
 

1916447/1 1 

 

NOTAT 

Til Helse Stavanger HF 

 

 

Fra Svein Aage Valen 

Dato 15. februar 2008 

Ansvarlig advokat Svein Aage Valen 

  
SANDNES SYKEHUS 

1 INNLEDNING 

Jeg viser til telefonsamtaler med konsernadvokat Ivar Eriksen i Helse Vest RHF og Kjell R. Langhelle ved 

eiendomsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus hvor vi ble anmodet om å foreta en juridisk 

vurdering av rettighetsforholdene ved Sandnes Sykehus. Nærmere bestemt er det anmodet om en 
vurdering av hvorvidt det foreligger en hjemfalls-/tilbakefallsrett på sykehuseiendommen og eventuelt 

karakteren av en slik rettighet. 

Vår vurdering bygger på mottatte dokumenter. Den relevante dokumentasjon er i det vesentlige knyttet 

til den kommunale- og fylkeskommunale saksbehandling i forbindelse med den fylkeskommunale 

overtakelse av sykehusene i Rogaland i 1963-65 (foranlediget av vedtakelse av lov om 

fylkeskommunene av 1960).  

Det foreligger en tidligere juridisk vurdering utarbeidet av Advokatfirmaet Kluge DA av 17. oktober 2005 

som behandler spørsmål om hvilke rettigheter Helse Stavanger HF har til å disponere blant annet 

Sandnes Sykehus for det tilfellet at sykehuseiendommen ikke lenger blir benyttet til sykehus-

/helseformål. I vurderingen er det gitt en redegjørelse for de historiske dokumenter og jeg viser derfor 

til nevnte betenkning. Vi er i det vesentlige og i konklusjon enig i de vurderinger som fremkommer i 

Advokatfirma Kluge DA’s notat. 

For ordens skyld kan også innledningsvis nevnes at det så vidt vites aldri ble foretatt en formell 

hjemmelsoverføring fra Sandnes kommune til Rogaland fylkeskommune basert på de avtaler om 

overdragelse av sykehuseiendommen som ble inngått i 1963/65. Det er imidlertid ikke tvilsomt at 

Rogaland fylkeskommune reelt overtok eiendomsretten og at denne senere ble overført til Helse 

Stavanger HF i forbindelse med den statlige overtakelse av spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2002.  

Etter det vi har fått opplyst er det enighet mellom Sandnes kommune og Helse Stavanger HF om at 

eiendomsretten til sykehuseiendommen skal tilbakeføres Sandnes kommune dersom eiendommen ikke 

lenger skal disponeres til sykehus-/helseformål. En mulig avvikling av sykehusvirksomheten har 

imidlertid aktualisert spørsmålet om de nærmere vilkår for en slik tilbakeføring. 
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2 PROBLEMSTILLING 

Fylkesmannen i Rogaland avga den 16. januar 1965 innstilling til fylkestinget i sak vedrørende 

økonomisk oppgjør i forbindelse med ”omordning av fylkeskommunen”. Innstillingen er et resultat av 

forutgående forhandlinger med de berørte kommuner i perioden 1963-64.  Det er bl.a. vist til det 

økonomiske oppgjør som var fremforhandlet med den enkelte kommune samt enkelte forutsetninger 

som var tatt av noen bykommuner. Som særskilt punkt i innstillingen er det herunder redegjort for 

Stavanger kommune og Haugesund kommunes ønske om innarbeidelse av en generell tilbakefallsrett 

knyttet til eiendommer som kommunene overdro til fylket som del av reformen. Dette er formulert slik i 

fylkesmannens innstilling: 

”Stavanger og Haugesund kommuner ønsker tatt inn i avtalen at dersom 

fylkeskommunen legger ned en institusjon som er overdratt til fylket, skal tomten 

vederlagsfritt falle tilbake til primærkommunen, og primærkommunen betaler 50% av 

den bygningsmessige verdi etter offentlig takst. Videre foreslås at fylkeskommunen 
ikke kan overdra eiendommene eller deler av disse, og at fylket ikke kan foreta 

makeskifte med eiendommene eller deler av dem uten primærkommunens samtykke. 

En antar at fylkeskommunen bør godta slike bestemmelser og at de bør gjøres 

gjeldende for samtlige kommuner som en har økonomisk oppgjør med”.  

Avslutningsvis i innstillingen fremgår at 

”En rår til at fylkestinget vedtar at det økonomiske oppgjør gjennomføres i samsvar 

med punktene 1-5 i det fremlegg som forelå ved fylkestingets vedtak av 7. desember 

1963 i sak nr 36 med tillegg av suppleringer etter punktene 1-4 i dette forelegg når 

det gjelder renteforhøyelser, tilbakefallsrett for eiendommer, reguleringsendringer og 

pensjonsspørsmål”. 

Etter det vi har fått opplyst og som indirekte fremgår av den mottatte dokumentasjon ble innstillingen 

vedtatt i overensstemmelse med fylkesmannens tilrådning. 

Slik saken foreligger pr dags dato er det således spørsmål om Sandnes kommune eventuelt er forpliktet 

til å betale 50% av den bygningsmessige verdi etter offentlig takst dersom eiendommen tilbakeføres 

kommunen – eller om kommunen har krav på vederlagsfri tilbakeføring av både tomt og påstående 

bygningsmasse.  

3 SANDNES KOMMUNES KRAV  

Så vidt oppfattes gjør Sandnes kommune gjeldende at kommunen har et ubetinget krav på vederlagsfri 

tilbakeføring av sykehuseiendommen.  Dette kommer bl.a. til uttrykk i brev av 27. april 2007 til Helse 

Stavanger HF.  Kommunens begrunnelse for dette standpunkt er at Sandnes bystyre på et tidspunkt 

under forhandlingene om det økonomiske oppgjøret med fylkeskommunen satte dette som vilkår for i sin 

overføring av sykehuseiendommen.  Det aktuelle vedtak er basert på innstilling fra rådmannen i Sandnes 

kommune datert 6. januar 1964 som i sak B-11/1964 ”Økonomisk oppgjør med fylket” tilrådde bystyret 

å fatte slikt vedtak: 

”Det foreliggende forslag til oppgjør med fylkeskommunen i anledning overtakelse av 

Sandnes sykehus og Yrkesskolen for Sør-Rogaland godkjennes under forutsetning av 

at de forbehold som tidligere er markert for overdragelsen av anleggene, blir 

godkjent”.  
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I bystyrets vedtak fremgår det at bystyrets vedtak ble truffet i samsvar med formannskapets innstilling 

og med tillegg til innstilling fra rådmannen med slik ordlyd: 

”Formannskapet bemyndiges til å godkjenne de endelige detaljer som knytter seg til 

de fra Sandnes angitte forbehold, samt å fastsette grensene for de tomteområder som 

overdras på grunnlag av avtalen med Rogaland fylke”. 

Formannskapets vedtak var for øvrig i samsvar med rådmannens innstilling til bystyret, jfr vedtak i sak 

F-4/1964 (formannskapsmøte 7. januar 1964). 

Det er i vedtakene ikke angitt hvilke konkrete forbehold det siktes til.  Rådmannens innstilling omhandler 

heller ikke tilbakefallsretten spesifikt som et av de aktuelle forbehold. 

4 KORT OM FORHANDLINGENE OG BESLUTNINGSPROSESSEN 

Sandnes bystyres vedtak må ses i sammenheng med den forutgående forhandlingsrunde som hadde 

funnet sted som følge av at fylkeskommunen skulle overta sektoransvar fra bykommunene, herunder 

blant annet sykehusdriften.  I etterkant av vedtakelse av lov om fylkeskommuner av 16. juni 1961 ble 
det foretatt utredninger knyttet til blant annet de økonomiske konsekvenser av fylkeskommunens 

overtakelse av oppgaver som tidligere tillå bykommunene.  

Det fremgår videre av Sandnes kommunes brev til fylkesmannen i Rogaland datert 30. mai 1963, hvor 

det redegjøres det for hvilke kommunale eiendommer som berøres av den fylkeskommunale overtakelse, 

at Sandnes formannskap i vedtak 5. februar 1963 tok et uttalt forbehold om at sykehusets anlegg ved 

overføringen ”skal klausuleres med hjemfallsrett”. 

Når det gjelder sistnevnte bystyrevedtak fremgår det av rådmannens innstilling til formannskapet at 

man har vist til det økonomiske oppgjør som de enkelte kommuner ville få i forbindelse med 

fylkeskommunens overtakelse av ulike anlegg. Det forhandlingsutvalg Sandnes kommune hadde nedsatt 

hadde avgitt sin anbefaling som gikk ut på at forslaget burde vedtas ”under forutsetning av at oppgjøret 

med Sandnes står på linje med det de andre berørte kommuner får”. 

I fylkesmannens redegjørelse til fylkesutvalget av 15. jun i 1963 er det redegjort for sykehusutvalgets 

og sykehusnemndas vurderinger i tilknytning til overføring av sykehuseiendommer og det er blant annet 

vist til at sykehusnemnda ikke fant det ”urimelig om det formelt – som det har vært nevnt underhånden 

– blir tatt forbehold om at hvis vedkommende eiendom i sin tid ikke lenger skal nyttes til sykehusformål, 

skal eiendomsretten tilbakeføres etter nærmere bestemte regler”.(min understrekn). 

Det må også tilføyes at det ble foretatt et reelt økonomisk oppgjør som innebar at fylkeskommunen 

betalte økonomisk erstatning til de kommuner som avga anlegg (sykehus- og skoleeiendommer) til 

fylkeskommunen.  

5 VURDERING 

Fylkets overtakelse av eiendommer og anlegg fra de berørte bykommuner var basert på konkrete 

forhandlinger med de enkelte kommuner. Både fylkeskommunens og de berørte bykommuners 

representanter var i denne prosessen opptatt av at det fant sted en likebehandling av kommunene. 

Sandnes kommunes tilbakefallsforbehold ble imøtekommet, idet fylkeskommunen aksepterte at det ble 

inntatt likelydende klausuler i avtalene med samtlige kommuner som man hadde økonomisk oppgjør 
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med.  Sandnes kommune har ikke i noen av de formanns- eller bystyrevedtak som er kjent klargjort at 

det var en uttrykkelig forutsetning at det skulle skje en vederlagsfri tilbakeføring.  Det er for øvrig liten 

grunn til å tro at en slik forutsetning ville blitt akseptert.  En slik vederlagsfri hjemfallsrett mangler en 

rasjonell begrunnelse, idet dette ville innebære at kommunen vederlagsfritt ville fått eiendomsrett til 

eventuell fremtidig verdiøkning skapt av fylkeskommunen ved ut-/påbygning av eiendommen.   

Det foreligger ingen kjent dokumentasjon på at Sandnes kommune har gjort gjeldende innsigelser mot 

det endelige økonomiske oppgjør som ble vedtatt av fylkestinget i forbindelse med omordning av 

fylkeskommunen, jfr fylkesmannens innstilling av 16. januar 1965. Innstillingen fremstår som det 

endelige og omforente forhandlingsresultat som ble avtalt med alle berørte kommuner. 

Det er som nevnt heller ingen motstrid mellom de kommunale vedtak fattet i Sandnes kommune i 

forhandlingsperioden og den endelige utforming av hjemfallsklausulen som ble gjort gjeldende i forhold 

til samtlige kommuner.  

Den endelige utforming av hjemfallsklausulen må også ses på bakgrunn av at fylkeskommunens 
overtakelse av eiendommer og anlegg skjedde mot økonomisk erstatning. Ved hjemfall skal tomten 

tilbakeføres vederlagsfritt og påstående bygninger til 50% av offentlig takst. Sett i sammenheng gir 

dette en fornuftig og rimelig ordning for kommunene.  

For ordens skyld nevner jeg at overføringen fra Rogaland fylkeskommune til Helse Stavanger HF skjedde 

gjennom lov om helseforetak av 15. juni 2001. Overføringen rammes ikke av forbudet i 

overføringsvedtaket fra 1965 om at fylket ikke kan foreta overdragelse av eiendommen uten 

primærkommunens samtykke. Helse Stavanger HF har derfor den samme rettsposisjon som Rogaland 

fylke fikk ved overtakelsen i 1964/65.  

6 KONKLUSJON 

Det er vår vurdering at hjemfallsretten for Sandnes kommune består og at den kan gjøres gjeldende 

dersom Helse Stavanger HF avvikler sykehusdriften ved Sandnes sykehus. 

Det nærmere innhold av hjemfallsretten fremgår av fylkestingets vedtak om økonomisk oppgjør med de 

berørte kommuner slik dette ble fattet på grunnlag av fylkesmannens innstilling av 16. januar 1965.  

Ovennevnte innebærer at Sandnes kommune eventuelt vil være forpliktet til å erlegge et vederlag som 

tilsvarer 50% av den ”offentlige takst” av den påstående bygningsmasse.  Tomteverdien overføres uten 

kompensasjon. 

Vi er kjent med at det foreligger en takst som verdsetter bygningsmassen til kr 18 mill pr 31. desember 

2007. Vi har imidlertid ingen forutsetning for å vurdere om denne taksten er dekkende. 

Med vennlig hilsen 

Thommessen Krefting Greve Lund AS 

Svein Aage Valen 

advokat (H) 


