
Avtale mellom Helse Vest RHF og Norske Kvinners 
Sanitetsforening, Rogaland fylke om eiendommene som 
inngår i Jæren Distriktspsykiatriske Senter. 
 

1. Partene i avtalen. 
 
Helse Vest RHF 
Org.nr. 983 658 725 
Nådlandskroken 11, Postboks 303, 4066 Stavanger, 
heretter omtalt som Helse Vest 
 
og  
 
Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland fylke  
Org.nr. 976 191 684 
Adr 
heretter omtalt som NKS Rogaland 
 

2. Bakgrunn – forholdet til den tilgrensende  Rammeavtalen. 
Helse Vest RHF har avtale med NKS Rogaland om levering av psykiatriske 
spesialisthelsetjenester fra Jæren Distriktspsykiatriske Senter, heretter benevnt Jæren DPS.   
 
Avtalen gjelder fra 1. januar 2005 og avløste tidligere avtale mellom partene med tilsvarende 
innhold. Avtalen løper med en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 år. I henhold til avtalen er det 
partenes intensjon å inngå et langsiktig samarbeidsforhold for å kunne yte kvalitetsmessig 
gode spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregion Vest. Avtalen benevnes heretter 
som ”Rammeavtalen”. 
 
 
3. Formålet med avtalen.  
Jæren DPS driver sin virksomhet på eiendommene gnr 3 bnr 181, 314, 355 og 384 i Time 
kommune, jf. nærmere beskrivelse i pkt. 4.  
 
Formålet med denne avtalen er å beskrive status på eiendomsforholdene for de eiendommer 
som inngår i Jæren DPS sin virksomhet på Bryne samt å regulere de avtalemessige 
forpliktelsene mellom partene som følger av eiendomsforholdene  beskrevet i pkt. 4. Det er 
ikke partenes intensjon å regulere hva som skal skje dersom Rammeavtalen, jfr. pkt. 2, 
eventuelt opphører, idet dette innebærer en ny situasjon som må løses mellom partene den 
dagen dette er aktuelt. 
 

4. Eierforhold 
Gnr.3, bnr.181: HelseVest RHF er eier av grunnen.Undervisnings- og aktivitetsbygget som 
skal oppføres på tomten, blir et sameie mellom Helse Vest RHF og NKS Rogaland. Helse 
Vest RHF sin sameieandel skal tilsvare den andel Helse Vest RHF sitt investeringsbidrag 



representerer i forhold til den samlede investeringskostnaden for bygget. NKS Rogaland vil 
stå som eier av den resterende andelen. 
Gnr.3, bnr.384: Helse Vest RHF er eier av grunnen med påstående bygning (for tiden 
poliklinikk og sengepost Kløver 3). 
 
Gnr. 3, bnr.314 og bnr. 355: NKS Rogaland er eier av grunnen. Påstående bygning 
(”Hovedbygningen”) er et sameie mellom NKS Rogaland og Helse Vest hvor NKS Rogaland 
har en ideell sameiedel på 54,1% og Helse Vest en ideell sameiedel på 45,9%. 
 

5. Grunnleggende rolle- og ansvarsdeling. 
NKS Rogaland er eksklusiv bruker av eiendommene som består av grunn med påstående 
bygninger. NKS Rogaland påtar seg et helhetlig ansvar av operasjonell art for disse. Dette 
innebærer at NKS Rogaland har bruker- og driftsansvar for eiendommene som bl.a. omfatter 
planlegging og utføring av alt vedlikehold og ansvar for at eiendommene til enhver tid er i 
samsvar med lov- og forskriftsverk og myndighetskrav for øvrig, jf. nærmere opplisting under 
pkt. 7 og 8. 
 
Alle ordinære plikter som følger av Helse Vest RHF sitt eierskap, skal ivaretas av NKS 
Rogaland. For å påse og kunne føre kontroll med at dette blir utøvd innenfor gjeldende 
regelverk, forbeholder Helse Vest seg retten til å gjennomføre nødvendig inspeksjon og ha 
tilgang til aktuell dokumentasjon, jf. for øvrig avtalens pkt.10. Helse Vest kan også innkalle 
NKS Rogaland til møte om forholdene omtalt i denne avtalen ved behov og minimum 1 gang 
pr. år. NKS Rogaland skal på forespørsel legge fram dokumentasjon som viser hvordan 
eierskapet blir forvaltet.  
 
De plikter som denne avtalen pålegger NKS Rogaland forsåvidt gjelder eiendommene til 
Helse VestRHF, gjelder ikke utover varigheten til Rammeavtalen. 
 

6. Bruksformålet til eiendommene som inngår i denne avtalen.  
Eiendommene som inngår i denne avtalen skal benyttes i samsvar med formålet slik dette til 
enhver tid er beskrevet i Rammeavtalen mellom Helse Vest og NKS Rogaland. 
 

7. Rettslig rådighet over eiendommene. 
For eiendommen gnr.3, bnr.181 er Helse Vest eier av grunnen mens påstående bygning er et 
ideelt sameie mellom NKS Rogaland og Helse Vest, jf. pkt. 4. Sameieloven får anvendelse for 
partenes rettslige disposisjoner over bygningen. 
 
For eiendommen gnr.3, bnr.384 er Helse Vest eier av både grunn og påstående bygninger. 
Helse Vest innehar som eier den rettslige rådigheten over de aktuelle eiendommene, men kan 
ikke disponere på en måte som kommer i konflikt med den til enhver tid gjeldende 
Rammeavtalen mellom Helse Vest og NKS Rogaland om levering av psykiatriske 
spesialisthelsetjenester. 
 
For eiendommene gnr.3, bnr.314 og bnr.355 er NKS Rogaland eier av grunnen mens 
påstående bygning er et ideelt sameie mellom NKS Rogaland og Helse Vest, jf. pkt. 4. 
Sameieloven får anvendelse for partenes rettslige disposisjoner over bygningen. NKS 
Rogaland kan som eier av grunnen foreta rettslige disposisjoner over denne, men 



disposisjonene må ikke komme i konflikt med Helse Vest sitt medeierskap til den påstående 
bygningen  og/eller den til enhver tid gjeldende Rammeavtale om levering av psykiatriske 
spesialisthelsetjenester. 
 
Offentligrettslige reguleringsbestemmelser som er knyttet til eiendommene for å sikre 
parkeringsareal og tilkomst, kan ikke skilles fra eiendommene. 
 

8. Nærmere om leieforholdene. 
For de eiendommene som Helse Vest eier, etableres det et leieforhold mellom partene med 
Helse Vest som utleier og NKS Rogaland som leietaker. Dette innebærer følgende: 
 

• NKS Rogaland betaler ikke leie for eiendommene som leies. 
• NKS Rogaland har vedlikeholdsansvaret for eiendommene som leies og bærer alle 

utgifter forbundet med dette. NKS Rogaland skal holde eiendommene i vanlig god 
stand og sørge for at eiendommene ikke påføres verditap utover det som følger av 
vanlig aldring. 

• NKS Rogaland skal sørge for at eiendommene til enhver tid tilfredsstiller 
offentligrettslige krav. Dette omfatter eksempelvis krav i medhold av 
brannvernlovgivningen og forskrift om internkontroll. 

• NKS Rogaland bærer utgifter forbundet med offentlige skatter, avgifter m.v. knyttet til 
eiendommene. 

• NKS Rogaland skal holde eiendommene fullverdiforsikret til enhver tid og bærer 
omkostningene med dette. 

• Fremleie av eiendommene kan ikke skje uten samtykke fra Helse Vest. 
• NKS Rogaland kan foreta slike innredningsmessige endringer i bygningene som 

driften av institusjonen til enhver tid krever. Dersom det er tale om omfattende tiltak 
som ombygging eller lignende, skal dette avklares med Helse Vest i forkant. 

• Leieperiode og oppsigelse av leieforholdet til eiendommene er underlagt de samme 
vilkår som er angitt i pkt. 2 om avtaleperiode i Rammeavtalen om levering av 
psykiatriske spesialisthelsetjenester. 

  
Ved opphør av leieforholdet skal eiendommene etterlates i kontraktsmessig og vanlig god 
stand, ryddet og rengjort.  

9. Nærmere om sameieforholdet. 
Bygningen (”Hovedbygningen”) på gnr. 3, bnr. 314 og bnr. 355 er et sameie mellom NKS 
Rogaland og Helse Vest, jf. pkt. 4. For sameieforholdet gjelder de samme vilkår mellom 
partene som er beskrevet ovenfor under pkt. 8 om leieforholdet. For de forhold som ikke er 
særskilt regulert i denne avtalen, gjelder sameieloven. 
 

10. Festeforhold som oppstår for gnr. 3, bnr. 181/314/355 
Det nye undervisnings- og aktivitetsbygget har størsteparten av grunnflaten sin beliggende på 
gnr.3, bnr.181 som eies av Helse Vest RHF. For denne grunnen oppstår det et festeforhold  
for  NKS Rogaland sin sameieandel i det nye undervisnings- og aktivitetsbygget med Helse 
Vest RHF som bortfester og NKS Rogaland som fester. Tilsvarende oppstår det et 
festeforhold med NKS Rogaland som bortfester og Helse Vest RHF som fester for så vidt 
gjelder Helse Vest RHF sin sameieandel i det nye undervisnings- og aktivitetsbygget, idet 



bygningen for en mindre del også vil ha beliggenhet på gnr. 3, bnr. 314/355 som eies av NKS 
Rogaland. Begge de nevnte tomtefestene reguleres av Tomtefesteloven. 
 

11. Helse Vest RHF sin adgang til eiendommene og tilhørende 
dokumentasjon. 
Helse Vest har som eier av og sameier til de nevnte eiendommene, rett til adgang til disse 
bygningene for nødvendig inspeksjon samt rett til å gjøre seg kjent med dokumentasjon 
knyttet til disse, jfr. for øvrig pkt. 5 og 8.  
 

12. Tvister. 
Ved eventuell uenighet mellom partene i avtalen om avtalens innhold eller forhold som har 
sammenheng med gjennomføringen av avtalen, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger 
mellom partene. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten bringes inn for de 
ordinære domstoler. I tilfelle søksmål vedtas Jæren tingrett som verneting. 
 
 
 
 

*   *   * 
 

Denne avtale er utferdiget i to – 2- eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver.  
 

Dato/sted      Dato/sted 
 
 
 
 
Helse Vest RHF  Norske Kvinners Sanitetsforening,  

Rogaland krets 
 
 
 
__________________________   _____________________________ 
 

                                       


	Avtale mellom Helse Vest RHF og Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland fylke om eiendommene som inngår i Jæren Distriktspsykiatriske Senter.
	1. Partene i avtalen.
	2. Bakgrunn – forholdet til den tilgrensende  Rammeavtalen.
	4. Eierforhold
	5. Grunnleggende rolle- og ansvarsdeling.
	6. Bruksformålet til eiendommene som inngår i denne avtalen. 
	7. Rettslig rådighet over eiendommene.
	8. Nærmere om leieforholdene.
	9. Nærmere om sameieforholdet.
	10. Festeforhold som oppstår for gnr. 3, bnr. 181/314/355
	11. Helse Vest RHF sin adgang til eiendommene og tilhørende dokumentasjon.
	12. Tvister.
	Dato/sted      Dato/sted


