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STYRESAK 44-2009  HELSE FINNMARK HF, SALG AV BOLIGER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om 
godkjenning av salg av boliger ved Helse Finnmark HF. 
 
Bakgrunn/fakta 
I forbindelse med opprettelsen av helseforetakene ble det også overtatt tilhørende 
personalboliger. Helse Finnmark har gått gjennom sin boligportefølje og kommet frem til at 
det er behov for å beholde et mindre antall boliger til sine medarbeidere. Både de boligene 
som det er behov for å beholde og de boligene som er aktuelle for salg har et stort 
vedlikeholdsbehov. For å redusere kostnadene for bolighold og for å utvikle de boligene 
Helse Finnmark har behov for, er det ønskelig å legge ut overflødige boliger for salg i 
boligmarkedet på ordinære markedsvilkår. 
 
Styret i Helse Finnmark HF har behandlet salg av boliger i to styresaker, henholdsvis sak 
56/2008 og sak 19/2009 og har i tillegg gitt supplerende informasjon på forespørsel fra Helse 
Nord RHF. 
 
I sak 56/2008 ble følgende vedtak fattet:  
1. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til strategisk dokument med 

forvaltningsplan og tiltak. 
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 21 boligenheter kan selges jfr. 

vedlegg 4 ”Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt”. 
3. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris. 
4. Styret ber adm. dir. komme tilbake med en samlet behovsvurdering på de ulike lokasjoner, 

og om eksisterende boligmasse er i samsvar med disse behovene. Herunder 
vedlikeholdsplan. 

5. Dersom salgene gir en vesentlig mindre salgssum enn fremstilt i vedlegg 4 ”Nærmere 
omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling. 

6. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 21 
boligenheter. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. 
fullmakt til å forstå salg av 21 boligenheter. 

 
I sak 19/2009 ble følgende vedtak fattet: 
1. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til løsningsdokument ”Boligbehov - en 

samlet behovsvurdering i Helse Finnmark”.  
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til nedsalg av boliger slik at man kommer 

ned til ønsket antall boliger - og en oppgradering av boliger man beholder.  
3. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 11 boligenheter kan selges, 

jfr. vedlegg 3 ”Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt”.  
4. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris.  
5. Dersom salgene gir en vesentlig mindre salgssum enn fremstilt i vedlegg 3 ”Nærmere 

omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling.  
6. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 11 

boligenheter. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. 
fullmakt til å forstå salg av 11 boligenheter.  
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7. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen om å søke Helse Nord RHF om å få 

benytte gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse.  
8. Boligbehovet vurderes på nytt i 2011.  
 
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 
Vedtaket i sak 56/2008 fra Helse Finnmark HF er til nå ikke behandlet av Helse Nord RHF i 
tråd med de føringer som ble gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i forbindelse med 
den internasjonale finanskrisen og fallet i boligprisene som følge av svekket etterspørsel etter 
boliger. Markedet for boliger er i noe bevegelse og i tillegg har Helse Finnmark behov for å 
redusere vedlikeholdskostnader til boliger man strengt tatt ikke trenger i marked der tilgangen 
på boliger for øvrig er god. 
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Siden det i denne saken foreslås å selge boliger med en bokført verdi på om lag 32,8 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 de vedlagte styresakene fra Helse 
Finnmark med vedlegg, samt tilleggsinformasjon til sak 56/2008 fra Helse Finnmark i e-post 
av 18.november 2008.  
 
I styresak 56/2008 fremmes salg av boliger til en bokført verdi på nær 22 mill kroner og en 
antatt markedsverdi (se tilleggsinformasjonen) på nær 24 mill kroner. Salget gir en beregnet 
salgsgevinst på vel 2,6 mill kroner og gir i tillegg reduserte driftskostnader med kr 462.276,- 
og reduserte vedlikeholdskostnader med kr 308.259,-, til sammen reduserte kostnader på kr 
770.535,-. Ut over dette kommer reduserte administrative kostnader som ikke er stipulert 
nærmere. 
 
I styresak 19/2009 fremmes salg av boliger til en bokført verdi på 13,5 mill kroner og en 
antatt salgsverdi på 19,5 mill kroner. Antatt salgsgevinst vil dermed kunne bli 6,0 mill kroner. 
Driftsbesparelser ved salg ligger på kr 223.000 og reduserte vedlikeholdskostnader vil være kr 
422.000 hvis normen for vedlikehold følges og kr 135.000 i forhold til budsjettert vedlikehold 
i 2008.  
 
For alle boligene er det dermed en antatt salgsgevinst på 8,6 mill kroner og reduserte årlige 
drifts- og vedlikeholdskostnader på 1,1-1,3 mill kroner. 
 
Adm. direktør er, med bakgrunn i Helse Finnmark HF’s saksbehandling, enig i vurderingen 
som foretaket har gjort knyttet til behovet for å eie personalboliger og tilrår at boligene bør 
selges for å frigjøre bundet kapital og fokusere på vedlikehold av den boligmassen foretaket 
reelt sett trenger. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt 7 i sak 19/2008 fra Helse Finnmark - om disponering av 
frigjorte ressurser - legges det opp til at dette vil skje i samsvar med styret i Helse Nord RHF 
sitt vedtak i sak 111-2005. Av dette vedtaket fremgår det at eventuell salgsgevinst skal 
benyttes til å endre resultatkravet for Helse Finnmark i 2009. Det er også slik at vurdering av 
investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord RHF. Det vises i denne 
forbindelse til styresak 121-2008 Budsjett 2009 – Rammer og føringer (november 2008) og i 
styresak 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for drift og investering (juni 2008). Etter 
godkjenning av salg i foretaksmøte må det derfor eventuelt foretas en revidering av 
investeringsrammen for Helse Finnmark HF knyttet til frigjorte midler. 
 
Etter vedtak i foretaksmøte for Helse Nord RHF fremmes saken for behandling i foretaksmøte 
for Helse Finnmark HF. 
 
Medbestemmelse 
Helse Finnmark HF, salg av boliger ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. mai 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til notatet om salg av boliger for Helse Finnmark HF. 
 
2. Partene forutsetter at Helse Finnmark vil sitte igjen med et boligtilbud for ansatte i den 

grad det er slikt behov i forbindelse med rekruttering av nødvendig personell. 
 
3. Partene gir sin tilslutning til at boligene selges under de forutsetningene som ligger i 

notatet og protokollens punkt 2 samt overordnede retningslinjer fra foretaksmøtet for salg 
av eiendom. 
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Konklusjon 
Adm. direktør tilrår derfor at styret ber HOD om et foretaksmøte for å få godkjent salg av 
nevnte boliger i Helse Finnmark HF og at frigjorte ressurser i forbindelse med salget 
disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

personalboliger Helse Finnmark HF i tråd med denne saken. 
 
2. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn fremstilt i sakene fra Helse Finnmark 

HF, skal salget utsettes til markedsprisen medfører at det kan gjennomføres uten vesentlig 
tap i forhold til bokført verdi for den aktuelle porteføljen sett under ett. 

 
3. Disponering av frigjorte ressurser gjennomføres i samsvar med vedtak i styresak 111-

2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Brev fra Helse Finnmark HF med Styresak 56/2008 i Helse Finnmark HF med tilhørende 

vedlegg og tilleggsinformasjon etter forespørsel fra Helse Nord RHF 
2. Brev fra Helse Finnmark HF med Styresak 19/2009 i Helse Finnmark HF med tilhørende 

vedlegg 
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