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Helfo til «Fylkesmannsbygget» i Statens park sommeren 2022 
 
 
Helfo har undertegnet kontrakt med eieren av Statens Park, SBB Samfunnsbygg AS, om å leie 
lokaler i det tidligere bygget til Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Vestfold og Telemark. 
Planlagt innflytting i Tønsberg er sommeren 2022.  

 
Det betyr at Helfos godt og vel 200 ansatte i Tønsberg, som nå holder til i Kjelleveien 21, om vel et år 
skal flytte 300 meter. Anton Jenssensgate 4 i Statens Park skal totalrenoveres for å møte Helfos 

fremtidige behov.  
 
Helfo skal disponere hele bygget unntatt halve første etasje. Det er inngått en leieavtale med SBB 
Samfunnsbygg AS, som strekker seg over ti år, med opsjon på ytterligere ti år. 
 

– Vi ser frem til å flytte inn i lokaler som vil egne seg svært godt for arbeidsformen vår i årene som 

kommer. Vi søker å legge til rette for enda bedre samhandling og sammenheng i tjenestene våre til beste 
for brukerne. Lokalene vil by på stor variasjon i arbeidsplassutforming. Ansatte skal alltid ha en egnet 
arbeidsplass for oppgavene de skal utføre, sier prosjektleder Torkild Helberg. 
 

Om Helfo 
Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Vårt samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og 
privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helfo forvalter årlig om lag 36 
milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, 

samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og 
helsetjenester i utlandet. 

  
Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, 
likeverdige og effektive helsetjenester.  
 
Helfo er i en omstillingsprosess for å møte stadig raskere endringer i samfunnet og økte forventninger om 

brukertilpassede, digitale tjenester. Regjeringen har besluttet at vi fra 2021 skal ha kontorer i Tønsberg, 
Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes. 
 
Kontaktpersoner  
 
Pressevakt i Helfo: Telefon: 93 43 88 80. E-post: redaksjonen@helfo.no. 
 

Henrik Melder, daglig leder i SBB Samfunnsbygg AS, et heleid datterselskap av Samhällsbyggnadsbolaget 
i Norden AB. E-post: henrik.melder@sbbnorden.no. Telefon: 90 57 14 45 
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