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FORSLAG TIL VEDTAK 

Styret gir administrerende direktør fullmakt til kjøpe Hjertelagets bygninger under 

forutsetning av at rettigheter i forbindelse med punktfeste slettes. 
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Basert på de vurderinger som fremgår av denne saken, anbefaler administrerende direktør at 

Helse Stavanger kjøper bygningene til Hjertelaget, og får slettet rettighetene i punktfestet.    

  
Hjertelaget 

Forskningsstiftelsen Hjertelaget ble opprettet i 1986 med klare føringer fra Rogaland 

fylkeskommune som sykehuseier. De fikk et punktfeste, og oppført et eget bygg på 

sykehustomten med en kostnad på vel 6 millioner kroner. I tillegg ble egeninnsatsen satt til 2 

millioner kroner. Siden har der blitt gjort tilbygg og korreksjoner slik at total påkostet verdi 

av bygget er 13 millioner kroner. 

 

I sum har Hjertelaget hatt stor betydning for utviklingen av hjertemedisinsk forskning ved 

SUS, og i alt 24 doktorgrader er et av resultatene. Hjertelaget gjennomførte selv flere store 

forskningsprosjekter på 1980- og 90-tallet. Etter etableringen av Stavanger Helseforskning i 

2002, og senere forskningsposten, har Hjertelaget i større grad gitt støtte til prosjekter.  

 

En drivkraft for etableringen og senere driften av Hjertelaget var sjeflege Leik Woie. Han har 

vært styreleder i stiftelsen fra den ble etablert til han døde i juli i år.  

 

SUS er kjent med at nåværende styreleder i Hjertelaget, Tore Lærdal, arbeider med endringer 

i vedtektene for Hjertelaget slik at de kan bli mer lik vedtektene i Folke Hermansens fond for 

kreftforskning, og som har hatt stor betydning for kreftforskningen ved SUS. Det er også viktig 

å være klar over at stiftelser er frittstående, og styres av vedtekter godkjent av Lotteri- 

og stiftelsestilsynet.  

 

Leieavtale 

Det ble inngått leieavtale med Hjertelaget i desember 2017 hvor SUS leier alle lokaler fra 

Hjertelaget for 220 000 kroner årlig (indeksregulert). Avtalen følger saken som vedlegg. 

 

I avtalen er det også inntatt en opsjon for SUS til å kjøpe bygget: 

Ved inngåelse av denne avtalen, får Helse Stavanger opsjon på kjøp av bygget på kroner 

13.000.000,-. Ved hvert årsskifte øker kjøpsbeløpet med 2,00%. Leier kan på et hvilket 

som helst tidspunkt utløse opsjonen. Opsjonen er gyldig til 31.12.2023 

 

Ved utløsing av kjøpsopsjonen i dag vil kostnadene bli om lag 14 millioner kroner. 

Tiden synes nå å være inne til å utløse kjøpsopsjonen og få de rettigheter punktfestet gir 

slettet. For SUS vil det være av stor betydning at eier og festeforhold ved bygningsmassen til 

Hjertelaget er avklart før en skal klargjøre tomten for videresalg. 

 

I økonomisk langtidsplan er det allerede innarbeidet kjøpesummen for overtagelsen, og en 

avtale vil medføre at den må innarbeides i budsjettet for 2023. 


