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STYRESAK 31-2008  SALG AV BOLIGEIENDOMMER VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om 
godkjenning av salg av boligeiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
 
Bakgrunn/fakta 
I forbindelse med opprettelsen av helseforetakene ble det også overtatt tilhørende 
personalboliger, tomter og barnehager.  
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet i møte, den 5. mars 2008 følgende 
enstemmige vedtak i sak 18/08 UNN Salg av boliger: 
 
1. Styret godkjenner salg av følgende eiendommer og ber administrerende direktør legge 

frem forslaget for Helse Nord RHF; 
 

Tromsø 
a. Karisvingen, gnr 118 bnr 648, 649, 217 og 675. 
b. Brinkveien, gnr 118 bnr 652-655, bnr 658-661 og bnr 677. 
c. Nordslettveien, gnr 118 bnr 507. 
 

Narvik 
d. Buveien, gnr 47 bnr 392 og 393. 
e. Måseveien, gnr 39 bnr 1322-1325. 
f. Svingen, gnr 39 bnr 85 og 86. 
 

Harstad 
g. Einerberggt., gnr 59 bnr 133. 
h. General Fleichers gt., gnr 60 bnr 100. 
i. Kleiva 11b, gnr 52 bnr 166 
j. Kleiva 5c, gnr 59 bnr 166 
k. Skarveien, gnr 59 bnr 39 
l. Vollen 13 b, 15 b og 28 a, gnr 59 bnr flere. 
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Nord RHF om at overskudd 
fra salg av eiendommer i 2008 går til finansiering av omstillingsbehovet som vedtatt i 
styresak ST 85/2007. 



 
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 

§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 

Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 

I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det gjort følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den 
interne finansforvaltningen i foretaksgruppen. 

 
2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til 

låneordningen.  
 
3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 

konsernkonto. 
 
4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske 

vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 

Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 
 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 

 
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne 

lån for 2005 fordeles.  
 
Og i styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk virksomhet, ble det 
gjort følgende vedtak: 
 
1. Boligregnskapene ved helseforetakene skal være komplette og føres med fulle kostnader 

og inntekter. Tilsvarende skal barnehager og personalhytter med mer skilles ut i 
regnskapet. 

 
2. Helseforetakene bes gjennomgå forvaltningen av eiendommene, slik at driften av boligene 

som hovedregel blir økonomisk selvbærende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning 
tilpasset etterspørselen, og eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av 
eiendommer skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 

 
3. For virksomheter ved foretakene i Helse Nord, som ikke yter spesialisthelsetjenester 

alene, skal det utredes etablering av ny organisering. Helseforetakene kan organisere og 
forvalte boligmassen som egen administrativ enhet og herunder egne selskapsformer 
eventuelt i partnerskap med andre. 

 
4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak. 



 
 
Vurdering 
UNN’s arbeid med å følge opp styresak 16-2006 ligger til grunn for den boligforvaltningen 
det legges opp til i saken fra foretaket. 
 
Siden det i denne saken foreslås å selge boligeiendommer med en verdi på om lag 117 mill kr 
er dette en sak som må fremmes i foretaksmøtet for Helse Nord RHF. Når det gjelder de 
vurderingene som ligger til grunn for forslaget vises det til vedlagte styresak fra UNN. Adm. 
direktør er, med bakgrunn i UNN’s saksbehandling, enig i vurderingen som foretaket har gjort 
knyttet til behovet for å eie personalboliger og tomter og tilrår at boligeiendommene bør 
selges for å frigjøre bundet kapital. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt 2 om disponering av frigjorte ressurser til omstillingsformål, 
legges det opp til at dette vil skje i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 som ble fattet av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 9. november 2005.  
 
Det er også slik at vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord 
RHF. Det vises i denne forbindelse til styresak 68-2007 Investeringsplan 2008-2017, 
planrammer 2008. Etter godkjenning av salg i foretaksmøte må det derfor eventuelt foretas en 
revidering av investeringsrammen for UNN knyttet til frigjorte midler. 
 
Etter vedtak i foretaksmøte for Helse Nord RHF fremmes saken for behandling i foretaksmøte 
for UNN. 
 
Saken skal drøftes med tillitsvalgte på Helse Nord nivå. Konklusjoner fra drøftingsmøte 
presenteres i styremøtet. 
   
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår derfor at styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om et foretaksmøte 
for å få godkjent salg av nevnte boligeiendommer i UNN og at frigjorte ressurser i forbindelse 
med salget disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret. Det vises til saksfremlegget i UNN, 
og adm. direktør forutsetter at salg av boliger ikke er til hinder for rekruttering av personell til 
foretaket. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

boligeiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.  
 
3. Det forutsettes at salg av boliger ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Brev fra UNN om Salg av boliger 
 Styresak 18-2007 Salg av boliger fra UNN 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
Helse Nord RHF 
 
8038  Bodø 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2007/6857 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Leif Tore Hanssen, 77669128 

Dato: 
5.3.2008 

UNN HF - Salg av boliger  

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet i møte 05.03.08 følgende 
enstemmige vedtak i sak 18/08 UNN HF Salg av boliger: 
 

1. Styret godkjenner salg av følgende eiendommer og ber administrerende direktør legge frem 
forslaget for Helse Nord RHF; 

 
Tromsø 

a. Karisvingen, gnr 118 bnr 648, 649, 217 og 675. 
b. Brinkveien, gnr 118 bnr 652-655, bnr 658-661 og bnr 677. 
c. Nordslettveien, gnr 118 bnr 507. 
 

Narvik 
d. Buveien, gnr 47 bnr 392 og 393. 
e. Måseveien, gnr 39 bnr 1322-1325. 
f. Svingen, gnr 39 bnr 85 og 86. 
 

Harstad 
g. Einerberggt., gnr 59 bnr 133. 
h. General Fleichers gt., gnr 60 bnr 100. 
i. Kleiva 11b, gnr 52 bnr 166 
j. Kleiva 5c, gnr 59 bnr 166 
k. Skarveien, gnr 59 bnr 39 
l. Vollen 13 b, 15 b og 28 a, gnr 59 bnr flere. 
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Nord RHF om at overskudd fra 
salg av eiendommer i 2008 går til finansiering av omstillingsbehovet som vedtatt i styresak 
ST 85/2007. 
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Behandling: 
Dokument delt ut/referert i møtet: 
 
- Tabell ”Eide utleieobjekter til boligformål pr. 1. mars 2008 ” 
- Brev av 04.03.08 fra Codex Advokat vedrørende ”Salg av boliger i Tromsø – Styremøte 
  UNN HF 05.03.08” 
- Protokoll fra AMU av 03.03.08 
 
SDE gjennomgikk de formelle prosessene forut for salg av eiendom. 
Styret viser i saken til vedtak i AMU-møte av 03.03.08, sak 24/08 vedrørende Salg av 
personalboliger. Styreleder påpekte at for å sikre tempo i salgsprosessen må Helse Nord RHF sørge 
for at UNN får de nødvendige fullmakter til å foreta et løpende salg av enkelteiendommer innenfor 
den eiendomsmassen som er beskrevet. 
 
 
Vi ber med dette om at styresak ST 18/2008 UNN HF – Salg av boliger, styrebehandles i 
styremøte RHF, videre behandles i foretaksmøte mellom RHF og HOD og endelig 
behandles i foretaksmøte RHF – UNN HF slik prosedyren tilsier. Dette så raskt det lar seg 
gjøre. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Leif Tore Hanssen 
Drifts- og eiendomssjef 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

(Ingen hjemmel) 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
18/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 05.03.2008 

UNN HF - Salg av boliger 

Innstilling til vedtak 
1. Styret godkjenner salg av følgende eiendommer og ber administrerende direktør legge 

frem forslaget for Helse Nord RHF; 
Tromsø 

a. Karisvingen, gnr 118 bnr 648, 649, 217  og 675 
b. Brinkveien, gnr 118 bnr 652-655, bnr 658-661 og bnr 677 
c. Nordlsettveien, gnr 118 bnr 507 

Narvik 
d. Buveien, gnr 47 bnr 392 og 393 
e. Måseveien, gnr 39 bnr 1322-1325 
f. Svingen, gnr 39 bnr 85 og 86 

Harstad 
g. Einerberggt., gnr 59 bnr 133 
h. General Fleichers gt., gnr 60 bnr 100. 
i. Kleiva 11b, gnr 52 bnr 166 
j. Kleiva 5c, gnr 59 bnr 166 
k. Skarveien, gnr 59 bnr 39 
l. Vollen 13 b, 15 b og 28 a, gnr 59 bnr flere 
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Nord RHF om at overskudd 
fra salg av eiendommer i 2008 går til finansiering av omstillingsbehovet som vedtatt i 
styresak 85/2007. 

 
 
Saksutredning 
 
Formål/sammendrag 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) eier og forvalter store verdier i form av bygg, 
anlegg, tomter og ustyr. Det er et stort og kontinuerlig behov for å utvikle denne kapitalen i takt 
med endringer i behandlingstilbud, pasienters behov og medisinskteknisk utvikling. 
 
Formålet med denne styresaken er å redegjøre for og fremme begrunnet forslag om salg av deler 
av boligporteføljen til UNN i tråd med vedtatt forvaltningsstrategi for UNN og Helse Nord 
RHF.  
 
I saksfremlegget foreslås salg av personalboliger. Dette begrunnes i hovedsak ut fra 
økonomiske, personalmessige og strategiske motiv.  



UNN ønsker opprettholdelse eller utvikling av verdiene i boligmassen. Konsekvensene av å ikke 
sørge for dette i et bedriftsøkonomisk perspektiv, er økonomiske tap i form av redusert 
takst/balanseverdi, unødige kostnader, eller tap ved realisering. 
 
Dette innebærer at UNNs boliger skal være selvfinansierende, effektivt forvaltet og være 
tilpasset foretakets behov for boliger.  
 
En eventuell avhendig av boligene skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 
 
Innledning og bakgrunn 
Denne styresaken er en oppfølging av ST 7/2008 ”Eiendomsforvaltning Universitetssykehuset 
Nord-Norge - Avhending av eiendommer” der styret for UNN HF gjorde følgende vedtak: 
 
1. Styret ber direktøren arbeide videre med salg av eiendommer slik det fremkommer i denne 

saken. Det forutsettes godkjenning av styret, Helse Nord RHF, og foretaksmøtet før  
eiendommer avhendes. 

 
2. All avhending av eiendommer gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. Styret ber 

Helse Nord RHF om at overskudd fra salg av eiendommer i 2008 går til finansiering av 
omstillingsbehovet som vedtatt i styresak ST 85/2007. 

 
3. Det er ikke aktuelt å selge UNNs velferdshytter. Styret forutsetter imidlertid at fremtidig drift 

og vedlikehold i økt grad skal finansieres av leieinntekter, og at resterende behov finansieres 
av velferdsmidler bevilget av Foretakets AMU. Hvis det i fremtiden blir vurdert salg av 
hytter, skal dette avgjøres etter innstilling fra hyttestyret og foretakets AMU. Salgssummen 
skal da øremerkes til drift og vedlikehold av de gjenværende hytter. 

 
4. Styret forutsetter at det tas hensyn til fremtidige arealbehov ved salg av eiendommer. 
 
Videre er det gitt følgende føringer i tidligere styresaker til UNNs boligforvaltning: 
 

• Driften av boligene skal være økonomisk selvbærende. 
• En aktiv boligforvaltning. 
• Eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. 
• Avhending skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 
• Det stilles krav til avkastning på den innskutte kapitalen (økende til 5 % avkastning i 

2009). 
 
Vurderingen av utvelgelse 
Boligene ved sykehusene i Nord-Norge ble etablert i en tid hvor det var ubalanse i 
boligmarkedet og hvor sykehusene måtte ha boliger som et virkemiddel for å rekruttere 
personell. I dag er situasjonen betydelig bedret både ved at boligmarkedet er i bedre balanse og 
at tilgangen på høyskole- og universitetsutdannet helsepersonell er bedre. I tillegg tilbyr det 
private boligmarkedet et bredt spekter av utleieobjekter for leie på kort og lang sikt. Foretakenes 
behov for å eie egne boliger er derfor redusert.  
 
I samme periode har forventningene fra ansatte til standard ved boligene som tilbys økt. Dette 
gjelder både bygningsteknisk standard og størrelsen på enhetene. Helseforetakene har ikke klart 
å opprettholde forventet standard på boligene pga. manglende vedlikehold med den følge at vi i 
dag leier ut dårlig vedlikeholdte boliger med lav standard.  
 



Midler til verdibevaring på dagens nivå eller modernisering av boligmassen er hittil ikke 
prioritert innenfor de gitte investeringsrammene. Finansieringsmuligheter utover 
investeringsrammene er svært begrenset og i praksis ikke mulig. Husleieinntektene dekker på 
langt nær dagens driftskostnader. Som det fremkommer av UNNs styresak 7/2008 går 
boligforvaltningen går med driftsunderskudd, i tillegg til at det gir et stadig økende 
vedlikeholdsetterslep. 
 
Den bygningsmassen som foreslås solgt i denne styresak er av den kategori som har det største 
vedlikeholdsetterslepet, den laveste standarden og til dels av de minst attraktive boligene å bo i. 
Som følger av nevnte forhold har de samme boligene lav beleggsprosenten, i enkelte tilfeller 
under 50 %. Vi er noe usikker på utleiegraden for boliger totalt i UNN fordi det ikke har vært 
laget noen god statistikk for dette. Dog kan vi ut fra erfaring og foreløpige beregninger kunne si 
at utleiegraden trolig ligger en plass mellom 55 % og 70 %. I noen tilfeller har boliger stått 
tomme i mer en et halvt år som følge av skader og manglende vedlikehold. De boliger som 
foreslås solgt i denne omgang utgjør ca 40 % av leilighetene og 28 % av 
hyblene/hybelleilighetene. 
 
Forhold som vil påvirke fremdriften i salget 
Det er en rekke kontraktsmessige forhold som administrasjonen vil ta hensyn til ved nedsalg av 
personalboliger. Lover, som Husleieloven, og forskrifter står sammen med styrets føringer og 
UNNs personalpolitikk sentralt.  
 
Videre vil markedet mottakelse av boligene antas å kunne påvirke salgstempoet.  
 
Fremdrift av salg 
Det er en del arbeid som gjenstår og som må avklares før salg kan utføres. Dette antas å kunne 
ha konsekvenser for den videre fremdriften.  

• Nordslettveien, Karisvingen og Brinkveien i Tromsø. Her må det foretas fradeling av 
tomtene. Noen av bygningene består av flere boenheter og disse må derfor seksjoneres. 
Administrasjonen venter på svar fra Tromsø kommune på behandlingstid av: 

o utstedelse av midlertidige målebrev 
o seksjonering  

• Harstad – salg av borettslagsleiligheter ansees som kurant. I tillegg legges den lille 
blokken i Eineberggt 22 ut for salg. Takst er ikke avholdt, bestilles.  

• Narvik – takst skal bestilles for objektene som er ledige for salg. 

• Tilbudsgrunnlaget for meglertjenester i Tromsø, Harstad og Narvik er under utarbeiding. 
Denne tjenesten konkurranseutsettes og kunngjøres på DOFFIN.  

Diverse forhold - leieavtaler 
Det viser seg at boligkontorene har behandlet utleie av våre gjennomgangsboliger ulikt. 
Eksempler er: 

• Ikke skrevet avtale med leietaker. Dermed har leietaker et tidsubestemt leieforhold med 
UNN – jfr Husleielovens § 9-1. Det vil si en sterkere rett etter husleielovens 
bestemmelser. 

• Tidsbestemte leieavtaler som er utgått, og hvor leietaker ikke er flyttet ut. 
Boligkontorene har ikke hatt rutiner for varsling til leietaker om at botiden er ute. Viser 
for øvrig til husleielovens § 9-2 som sier ”Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder 
etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å 
flytte, er avtalen gått over til å være tidsubestemt". 



 
 
Oppsigelse av leieavtaler - Formkrav som UNN som utleier må ta hensyn til er: 

• De fleste leieavtalene som vi har i den boligmassen som vurderes solgt kommer inn 
under kategorien tidsubestemte leieavtaler. Noen av disse leietakerne har bodd i våre 
gjennomgangsboliger i mange år – det er blant annet en leieavtale helt fra 1991 i den 
boligmassen som foreslås solgt.  

• Oppsigelser av disse avtalene må skje i henhold til husleielovens  
§ 9-6 som sier - ”oppsigelsesfristen skal være tre måneder til opphør ved utløpet av en 
kalendermåned ”. 

• Oppsigelsen skal være skriftlig og må begrunnes - her sier husleielovens § 9-5 bokstav 
d) følgende: ”det skal foreligge en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen”. Det er § 
9-5 som kommer til anvendelse som oppsigelsesgrunn i forbindelse med salg av 
boligene. 

• I oppsigelsen skal det også opplyses om at leieren kan protestere skriftlig til utleier innen 
en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at 
dersom leieren ikke protestere innen fristen, taper leieren sin rett til å påberope seg at 
oppsigelsen er i strid med loven jfr. § 9-8 første ledd annet punktum, og at utleieren i så 
fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd 
bokstav c. 

 
Tidsbestemte leieavtaler 
Dette er avtaler hvor UNN som utleier har inngått leieavtaler for et bestemt tidsrom. 
Fra og med 2009 til slutten av 2010 er det om lag 32 tidsbestemte leieavtaler i den boligmassen 
som i Tromsø som vurderes solgt.  
 
Administrasjonen vurderer å gi beboere med tidsbestemte leieavtaler et annet botilbud før 
leieavtalen utløper. Hensikten er å skape ro og forståelse for det vedtatte nedsalget av 
boligporteføljen til UNN. Samme tilbud gis også til tidsbestemte leieavtaler som berøres av salg 
i Harstad og Narvik. 
 
Utvelgelse 
Salg av bolig vil alltid være preget av en viss usikkerhet knyttet til hvilke boliger, seksjon eller 
enheter som kan selges når. Dette ut fra kontraktsmessige forhold til beboere, usikkerhet rundt 
den offentlige saksbehandling, salgsstrategi, marked etc.  
 
Ut fra en helhetlig vurdering av boligmassens beskaffenhet, potesial og økonomiske forhold 
foreslår administrasjonen å legge ut følgende boliger for salg:  
 
 
 

Tromsø GNR BNR Type bygg 
Merk om 
tomt/bygg 

Bokført 
verdi 

Karisvingen hele 
bygningsmassen         33 804 127

Karisvingen 1-9 (i samme rekke)           

Karisvingen 1 118 648 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

Karisvingen 3 118 648 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

Karisvingen 5,1.etg. Venstre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 5,2.etg.venstre hybel 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   



Karisvingen 5,1.etg. Høyre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 5,2.etg. HYBEL 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 7 118 648 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

Karisvingen 9 118 648 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

           
 
Karisvingen 8 - 22 (i samme 
rekke)           

Karisvingen 8 118 648 rekkehus med en boenhet  tomt fradeles   

Karisvingen 10, 2.etg.venstre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 10, 2.etg.høyre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 10, 1.etg.venstre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 10, 1.etg.høyre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 13 118 648 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

Karisvingen 12 118 648 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

Karisvingen 14, 2.etg.venstre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 14, 2.etg.høyre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 14, 2.etg.hybel 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 14, 1.etg.venstre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 14, 1.etg.høyre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 16,j 2.etg.venstre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 16,j 2.etg.høyre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 16, 2.etg.hybel 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 16, 1.etg.venstre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 16, 1.etg.høyre 118 648 
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 18 118 648 rekkehus med en boenhet  tomt fradeles   

Karisvingen 20 118 648 rekkehus med en boenhet  tomt fradeles   

Karisvingen 22 118 648 rekkehus med en boenhet  tomt fradeles   

            
Karisvingen 11 -19 (i samme 
rekke)           

Karisvingen 11 118 675 rekkehus med enboenhet egen tomt   

Karisvingen 15 118 648/649 rekkehus med enboenhet 
tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 17, 2.etg.høyre 118 648/649
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 17, 2.etg.hybel 118 648/649
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 17, 1.etg.venstre 118 648/649
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 17, 1.etg.høyre 118 648/649
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 17, 2.etg.venstre 118 648/649
rekkehus med flere 
boenheter  

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 19, 2.etg.venstre 118 648/649 rekkehus med en boenhet 
tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 19, 2.etg.høyre 118 648/649 rekkehus med en boenhet 
tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 19, 1.etg.venstre 118 648/649 rekkehus med en boenhet 
tomt 
fradeles/seksjoneres   

Karisvingen 19, 1.etg.høyre 118 648/649 rekkehus med en boenhet 
tomt 
fradeles/seksjoneres   



Karisvingen 19, 2.etg.hybel 118 648/649 rekkehus med en boenhet 
tomt 
fradeles/seksjoneres   

            
 

Tromsø GNR BNR Type bygg 
Merk om 
tomt/bygg 

Bokført 
verdi 

Brinkveien hele bygningsmassen  44 291 663

Brinkveien 1- 22 (i samme rekke)           

Brinkveien 10 118 653 rekkehus en boenhet egen tomt    

Brinkveien 12, sokkel høyre  118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 12, 2.etg.venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 12, 2.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 12, 2.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 12, 1.etg.venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 12, 1.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 12, 1.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 14 118 654 rekkehus en boenhet egen tomt   

Brinkveien 16 118 655 rekkehus en boenhet egen tomt   

Brinkveien 18, sokkel venstre 118 652 rekkehus flere boenheter 
tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 18, 2.etg.hybel 118 652 rekkehus flere boenheter egen tomt   

Brinkveien 18, sokkel høyre 118 652 rekkehus flere boenheter egen tomt   

Brinkveien 18, 2.etg.høyre 118 652 rekkehus flere boenheter egen tomt   

Brinkveien 18, 1.etg.høyre 118 652 rekkehus flere boenheter egen tomt   

Brinkveien 18, 1.etg.hybel 118 652 rekkehus flere boenheter egen tomt   

Brinkveien 18, 1.etg.venstre 118 652 rekkehus flere boenheter egen tomt   

Brinkveien 20, sokkel høyre 118 652 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 20, 2.etg.hybel 118 652 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 20, 2.etg.venstre 118 652 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 20, 1.etg.høyre 118 652 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 20, 1.etg.hybel 118 652 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 20, 1.etg.venstre 118 652 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 22 118 658 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 24 118 659 rekkehus med en boenhet egen tomt   

            

Brinkveien 26 -44 (i samme rekke)           

Brinkveien 26 118 652 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

Brinkveien 28 118 652 rekkehus med en boenhet tomt fradeles   

Brinkveien 30, 2.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 30, sokkel venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 30, 2.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 30, 1.etg.venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 30, 1.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 30, 1.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 32, sokkel venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   



Brinkveien 32, 2.etg.venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 32, 2.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 32, 2.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 32, 1.etg.ventre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 32, 1.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 32, 1.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 34 118 660 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 36, sokkel venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter tomt må fradeles   

Brinkveien 36, 2.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter tomt må fradeles   

Brinkveien 36, 2.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter tomt må fradeles   

Brinkveien 36, 1.etg.venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter tomt må fradeles   

Brinkveien 36, 1.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter tomt må fradeles   

Brinkveien 36, 1.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter tomt må fradeles   

Brinkveien 38 118 661 rekkehus med en boenhet egen tomt   

Brinkveien 40 118 652 rekkehus med en boenhet tomt må fradeles   

Brinkveien 42, 2.etg.venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 42, 2.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 42, 2.etg.hybel 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 42, 1.etg.venstre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 42, 1.etg.høyre 118 652 
rekkehus med flere 
boenheter 

tomt 
fradeles/seksjoneres   

Brinkveien 44 118 677 rekkehus med en boenhet egen tomt   
Nordslettveien hele 
bygningsmassen          12 843 505

Nordslettveien 1a/b - 6a/b           

Nordslettveien 1 a 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles – 
seksjoneres   

Nordslettveien 1 b 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 2 a 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 2 b 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 3 Hovde 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 3 Sokkel 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 4 Hovde 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 4 Sokkel 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 5 Hovde 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 5 Sokkel 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 6 a 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Nordslettveien 6 b 118 507 tomannsbolig 
 tomt fradeles - 
seksjoneres   

Narvik          

Bueveien 66b 47 392 rekkehus egen tomt 1 384 524

Bueveien 66a 47 393 rekkehus egen tomt 1 384 524

Måseveien 18 39 1322 rekkehus Festetomt 770 371



Måseveien 16 39 1323 rekkehus Festetomt 770 371

Måseveien 14 39 1324 rekkehus Festetomt 770 371

Måseveien 12 39 1325 rekkehus Festetomt 770 371

Svingen 1 39 85 rekkehus med 4 boenheter Festetomt 1 096 169

Svingen 3 39 86 rekkehus med 4 boenheter Festetomt 1 096 169

Harstad          

Einerberggt. 22 59 133 Blokk - 56 hybler  tomt fradeles 12 399 526

Gen. Fleich 44 C-3 60 100 borettslag - rekkehus   727 871

Gen. Fleich 44 F-6 60 100 borettslag - rekkehus   727 871

Gen. Fleich 50 C-19 60 100 borettslag - rekkehus   727 871

Kleiva 11b  52 166 borettslag - rekkehus   532 202

Kleiva 5c  59 166 borettslag - rekkehus   532 202

Skarveien 59 39 borettslag - leilighet   469 233

Vollen 13 b 59 flere borettslag - rekkehus   666 765

Vollen 15 b 59 flere borettslag - rekkehus   666 765

Vollen 28 a 59 flere borettslag - rekkehus   666 765

  Samlet  bokført verdi for salgsobjektene er 117 099 236
 
 
Boligsituasjonen etter nedsalg 
UNN skal fortsette å tilby personboliger. Dette inngår som ett av mange virkemidler i 
personalpolitikken, og skal være forankret i en overordnet personalpolitikk og HR-strategi 
utarbeidet av personalavdelingen og besluttet av administrerende direktør. 
 
Tabellen nedenfor viser antall UeideU utleieobjekter til boligformål pr 1. mars 2008 før og etter 
foreslått nedsalg. I tillegg leier UNN 82 hybler og 75 leiligheter. (Vi har i styresak 8 sagt Pr. 31. 
desember 2007 eier UNN til sammen 645 utleieenheter totalt 45 000 mP

2
P, samtidig som det leies 

inn 157 enheter fra boligmarkedet i Tromsø 
 

Eide utleieobjekter til boligformål pr 1. mars 2008 
 Antall før salg Antall - selges Antall utleieobjekter 

etter salg  
Sted Leilighet Hybel-/leil. Leilighet Hybel-/leil. Leilighet Hybel-/leil. 
Tromsø 275 134 108 18 167 116 
Harstad 21 98 9 56 12 42 
Narvik 34 36 14 0 20 36 
Sum 330 268 131 74 199 194 
 
Som det fremkommer av tabellen ønsker UNN å selge totalt 131 leiligheter og 74 
hybler/hybelleiligheter. Dette utgjør 40 % av leilighetene og 28 % av hyblene/hybelleilighetene. 
UNN vil etter nedsalget fortsatt eie 199 leiligheter og 194 hybler/hybelleiligheter. I tillegg 
kommer 157 innleide enheter, noe som gir totalt 550 boenheter. 
 
Helse Nord RHF har i styresak 99-2007 utredet boligbehovet i Helse Nord. Det fremkommer av 
utredningen at UNN har et totalt stipulert gjennomsnittlig behov for 250 boenheter på årsbasis. 
Inkludert i dette års-estimatet er behovet for ferievikarer og innleie i perioden juni-august på ca 
110-170 boenheter. Administrasjonen mener det vil være mulig å avhende ca 400 boenheter og 
likevel kunne dekke det stipulerte behov for boliger på årsbasis. For å dekke toppene i 



ferieperioden vurderes samarbeid med for eksempel entreprenører, Studentsamskipnaden og 
andre. Det er også fullt mulig i dagens marked å leie inn det totale boligbehovet for UNN. 
 
Konsekvenser for ansatte av nedsalg 
Det nedsalg som legges frem i denne styresak antas ikke å ha konsekvenser for UNNs 
muligheter til å tilby ansatte bolig i hht UNNs tildelingsreglement. Dette fordi det har vært 
tildelt boliger de seinere år som har gått ut over UNN tildelingskrav i tillegg til at 
gjennomgangshastigheten har vært for lang fordi kontrakter ikke har vært fulgt opp godt nok.  
 
UNN vil fortsatt kunne tilby bolig til de ansatte som i hht tildelingsreglementet har behov for 
dette.  
 
Tildelingskriterier utarbeides på grunnlag av gjeldende boligstrategi. Det må sikres at 
tildelingskriteriene for boliger jevnlig ajourføres og hele tiden harmonerer med 
arbeidsmarkedssituasjonen og den til enhver tid gjeldende overordnede rekrutterings- og 
personalpolitikk.  
 
Ved å forvalte UNNs personalboliger på en effektiv og verdibevarende vil man unngå fremtidig 
og ytterligere verdiforringelse av eiendommene, samt ha en større beleggsgrad enn vi i dag har. 
Med bakgrunn de beregninger og vurderinger som er gjort antas ikke et nedsalg, som foreslått i 
denne styresak, å ha negative konsekvenser for rekruttering og stabilisering av personell i UNN.  
 
Tildeling av boliger underveis i salgsprosessen 
Som en konsekvens av de forpliktelser vi har ovenfor våre leietakere, vil vi måtte redusere 
tildeling av bolig i salgsprosessen. Dette fordi vi vil tilby enkelte ny bolig for resterende 
kontraktsperiode ved salg. Det vil også være slik at når boliger blir ledige, så vil noen av disse 
legges ut i markede for salg. Videre vil en del boliger som ellers ville vært utleid stå tom i 
påvente av salg. Nevnte forhold vil begrense tilgangen på personalbolig i UNN.  
 
På den annen side er det mange private aktører som ønsker å leie ut til våre ansatte. Disse 
henvendelser har frem til nå blitt avvist. Vi vil for fremtiden formidle private henvendelsene til 
ansatte som ønsker bolig. 
 

Personalpolitiske konsekvenser 
Boligdriften i Tromsø er bemannet med seks årsverk, Narvik og Harstad er bemannet med ett 
årsverk hver. Behovet for bemanning må vurderes etter eventuelt nedsalg. 
 
Økonomiske prinsipper konsekvenser 
Direktøren har i tidligere styresaker presisert at salg av boligmasse skal skje ut fra reelle 
helsefaglige, økonomiske og personalmessige vurderinger, ikke ut fra eventuelle kortsiktige 
muligheter til å realisere en salgsgevinst. Boligene skal selges for markedspris i det åpne 
boligmarkedet.  
 
I henhold til UNNs vedtekter og styrevedtak i sakene 111- og 112-2005 i Helse Nord RHF kan 
ikke UNN fritt disponere disse midlene. Det er imidlertid åpent for at UNNs styre kan søke 
Helse Nord RHF og foretaksmøtet om anvendelse av frigjorte midler til finansiering av 
modernisering, nybygg og oppgradering av boligmassen. Økt likviditet som følge av boligsalget 
foreslås anvendt til investeringer, modernisering, nybygg og oppgradering av boligmassen.  
 
Gevinsten ved salg av eiendom er salgssum fratrukket bokført verdi på salgstidspunktet. 
Gevinsten kan i verste fall bli negativ. Det vil si at selv om et salg virker positivt inn på 



likviditet og fører til reduserte fremtidige driftskostnader og avskrivninger, kan en eventuell høy 
inngangsverdi føre til av UNN må bokføre et tap i det året eiendommen selges.  
 
Det vil tas ny takst av de eiendommene som ikke har vært taksert etter overtakelsen fra Troms 
og Nordland Fylkeskommune og som vurderes lagt ut for salg. I dag benyttes i stor grad bokført 
verdi som grunnlag for verdifastsetting. Erfaringer andre helseforetak har gjort viser at denne er 
noe usikker og at eiendommer har vært solgt både til en høyere og lavere pris en den bokførte 
verdi. De senere årene har boligprisene i Harstad, Narvik og Tromsø økt og det er derfor grunn 
til å anta at dagens markedsverdi er høyere eller lik bokført verdi av eiendomsmassene.   
 
Dersom UNN skal oppnå den gevinsten ved salg av eiendommer i 2008 som styret har vedtatt i 
sak 85/2007, må et betydelig antall eiendommer selges, også formålsbygg må vurderes. 
Eiendommene må legges ut for salg tidlig etter sommerferien 2008.  
 
Styret vil kontinuerlig informeres om fremdriften av salgene. 
 

Tromsø, 26. februar 2008 

 
 
 
 
 
Tor Ingebrigtsen 
Adm. direktør 
 

 
 
 
Leif Tore Hanssen 
Drifts- og eiendomssjef 
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