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Foretaksmøtesak 4-2017 Finnmarkssykehuset HF - salg av 

eiendommer  
 
 
Bakgrunn/formål 
Vedlagt følger protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 2. desember 2016, der 
salg av eiendom fra Finnmarkssykehuset HF ble behandlet, jf. helseforetaksloven § 31 
(se sak nr. 6). 
 
Det vises videre til styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2016 og behandling av 
styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune 
og styresak 124-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus.  
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF, den 2. desember 2016 vedtok følgende: 
 
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 123-2016 og sak 124-2016 med tilhørende 

vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer: 
a. Eiendommen på Jansnes, Talviksbukta 114, i Alta kommune. 
b. Eiendommene Kirkenes sykehus i Dr. Palmstrøms vei 15, Søsterhjem og Pikehjem i 

Dr. Palmstrøms vei 11/13, Elevhjemmet i Dr. Palmstrøms vei 9, Dr. Palmstrømsvei 
2, Dr. Nedlers vei 7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/23, Bøkfjordveien 9-13 
og Bakkeveien 17-59, alle i Sør-Varanger kommune. 

2. Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i 
varige verdier. 

3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil 
en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom. 

4. Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede 
vurderinger av Helse Nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån. 

 
Saken legges nå frem for foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til plan om avhending av 

eiendommer i Finnmarkssykehuset HF i tråd med vedtaket i foretaksmøtet i Helse 
Nord RHF, den 2.desember 2016 (jf. sak 6). 

 

 
 



2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord (styremøte i Helse Nord RHF 9. november 2005).  

 
3. Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF legger til grunn at Finnmarkssykehuset HF 

informerer vertskommunene for eiendommene om salgsprosessen slik at de får 
anledning til å gi tilbud på kjøp av eiendommen på forretningsmessige vilkår. 

 
 
Bodø, den 2. januar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 2. desember 2016 
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