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Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

 

Formål/sammendrag 

I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om 

godkjenning av salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF (UNN).  

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

Avhending av eiendommen og den samlokaliseringen av rehabiliteringstjenestene i UNN som 

allerede er gjennomført, vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed respekten 

for pasientene i opptaksområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

 

Bakgrunn/fakta 

Helse Nord RHF mottok i april 2011 brev fra UNN med en orientering om at saken ville bli 

behandlet av styret i UNN i juni 2011. Saken ble behandlet i styremøtet i UNN i sak 59/2011 

den 15. september 2011, og det ble fattet følgende vedtak: 

 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF vedtar salg av Mellomveien bo- 

og rehabiliteringssenter, gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune. 

 

2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget under forutsetning av Helse Nord 

RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 

 

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 fattet 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.  

 

Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter er lokalisert sør for Tromsø sentrum og har gnr 119 

bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune. Den har et areal på 3 233 m
2
 og ble bygd i 1960. Takst 

av eiendommen foreligger, og markedsverdien er estimert til 24 mill kroner. Eiendommen er 

bokført med kr. 1,-. 

 

Virksomheten ved Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter ble i 2009 flyttet til UNN i 

Breivika, og det er funnet gode alternative løsninger for de beboerne som hadde en varig 

avtalt borett. 

 

Saken er drøftet internt i UNN og fikk ingen merknader. 

 

Medbestemmelse 

Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli drøftet med de 

konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. 

Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem ved møtestart. 

 

Vurdering 

Bygningsmassens standard i Mellomveien er ikke i henhold til dagens krav til formålsbygg. 

Rehabiliteringstjenestene i UNN er samlokalisert for å oppnå en bedre utnyttelse av ressurser i 

UNN, både med hensyn til pasienttilbud, service, kvalitet og økonomi. Eiendommen er 

således ikke lengre i bruk av UNN, men har en løpende driftskostnad på om lag 200 000,- 

kroner pr år. 

 

Helse Nord har bedt UNN klargjøre med Tromsø kommune om eiendommen skal brukes i 

henhold til samhandlingsreformen. Tromsø kommune har sendt skriftlig bekreftelse på at 

eiendommen er av interesse i denne forbindelse. Det innebærer at UNN kan gå i direkte 

forhandlinger med Tromsø kommune om salg av eiendommen på en forretningsmessig god 

måte. 

 

Siden det i denne saken foreslås å selge en eiendom som overstiger 10 mill kroner, er dette en 

sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til foretaksmøtet i 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 helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å eie denne eiendommen og 

tilrår at eiendommen selges. 

 



Når det gjelder de økonomiske og strategiske motivene for salget, 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. 

Det er også slik at vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord 

RHF.  

 

Konklusjon 

Adm. direktør tilrår at styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om et foretaksmøte for å få 

godkjent salg av nevnte eiendom i UNN, 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 

eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø fra Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 

2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 

Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 

3. Styret ber om at foretaksmøtet godkjenner at salget kan skje i direkte forhandlinger med 

Tromsø kommune på en forretningsmessig god måte. 

 

 

Bodø, den 14. oktober 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

Vedlegg: Styresak 59/2011 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Salg av 

Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter med vedlegg 

 Styresak 59 2011 UNN HF, endelig vedtak 

 

 Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  

 Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011   

 

 

 

 

http://www.helse-nord.no/article77054-1079.html
















































ST 59/2011 Salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 15.09.2011 
Innstilling til vedtak 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF vedtar salg av 
Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter, gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø 
kommune. 

2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget under forutsetning av 
Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 

3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av denne 
eiendommen disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og 
oppgradering av eiendomsmassen i UNN. 

 
Direktøren endret innstilling ved å trekke vedtakspunkt 3. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF vedtar salg av 

Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter, gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø 
kommune. 

2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget under forutsetning av 
Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 
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