
 

  

 
 

Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 74-2010 Salg av boliger – Helse Finnmark HF 
    Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 
 
 
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 
Helse Finnmark HF har fra gammelt av hatt behov for en stor portefølje av personalboliger. 
Foretaket har solgt en del boliger i 2009 og 2010 etter forutgående behandling i styrene for Helse 
Finnmark HF og Helse Nord RHF, samt i tilhørende foretaksmøter i 2009. Foretaket har gått 
gjennom sin boligportefølje på nytt og kommet frem til at det er behov for ytterligere å redusere 
antall boliger til sine medarbeidere.  
 
Ønsket situasjon er å sitte igjen med en boligportefølje tilpasset Helse Finnmark HF’s nåværende 
og fremtidige behov, med lavest mulig driftskostnad. For å redusere kostnadene for bolighold og 
for å utvikle de boligene Helse Finnmark HF har behov for, er det således ønskelig å legge ut 
overflødige boliger for salg i boligmarkedet på ordinære markedsvilkår. 
 
Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse 
Finnmark HF – Boligbehov og nedsalg av boliger. 
 
I sak 37/2010 ble det fattet følgende vedtak:  
 
1. 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.  
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 32 boligenheter kan selges.  
3. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris og på en slik måte at det er totaløkonomisk 

gunstig for foretaket. 
4. Dersom noen salg antas å gi en salgssum lavere enn bokført verdi, fremstilt i vedlegg 3 

”Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny 
behandling. 

5. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 32 
boligenheter. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt 
til å forestå salg av 32 boligenheter. 

6. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen søke Helse Nord RHF om å få benytte 
gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse. 

 



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 
Helse Finnmark HF oppnådde ved forrige salgsrunde akseptable priser for sine eiendommer. 
Helse Finnmark HF har behov for å redusere vedlikeholdskostnader til boliger man strengt tatt 
ikke trenger i et marked, der tilgangen på boliger for øvrig er god. Det kan således være 
fordelaktig å legge ut boliger som foretaket ikke trenger for salg. 
 



Siden det i denne saken foreslås å selge boliger med en bokført verdi på om lag 27,6 mill kroner 
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 ovennevnte styresak i Helse 
Finnmark HF med vedlegg.  
 
I styresak 37/2010 fremmes salg av 32 boliger (av foretakets 414 boliger pr 15.5.2010) til en 
bokført verdi på 27,6 mill kroner og en antatt markedsverdi (se tilleggsinformasjonen) på 40,7 
mill kroner. Salget gir en beregnet regnskapsmessig gevinst på omlag 13,1 mill kroner og gir i 
tillegg reduserte kostnader på kr 380 000,-. Ut over dette kommer reduserte administrative 
kostnader som ikke er stipulert nærmere. 
 
Adm. direktør er, med bakgrunn i Helse Finnmark HF’s saksbehandling, enig i vurderingen som 
helseforetaket 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 helseforetaket 
reelt sett trenger. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt 6 i sak 37/2010 fra Helse Finnmark - om disponering av frigjorte 
ressurser - legges det opp til at dette vil skje i samsvar med styret i Helse Nord RHF’s vedtak i 
styresak 111-2005. Av dette vedtaket fremgår det at eventuell salgsgevinst skal benyttes til å 
endre resultatkravet for Helse Finnmark i 2010. 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. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår derfor at styret ber Helse- og omsorgsdepartementet 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 tilhørende 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 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 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Brev fra Helse Finnmark HF med utdrag av styresak 37/2010 i Helse 

Finnmark HF med tilhørende vedlegg og endelig vedtak i saken 
 
 Siste side av vedlegg nr. 2 og hele vedlegg nr. 3 til brevet fra Helse 

Finnmark HF er unntatt off. jf. Offl. § 5. 
 
 



 
 
 
 
 
Administrasjonen 
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Helse Finnmark HF Telefon: 78 42 10 00* Besøksadresse: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: 
Sykehusveien 35   Avd tlf:   Laila Hansen 
9613 Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no  Avd faks:   Dir tlf: 78421110 
     
Org nr: Kontonr:  Avd e-post: Saksbehandler epost: 
MVA 983 974 880 NO 4910.11.87585 www.helse-finnmark.no  Laila.Hansen@helse-finnmark.no 

 
 

Helse Nord RHF   
v/Lars Vorland 
8038 Bodø  
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Sted / Dato: 

 2010/372 Hammerfest, 4.6.2010  
 
 
 

 
 
Oversendelse styresak 37/2010 Boligforvaltning Helse Finnmark HF – boligbehov og 
nedsalg av boliger  
 
Det vises til vedtak i styresak 37/2010 Helse Finnmark HF, punkt 5.  
 
Vedlagt oversendes styresaken til Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av 
salg av 32 boliger. Bokført verdi kr. 27 576 000. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Helse Finnmark HF 
 
 
Eva Håheim Pedersen/s/   
Adm. direktør  
 
 
 
Vedlegg:  

1. Styrets vedtak 
2. Utdrag styresak 37/2010 Boligforvaltning Helse Finnmark HF – boligbehov og nedsalg av 

boliger 
3. Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt (unntatt offentlighet § 5), inkludert 

bokført verdi og drifts- og vedlikeholdsutgifter for salgsobjektene.  
 
 
Brevet sendes kun elektronisk 
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Vedlegg 1 
 

 
 
 
 
 
  Sak 37/2010 Boligforvaltning Helse Finnmark HF – boligbehov og nedslag  
 av boliger 
 
  Styrets vedtak: 
 
 1.  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.  
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 32 boligenheter kan selges.  
3. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris og på en slik måte at det er totaløkonomisk 

gunstig for foretaket. 
4. Dersom noen salg antas å gi en salgssum lavere enn bokført verdi, fremstilt i vedlegg 3 ”Nærmere 

omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling. 
5. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 32 boligenheter. 

Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå salg 
av 32 boligenheter. 

6. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen søke Helse Nord RHF om å få benytte 
gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse. 

 
  Enstemmig vedtatt. 
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Vedlegg 2 
 
Saksbehandler: Boligsjef Ståle Linnes                                                                                                       Dato: 04.06.2010 
 

UTDRAG STYRESAK 37/2010 – BOLIGBEHOV HELSE FINNMARK HF  - 
BOLIGBEHOV OG NEDSLAG AV BOLIGER 

 
Saken gjelder: 
HELSE FINNMARKS BOLIGBEHOV OG NEDSALG AV BOLIGER  
 
I denne saken gis styret en ny orientering om de ulike boligene/eiendommene foretaket besitter, og hvilke det kan være 
aktuelt å avhende i tiden fremover.  
 

Bakgrunn 

Helse Finnmark HF eier og driver sykehus i Hammerfest og Kirkenes samt at det i tillegg finnes en 
rekke enheter tilhørende psykisk helsevern og rus rundt om i fylket. Fra gammelt av har det vært 
behov for en stor portefølje av personalboliger. I dag er dette behovet vesentlig redusert og foretaket 
sitter da igjen med en stor boligmasse det ikke er like stort behov for. Ønsket situasjon er å sitte 
igjen med en boligportefølje tilpasset Helse Finnmarks nåværende og framtidige behov, med lavest 
mulig driftskostnad.  
 
På bakgrunn av dette har styret i Helse Finnmark tidligere besluttet iverksettelse av en gjennomgang av boligporteføljen 
med den hensikt å kartlegge dagens situasjon sett opp imot foretakets reelle behov for boliger (sak 56/2008). Som et 
resultat av denne beslutningen ble en boligbehovsrapport – ”Boligbehov - en samlet behovsvurdering i Helse 
Finnmark” – utarbeidet. Styret har gitt sin tilslutning til dette løsningsdokumentet for en bedre optimalisering av 
fremtidig struktur av boligmassen i foretaket – samt sin tilslutning til nedsalg av boliger slik at man kommer ned til 
ønsket antall boliger – og en oppgradering av boliger man beholder (sak 19/2009). 
 
Denne saken gjelder; 

Trinnvis nedsalg av boliger som det ikke er behov for i Helse Finnmark HF (ihht. Boligbehovsrapport). 
 

Boligbehov og salg av boliger 

Problemstillingen knyttet til boligbehov og salg av boliger har vært drøftet tidligere i styret, og adm. dir. har fått i 
oppdrag å gjøre ytterligere endringer i boligmassen slik at den er enda bedre tilpasset dagens behov.  
 
Boligsjef utarbeidet i mars 2009 en Boligbehovsrapport, som gir en totalvurdering av Helse Finnmarks boligbehov og 
hvilken eierstrategi som vil være mest hensiktsmessig og lønnsom for framtiden. I rapporten er det utarbeidet 
faseinndelt forslag for å løse foretakets fremtidige boligbehov i Finnmark, som styret har gitt sin tilslutning.  
 
I fase 1 ble det vedtatt å selge 31 boligenheter. Pr. 15.05.10 er 26 av 31 boligenheter solgt. 3 boligenheter ligger ute for 
salg. 2 boligenheter er trukket ut av markedet. Salgene har gått gjennom mekler og solgt til markedspris.  
 
I fase 2 foreslås ytterligere salg av inntil 32 boligenheter, til en bokført verdi på ca. kr. 29 mill. Salgene vil være i tråd 
med statlige og regionale føringer om reduksjon av helseforetakenes eiendomsmasse. 
 
Salg av boliger kan begrunnes ut fra flere forhold: 

� Helse Finnmark har flere boliger enn det er behov for. 
� Frigjøre ressurser til investeringer. 
� Frigjøre ressurser til oppgradering og tilpasning av boligmassen. 
� Styrevedtak i Helse Nord. 
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Den enkelte eiendom som foreslås solgt er vurdert ut fra først og fremst; 

� Omfang og behov for boligene i HFs boligportefølje. 
 

Omfang og behov 

Omfang av boligmassen 
Helse Finnmark eier pr. 15.05.10 414 boligenheter i hele Finnmark. Innhold og omfang av boligmassen kan for øvrig 
oppsummeres i følgende punkter: 

� Bokført verdi pr. 15.05.10 ca kr. 202,5 mill.  
� Boligenhetene ble anskaffet i perioden 1955-1980 og har en enkel standard.  
� Boligenhetene er dårlig vedlikeholdt, med et stort vedlikeholdsetterslep. 

 

Behov for boliger 

Tilgang på boliger i HF er begrunnet ut fra følgende forhold: 

� Boliger til turnuskandidater (pålagt). 
� Bolig i tilknytning til rekruttering av fagpersonell (noen ønsker å etablere seg midlertidig i leid bolig før de 

evt. kjøper sin permanente bolig – tilgang til slike boliger kan være utslagsgivende for rekruttering). 
� Boliger til korttidsinnleie (vikarboliger). 

 
I dag tillates en leietid på 3 år, mens behovet ut fra punktene over er maksimalt en leietid på 1-2 år. 
Følgelig vil foretaket kunne klare seg med færre boligenheter enn i dag. Alle 32 boligenheter som 
foreslås solgt er i dag leid ut i over ett år til samme person.  
 
Sammensetningen av boligenhetene er i dag slik at disse ikke er tilstrekkelig tilpasset Helse Finnmarks reelle behov. 
Behovet for boliger er mindre for visse typer boliger, spesielt enebolig i Hammerfest. Også familieleiligheter, spesielt i 
Hammerfest og de som ligger langt fra sykehuset, er det i dag mindre etterspørsel etter.  
 
Etterspørselen viser et økende behov for vikarhybler/1-roms samt et fortsatt behov for 2- og 3-roms boligenheter. 
Eneboliger og større familieleiligheter (4-roms) er det ikke like stort behov for som tidligere, spesielt gjelder det for 
psykisk helseverns boområder.   
 
Basert på en vurdering med utgangspunkt i Boligbehovsrapporten legges det til grunn et behov for totalt 365 
boligenheter. Dette tilsvarer ca 88 prosent av nåværende boligmasse på 414 boligenheter. Dette betyr at ca 12 prosent 
av boligene leies ut til personell som ikke er prioritert ihht. vedtatt tildelingsreglement. Dagens boligportefølje 
representerer således en overdekning i forhold til hvilket krav som stilles til boligdekning for ansatte og innleide 
arbeidstakere i Helse Finnmark. 
 
En erfaringsbasert betraktning rundt boligbehovet til nevnte yrkeskategorier tilsier etter Helse Finnmarks vurdering at 
man har behov for å kunne tilby følgende type boliger: 
 
Tabell 1: Boliger Helse Finnmark har behov for (fra Boligbehovsrapport) 
 

Type bolig Antall Størrelse Standard Møblert 
4-roms/enebolig 46 min. 80 m2  Tidsmessig god standard 10 
3-roms 26 50-70 m2 Tidsmessig god standard 15 
2-roms 143 30-50 m2 Tidsmessig god standard 143 
1-roms/hybler 150 10-30 m2 Tidsmessig god standard 150 

Totalt:  365   318 

 
En fortsettelse i nåsituasjonen innebærer boliger med ikke tidsmessige planløsninger og lav 
standard. Det vil bli svært dyrt å oppgradere alle boligene. Ihht. vedlikeholdsplan utarbeidet for 
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boligene, ligger kostnadene i størrelsesorden kr. 100-106 mill. En fortsettelse uten å ta nødvendige 
oppgraderinger vil medføre at flere boliger om kort tid blir ubeboelige.  
 
Helse Finnmark vil etter salg av 29 boligenheter i fase I fortsatt ha et overskudd på 51 boligenheter i 
forhold til konstatert behov (ihht. Boligbehovsrapport). En fortsettelse av denne situasjonen betyr at 
Helse Finnmark fortsatt i stor grad driver utleie av boliger som et ordinært eiendomsforetak. En slik 
utleie er ressurskrevende. Det er forbundet med store FDV-kostnader å ha en boligmasse som er så 
stor og i så dårlig forfatning. En videreføring av dagens opplegg representerer dårlig service til 
leietakerne, og bidrar ikke positivt i konkurransen om attraktiv arbeidskraft til Helse Finnmark.  

 
Det foreslås derfor i en fase II ytterligere nedsalg av inntil 32 boligenheter slik at man kommer ned til ønsket antall 
boliger og oppgradering av de boliger man ønsker å eie. Helse Finnmark vil etter et evt. salg av disse boligenhetene sitte 
igjen med en boligmasse på 382 boligenheter. Løsningen vil dekke foretakes behov for hybler og leiligheter med inntil 
ett års botid samt tildelingsberettiget personell som har behov for botid inntil 3-4 år (bl.a. ass.leger). 
 
Tabell 2: Ønsket boligportefølje ihht. boligbehovsrapport og boligportefølje etter salg fase I og II 
 
Type bolig Ønsket 

boligportefølje  
Portefølje etter salg 

fase I 
Portefølje etter 

salg fase II 
4-roms/enebolig 46 65 

 
41 

3-roms 26 30 30 
2-roms 143 169 161 
1-roms/hybler 150 150 150 
 

Totalt 

 
365 

 
414 

 
382 

 
 
 
 
 

Konsekvenser  

Salg av boliger kan frigi ressurser til andre mer riktige investeringer innen boligdriften. I 
tillegg reduseres de faktiske driftskostnadene og for flesteparten av objektene medfører dette et 
bortfall av en alternativ kostnad til renovering/modernisering. Skulle man la være å starte et trinnvis 
nedslag av boliger, måtte man tatt stilling til om man ville ta kostnadene ved å istandsette boligene, 
eller la disse fortsette å forfalle. Alternativet til salg er å bruke relativt store beløp til oppgradering 
av boligene/eiendommene og videre vedlikehold i årene fremover. Med tanke på de begrensede 
budsjetter som er i Helse Finnmark er det neppe tenkelig at disse boligene/eiendommene vil få 
særlig prioritet og det bør derfor selges ut mens markedet er relativt bra.  
 
I sum regner man med at salg vil innbringe ca. 40,7 mill. kr, samtidig som man avhender eiendom 
bokført til ca. 27,5 mill. kr. Dette gir en regnskapsmessig gevinst på ca 13,1 mill. kr, hvilket gir en 
tilsvarende forbedring av driftsresultatet i salgsåret. 
 
Driftsbudsjettet får bortfall av leieinntekter med ca. 1,8 mill. kr. i forhold til budsjett. Samtidig 
reduseres driftsutgiftene med ca. kr. 1.26 mill., gjennom reduserte utgifter til kommunale avgifter, 
strøm, forsikring og felleskostnader br.l. Budsjetterte vedlikeholdsutgifter pr/m2 i Helse Finnmark 
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er beregnet til ca. kr. 120,- for 2010 Det betyr at foretaket i utgangspunktet ved å selge de foreslåtte 
boligenhetene reduserer sine vedlikeholdsutgifter med ca. kr. 380 tusen.  
 
Helse Finnmark vil etter gjennomført foreslått salg fortsatt ha tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til ivaretakelse av 
sine forpliktelser når det gjelder boliger som rekrutteringsmessig virkemiddel. Dersom salgene antas å gi vesentlig 
mindre gevinst enn antatt forelegges dette styret for ny behandling. Det er en forutsetning for salget at salgssummen kan 
brukes til verdibevarende vedlikehold i andre boligenheter/eiendommer. 
 
Leietakernes rettigheter vil hovedsakelig ivaretas ved at mange vil kunne bo ut kontraktstiden. Men, det vil også kunne 
være aktuelt å si opp kontrakter. Nye kontrakter, og forlengelse av allerede inngåtte kontrakter, vurderes nøye.  
 
Opphør av borettslag/klargjøring for salg vil de respektive boligbyggelag ta seg av når det besluttes at enheter skal 
selges. 
 
Salg av eiendom krever spesielle prosedyrer og styrets myndighet er begrenset oppad til verdier 
under 5 millioner kroner. Salg i størrelsesorden 5 – 10 millioner må godkjennes av det regionale 
styret og vedtas i foretaksmøte for det aktuelle helseforetak. Salg over 10 millioner må i tillegg 
godkjennes i foretaksmøte for det regionale foretaket. 
 

Vurdering 

Helse Finnmark er prinsipielt av den oppfatning at personalboliger til ansatte ikke er en kjerneoppgave for å drive 
spesialisthelsetjenesten. Helse Finnmark har ikke som en prioritert oppgave å eie og drive personalboliger. Vedtaket om 
et trinnvis nedslag av boliger er godt forankret i foretakets strategi for salg av boliger og godt underbygget ut fra 
satsingen på foretakets kjerneoppgaver. Å redusere kapitalbindinger i personalboliger er også i tråd med Helse Nords 
målsettinger om å redusere eiendomsmassen i regionen.  
 
Boligmassen er etablert i en tid med ubalanse i boligmarkedet. Det er en betydelig bedre balanse i dette markedet i dag, 
spesielt gjelder dette for Hammerfest, og Helse Finnmarks behov for eie av noen typer boliger er derfor redusert.  
 
Helse Finnmark har betydelige investeringsutfordringer i boligmassen som skyldes at foretaket 
besitter mye gammel boligmasse og den har vært mangelfullt vedlikeholdt gjennom mange år 
Dagens situasjon med tiltagende forfall og inntektssvikt som følge av manglende utleie kan ikke 
fortsette. Det er også dårlig økonomi å la eiendommene, som enda har en betydelig verdi, forfalle 
videre. Ved å selge personalboliger vil foretaket frigjøre likviditet som kan benyttes til å 
vedlikeholde den resterende boligmasse samtidig som foretaket reduserer de totale kostnadene til 
forvaltning, drift og vedlikehold av boligmassen.  
 
Det er med de store utfordringer foretaket står overfor viktig med en gjennomgang av egen 
realkapital med tanke på bl.a. å realisere driftsunødvendig realkapital, som igjen kan reinvesteres i 
vedlikehold i den gjenværende boligmassen. Et salg vil ikke bare frigjøre kapital som kan benyttes 
til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold, men det vil også redusere boligmassen foretaket 
må ta hånd om. I en situasjon der vedlikeholdsmidlene ikke er tilstrekkelige, er dette positivt.  
 
Det er prinsipielt riktig å avhende boliger/eiendommer som det ikke er behov for og som heller indirekte ikke er knyttet 
til foretakets kjernevirksomhet – og på denne måten sikre midler til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av den 
delen av boligmassen som foretaket velger å beholde. Det anbefales ytterligere nedsalg av et større antall boliger og 
vedlikeholde øvrige ihht. vedlikeholdsplan, som vil medføre at mest mulig av verdiøkningen ved salg beholdes. Sett fra 
et eiendomsforvalterperspektiv er dette en riktig vei å gå. Dette sikrer også fortsatt kontroll over eiendommene og deres 
verdi. Det forutsettes at inntektene ikke fører til trekk i øvrig økonomisk ramme.  
 
Dersom salgene antas å være til under bokført verdi forelegges dette styret for ny behandling. Den eneste 
motforestilling til salget måtte være om behovet for boliger som rekrutteringsmessig virkemiddel skulle øke. Så langt 
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tyder lite på dette. Helse Finnmark vil etter gjennomført nedsalg fortsatt ha tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til 
ivaretakelse av sine forpliktelser i forhold til tildelingsberettiget personell.  
 

Oppsummering:  

Styret i Helse Finnmark HF fattet følgende vedtak: 
 

1. 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.  
7. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 32 boligenheter kan selges.  
8. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris og på en slik måte at det er totaløkonomisk 

gunstig for foretaket. 
9. Dersom noen salg antas å gi en salgssum lavere enn bokført verdi, fremstilt i vedlegg 3 ”Nærmere 

omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling. 
10. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 32 boligenheter. 

Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå salg 
av 32 boligenheter. 

11. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen søke Helse Nord RHF om å få benytte 
gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse. 

 
  Enstemmig vedtatt. 
 
 
UNNTATT OFFENTLIGHET – off.loven § 5. 
 
Tabell 3: Oppsummering boliger og bokført verdi og antatt markedsverdi/salgsgevinst 
 
Hammerfest: bokført verdi markedsverdi? salgsgevinst? 

Mian 2 D  kr          990 000   kr         1 540 000   kr         550 000  
Mian 6 D  kr          990 000   kr         1 540 000   kr         550 000  
Mylingen 4 A/G  kr        1 980 000   kr         3 080 000   kr      1 100 000  
Siriusveien 13 A/B/C  kr        2 970 000   kr         4 620 000   kr      1 650 000  
Siriusveien 15 A/B/C  kr        3 105 000   kr         4 830 000   kr      1 725 000  
Uranusveien 9 A/B/C  kr        3 105 000   kr         4 830 000   kr      1 725 000  
Vardøveien 16  kr        1 260 000   kr         1 960 000   kr         700 000  
Vardøveien 18+20  kr        1 800 000   kr         2 800 000   kr      1 000 000  
  kr      16 200 000   kr       25 200 000   kr     9 000 000  

    
Kirkenes:    
Dr. Nedlers vei 6+8  kr        3 294 000   kr         4 392 000   kr      1 098 000  
Dr. Nedlers vei 2+4  kr        3 240 000   kr         4 320 000   kr      1 080 000  
Dr.Nedlers vei 18  kr        3 672 000   kr         4 896 000   kr      1 224 000  
  kr      11 664 000   kr       15 552 000   kr     3 888 000  

    
Tana:    
Lismaveien 27  kr          585 000   kr            936 000   kr         351 000  
Lismaveien 36  kr          585 000   kr            936 000   kr         351 000  
  kr       1 170 000   kr         1 872 000   kr        702 000  

    

TOTALT ALLE:  kr      27 576 000   kr       40 680 000   kr    13 104 000  
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