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STYRESAK 64-2007  BARNEHAGENE I HELSE FINNMARK –  
 OVERFØRING TIL HAMMERFEST KOMMUNE  
 OG SØR-VARANGER KOMMUNE,  
 OPPFØLGING AV STYRESAK 60-2007 
 

Møtedato: 2. juli 2007 

 
Bakgrunn for saken 
Styret i Helse Finnmark HF har anbefalt at Håja og Prestøya barnehage overføres 
vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest kommune og Sør-Varanger kommune. Ved 
overføring av bygningene overtar kommunene driften av barnehagene, samtidig som det 
stilles konkrete krav om: 
 
• fortrinnsrett for barn av ansatte i foretaket 
• daglig åpningstid, åpningstider ved utløsning av katastrofealarm og 
• tidsbegrensning til tomter som ikke er i bruk 
 
I styresak 60-2007 Barnehagene i Helse Finnmark – overføring til Hammerfest kommune og 
Sør-Varanger kommune, fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber Helse Finnmark HF om å vurdere å inngå en driftsavtale med de 
berørte kommunene ad. Håja barnehage og Prestøya barnehage. 2. Styret i Helse Nord RHF 
orienteres i neste styremøte om status i denne saken. 
 
Begrunnelse for overtakelse av barnehagene med tilhørende bygningsmasse 
Ved gjennomføring av Regjeringens program om full barnehagedekning i alle kommuner er 
det naturlig at kommunene også overtar ansvaret for sykehusbarnehagene. I tillegg kommer at 
Helse Finnmark har et stort etterslep på vedlikehold, når det gjelder Prestøya og Håja 
barnehage.  
 
Det er ikke foretatt en eksakt beregning av etterslepet, men teknisk avdeling anslår at en 
oppussing innvendig, avhengig av omfanget på oppussingen, vil komme på et sted mellom 
7000-11 000 per m2. Begge barnehagene har et bruttoareal på 649 m2. For Prestøyas del må 
dessuten taket rives og bygges nytt, da barnehagen hvert år har vannlekkasje. Kjøkkenet og to 
bad i barnehagen må dessuten pusses særskilt opp på grunn av vannskader. Utenom dette må 
blant annet varmeanlegget rustes opp.  
 
I møte av 29.03.07 (012/07) vedtok Sør-Varanger kommunestyre å utbedre Prestøya 
barnehage for inntil kr 3 000 000. Dette skal dekkes gjennom et investeringstilskudd (kr 
2 448 000) og lån (kr 552 000).  
 
Når det gjelder Håja barnehage, har også denne barnehagen vært gjenstand for lite 
vedlikehold siden den sto klar i 1978. Her må med all sannsynlighet blant annet 
ventilasjonsanlegget og kjøkkenet utbedres.  
 
Dersom Hammerfest kommune og Prestøya kommune overtar barnehagene med tilhørende 
bygningsmassene unngår Helse Finnmark kostnadene knyttet til vedlikehold. Som skissert 
over er disse av en betydelig størrelsesorden.  



 
 
Det er i denne forbindelse viktig å nevne at Helse Finnmark på et tidligere tidspunkt har 
vurdert to andre modeller:  
 
1) Kommunen overtar arbeidsgiveransvaret samtidig som at foretaket fortsett eier 

bygningsmassen og har et fast antall plasser i barnehagen.  
 
2) Kommunen overtar gradvis utgifter og oppgaver i de kommende årene. Kommunene har 

imidlertid vært klare på at de kun ønsket overtakelse av barnehagene dersom 
bygningsmassene fulgte med. Dette har blant annet vært begrunnet med økonomi og 
tilskudd ved oppgradering.  

 
Anbefaling fra styret i Helse Finnmark 
Med bakgrunn i ovennevnte foreslår styret i Helse Finnmark for foretaksmøte følgende 
vedtak: 
 
1. Styret i Helse Finnmark innstiller til foretaksmøte og godkjenne at bygningsmassene 

tilknyttet Håja og Prestøya barnehage overføres vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest 
og Sør-Varanger kommune. 

 
2. Ved overføringen av bygningene til kommunene stilles det samtidig følgende betingelser; 

fortrinnsrett til barnehageplasser, daglig åpningstid, åpningstider når katastrofeplanen 
utløses og tidsbegrensing knyttet til tomter som ikke er i bruk. Styret ber direktøren 
komme i dialog med kommunene om disse betingelsene så raskt som mulig og gir 
samtidig direktøren fullmakt til å framforhandle avtaler tilknyttet disse. 

 
Om salg av helseforetakets eiendommer 
Beslutning om avhending av eiendommer skjer i foretaksmøtet etter forslag fra styret, jf lov 
om helseforetak § 31 og vedtektene for helseforetaket. I det aktuelle tilfellet avhendes 
eiendommene til kommunene mot de ovenfor nevnte motytelser i form av fortrinnsrett m.v.  
 
Konklusjon 
Det vises til lov om helseforetak, vedtektene for helseforetaket og saksbehandlingen i Helse 
Finnmark HF, hvor en tidligere har vurdert alternative driftsmodeller, men til slutt har endt 
opp med forslaget om å avhende eiendommene til kommune mot at kommunene overtar 
driften av barnehagene og helseforetaket får tjenester i form av fortrinnsrett for barn m.v.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og innstiller til foretaksmøte i Helse 

Finnmark HF å godkjenne at bygningsmassene tilknyttet Håja og Prestøya barnehage 
overføres vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest og Sør-Varanger kommune. 

 
2. Ved overføringen av bygningene til kommunene stilles det samtidig følgende betingelser; 

fortrinnsrett til barnehageplasser, daglig åpningstid, åpningstider når katastrofeplanen 
utløses og tidsbegrensing knyttet til tomter som ikke er i bruk.  

 
 
Bodø, den 29. juni 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 


