Protokolltilførslene er gitt tilslutning fra organisasjonene som har deltatt i drøftingen.   

   Konklusjon   
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Protokoll til drøftingsmøte 10. juni 2020: Saksfremlegg til styresak 55/2020 Oslo universitetssykehus, 

oppstart av forprosjekt for nye Aker og nye Rikshospitalet.  

Saksfremlegget til OUS styresak 055/2020 er fremlagt for ansattes organisasjoner til drøfting. Ansattes 

organisasjoner har vesentlige innsigelser og kan ikke stille seg bak forslag til vedtak 

Saksfremlegget bygger i vesentlig grad på fremstillingen gitt i Helse Sør-Øst styresak 050-2019. I denne 

saken ble det redegjort for konseptfaserapporten, og konseptfasen ble godkjent av Helse Sør-øst sitt 

styre. I vedtakspunktene som ledet frem til godkjenningen ble det oppstilt en rekke tilleggsoppdrag:  

1. At psykiatri fra Alna, Grorud og Stovner skal innarbeides i første etappe 

2. At driftskonseptene og den faglige fordelingen av akuttmedisin og akuttkirurgi skal gjennomgås ved et 

arbeid i en interregional gruppe med internasjonal deltakelse, og at følgende forutsetninger skal legges 

til grunn 

a. Økt opptaksområde ved Gaustad fra 170 000 til 200 000 

b. Medisinske beredskap ved Gaustad skal styrkes ved økt kapasitet for infeksjonsmedisinske  

    og toksikologiske pasientgrupper 

c. Kirurgiske pasienter skal fordeles slik at traumevirksomheten ved Gaustad understøttes, 

samtidig som det skal sikres bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på Aker 

3. At flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad skal innarbeides i første etappe.  

I tillegg gjøres det enkelte andre særlig relevante anførsler: 

4. Prosjektet godkjennes med et styringsmål på 32 618 millioner (p50) 

5. Det må iverksettes tiltak som reduserer risiko ved bygging tett på sykehus i drift på Gaustad 

6. Styret ber om at arbeidet med organisasjonsutvikling prioriteres, og at det legges fram en   

    plan for styret for dette prosjektet.  

7. OUS må realisere økonomiske resultater, som minst er på nivå med det som er lagt til grunn i innspillet til ØLP 

2020-2023  

Det fremkommer av saksfremlegget til styresak at det er utarbeidet skisser og kostnadsoverslag for 

punkt 1 og 3 ovenfor. Kostnadene for flytting av trykktank er beregnet til 100 millioner, høysmitteisolat 

300 millioner, og kostnader for oppføring av arealer for psykisk helsevern fra Groruddalen er anslått til 

690 millioner. Samlet utgjør anslaget over økte kostnader 1090 millioner.  

Organisasjonene er bekymret for at dette innebærer usikkerhet for de bærekraftsanalysene som er lagt 

til grunn for det opprinnelige konseptet og finansieringsplanen, inkludert lånebevilgningen gitt av 

Stortinget. Det fremgår ikke av saksfremlegget om de beregnede kostnadene er hensyntatt i den 

fastsatte rammen (punkt 4 over). Vesentlige endringer av rammene vil ha konsekvens for 

bærekraftsanalysene som ligger til grunn for vedtaket fattet i HSØs styresak 050-2019. I saksfremlegget 

til OUS styresak 55/2020 gis det opplysninger som kan medføre at investeringsrammen øker med minst 

en milliard. Det bør da gjøres en ny gjennomgang av bærekraftsanalysen prosjektet hviler på. 

Formuleringene i HSØ styrevedtak 050-2019 gir ikke adgang til en vesentlig økning av prosjektets 

kostnad etter organisasjonenes vurdering. Vesentlige endringer i prosjektets omfang vil ha konsekvenser 

for sykehusets evne til å bære investeringen, og for likviditetssituasjonen til foretaksgruppen.  

I denne sammenheng er det også relevant å se hen til kravet stilt i punkt 7. OUS har ikke evnet å innfri 

dette kravet, tvert i mot har sykehuset i de to første månedene av 2020 resultat under budsjett.  
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Tilleggs-bestillingen gitt i punkt 2 er ikke svart ut av prosjektorganisasjonen. Arbeidet er påstartet men 

ikke ferdigstilt. Det foreligger ikke konklusjoner med hensyn til fordeling av fagområder, 

virksomhetsinnretning og arealbehov ved de ulike tomtene, kapasitetsbehov og samling av 

regionsfunksjoner i henhold til det overordnede målbildet osv. Behov for tilleggsarealer og eventuelt 

endret byggemåte knyttet til erfaringene fra den pågående pandemien forsterker behovet for en 

helhetlig gjennomgang av konseptet før det går videre til forprosjektfase.  

Organisasjonene kjenner ikke til at bestillingen i punkt 6 er iverksatt eller presentert for styret. 

Punkt 5 i HSØ styrevedtak 50-2019 reiser krav til OUS om avklaringer for å redusere risiko i prosjektet. Så 

langt er dette ikke innfridd. Tvert i mot økes risikoen med de foreliggende planene om rivning av helt 

nødvendige og gode driftsarealer på RH – og deretter samtidig sykehusdrift og bygging vegg i vegg i 

kommende 10-års periode. 

Prosjektorganisasjonens dialog med reguleringsmyndigheten har avdekket vesentlig øket 

reguleringsrisiko.  I brev fra Oslo Kommune til Helse Sør-Øst 29.05.2020 fremkommer det at 

kommunens fagmyndighet ikke anbefaler noen av planforslagene prosjektorganisasjonen har 

utarbeidet. Reguleringsmessige forhold kan medføre at det ikke lar seg gjøre å realisere utbygningene i 

tråd med den vedtatte planen.  

Konklusjon 

Samlet sett fremstår ikke prosjektet som ferdig utviklet og bearbeidet i henhold til kravene oppstilt i 

Helse Sør-Øst sitt styrevedtak 050-2019. Det fremgår av saksfremlegget at en rekke forhold ennå ikke er 

avklart, samt at det er avdekket vesentlig økte kostnader knyttet til enkelte av tilleggs-bestillingene som 

kan ha betydning for prosjektets bærekraft og regionens likviditet. Dialog med reguleringsmyndighetene 

har avdekket vesentlige innsigelser som kan være til hinder for at prosjektet kan gjennomføres som 

planlagt.  

Etter ansattes organisasjoners vurdering er det ikke tilrådelig å vedta godkjenning av oppstart av 

prosjektfase på nåværende tidspunkt, og det vil være uansvarlig å igangsette ressurskrevende arbeid før 

overnevnte forhold er avklart.  

Ansattes organisasjoner ber derfor om at saken trekkes og ikke legges frem til behandling i OUS-styret. 

 

Svein Erik Urstrømmen  Bjørn Wølstad- Knudsen Aasmund M. Bredeli 

Norsk sykepleierforbund Fagforbundet   Legeforeningen 

  



   
 

 
 

5  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       Oslo, 10.06.2020 

 
 
 
Innspill fra vernetjenesten i drøftinger gjeldende styrebehandling av sak: 

«Godkjenning av oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nytt Rikshospital» 

 

Sakens kjerne dreier seg om hvor vidt OUS anbefaler oppstart medvirkningsfase av forprosjektet 

01.11.20. Et premiss for dette er at konseptfasen (fysisk og organisatorisk konsept) er kjent og forankret 

i organisasjonen, spesielt hos de aktører som skal delta i forprosjektarbeidet. Medvirkning og 

understøttelse av gode beslutninger kan bare utøves inn mot faktisk «kjente størrelser» 

Dersom reguleringsforhold eller andre innsigelser fra kommunen (PBE eller politisk behandling) 

medfører vesentlige endringer rundt grunnpreg i nåværende konsept/konseptrapport, vil ikke dette 

lenger utgjøre et grunnlag for oppstart forprosjekt. Eventuelle større endringer av konseptet må 

forankres på slik måte at kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid er sikret. 

Vesentlige endringer i nåværende konsept vil også kunne rokke ved grunnlaget for tilleggsutredninger 

bestilt av HSØ samt egne tilleggsutredninger initiert av OUS. 

Styrets eventuelle vedtak i saken må hensynta ovennevnte.  

 

 

 

Mvh 

 

Line Blystad                                                                                                   Per Oddvar Synnes 

Foretaksverneombud                                                                                  Prosjektverneombud NOUS 

 
 
 
 
 
 

 


