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Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF  
    – godkjenning  
 

 

Formål/sammendrag 

I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF godkjenner salg av diverse eiendommer 

ved Nordlandssykehuset HF. 

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

Salg av disse eiendommene medfører indirekte økt kvalitet på øvrig eiendomsmasse i 

helseforetaket og frigjør midler til bedre pasientbehandling som også påvirker respekt og 

trivsel for pasienter og medarbeidere. Salget av byggene med barnehagedrift gir driverne av 

barnehagene egen styring på kvalitet og trivsel og er således også positivt. 

 

Bakgrunn/fakta 

Nordlandssykehuset HF har avviklet driften av Røsvik bo- og behandlingssenter og har i 

tillegg besluttet å avhende to boliger i henholdsvis Gravdal og Stokmarknes som i dag 

benyttes til barnehager.  

 

Helseforetaket har ingen planer om å ta i bruk lokalene i Røsvik i egenregi, og eiendommene 

der er nå bare en vedlikeholdsmessig utgiftspost. Dersom det skal etableres ny virksomhet i 

senteret, vil det også være behov for boliger til ansatte i ny virksomhet. Helseforetaket ønsker 

derfor å avhende både institusjonsbygget og de tilhørende tre boligene samt en garasje. Tomt i 

henhold til vedlagt brev fra Nordland Fylkeskommune er fylkeskommunens eiendom og vil 

ikke bli solgt. 

 

Driverne av barnehagene i Gravdal og Stokmarknes ønsker å overta eierskapet til bygningene. 

Nordlandssykehuset HF bes om å imøtekomme dette. 

 

Styret i Nordlandssykehuset HF har i møte, den 30. november 2010 fattet følgende vedtak: 

 

Ber om at saken behandles i Helse Nord og at vi får tillatelse til å: 

1. selge eiendommene knyttet til Røsvik bo og behandlingssenter (RBB), frigjort likviditet 

disponeres til styrking av likviditet ved NLSH. 

2. disponere frigjort likviditet fra salg av boliger på Gravdal og Stokmarknes til å dekke 

vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i disse områdene. 

 

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.  

 

I styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk virksomhet ble det 

fattet 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. 

 

Medbestemmelse 

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset 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 

Nordlandssykehuset HF’s arbeid med å følge opp styresak 16-2006 ligger til grunn for den 

eiendomsforvaltningen som gjelder boliger, slik det legges opp til i saken fra helseforetaket. 

 

Siden det i denne saken foreslås å selge eiendommer med en verdi på om lag 7,5 mill kroner, 

er dette en sak som kan besluttes av styret i Helse Nord RHF. Dette salget omfattes heller ikke 

av helseforetakslovens § 32 Salg av sykehusvirksomhet.  

Generelt skal salg av eiendom behandles i foretaksmøte jf. § 31 Salg av foretakets faste 

eiendom. Det er i vedtektene gjort unntak for salg under 10 mill kroner. Hvis samlet salgssum 

ligger under denne grensen, er det ikke behov for å forelegge saken for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

Når det gjelder de vurderingene som ligger til grunn for forslaget, vises det til vedlagte 

styresak fra Nordlandssykehuset HF. Helse Nord RHF har bedt Nordlandssykehuset HF om at 

berørte kommuner samt fylkeskommunen, der eiendommene er lokalisert uttaler seg om 

salget. Dette har tatt noe tid, men er nå avklart med unntak fra Vestvågøy kommune som ikke 

har svart. Det vises til vedleggene 2 og 3.  

 

Adm. direktør er med bakgrunn i Nordlandssykehuset HF’s saksbehandling enig i 

vurderingen som helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å eie disse eiendommene og 

tilrår at eiendommene selges for å frigjøre bundet kapital. 

 

Når det gjelder vedtakets punkter om disponering av frigjorte ressurser til styrking av 

likviditet og dekking av vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i Gravdal og Stokmarknes, 

legges det opp til at dette vil skje i samsvar med vedtak i styresak 111-2005. Det er også slik 

at vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord RHF.  

 

Konklusjon 

Adm. direktør tilrår at styret godkjenner salg av nevnte eiendommer i Nordlandssykehuset 

HF, og at regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. 

Resultatkravet justeres tilsvarende. 

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret godkjenner å avhende eiendommer Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken. 

 

2. Styret ber om at Nordlandssykehuset HF avhender barnehagene på Gravdal og 

Stokmarknes til driverne av barnehagene og at eiendomssalget i Røsvik korrigeres i tråd 

brevet fra Nordland Fylkeskommune. 

 



3. Regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. Resultatkravet 

justeres tilsvarende.  

 

 

Bodø, den 14. oktober 2011 

 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

Vedlegg: Vedlegg 1 Brev fra NLSH om salg av eiendommer jan 2011  

med vedlagt Styresak 73/2010 

Vedlegg 2 Brev til kommuner og Nordland Fylkeskommune om salg av eiendom 

Vedlegg 3 Brev fra kommuner og Nordland fylkeskommune om eiendomssalg  

NLSH 2011  

 

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
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Deres ref.: Vår ref.: Dato:
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Nordlandssykehuset HF - Salg av eiendommer Røsvik, Gravdal og
Stokmarknes.

Vedlagt oversendes utskrift fra vedtak i styremøte 30.11.2010 i Nordlandssykehuset HF, styresak
73/2010 vedr. salg av eiendommer Røsvik, Gravdal og Stokmarknes.

Ber om at saken behandles i Helse Nord og at vi får tillatelse til å:
1. selge eiendommene knyttet til Røsvik bo og behandlingssenter (RBB), frigjort likviditet

disponeres til styrking av likviditet ved NLSH.
2. disponere frigjort likviditet fra salg av boliger på Gravdal og Stokmarknes til å dekke

vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i disse områdene.

Vedlegg : Utskrift fra styresak NLSH 73/2010.

Postadresse : Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler
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Drift og eiendom

Styresak 7312010
Salg av eiendommer Røsvik, Gravdal og Stokmarknes

Saksbehandler:
Otto Larsen

Dokumenter i saken :

Utrykt vedlegg:
• Takst Idrettsveien 5.

• Verdivurdering Sykehusbakken 65.
• Verdivurdering Sykehusbakken 60.

• Verdivurdering Røsvik bo og behandlingssenter, RBB.
• Verdivurdering Knapplund 1/2, Røsvik.
• Verdivurdering Skogveien 7, Røsvik.

Saksbehandlers kommentar:

HELSE NORD

Saksnr.: Dato:
2010/2260 30.11.2010

I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om salg av bygningsmassen i Røsvik samt to boliger
på Gravdal og Stokmarknes som i dag brukes som barnehager. Av frigjort likviditet fra salgene
foreslås frigjort likviditet knyttet til salgene på Gravdal og Stokmarknes disponert til oppgradering
av boligmassen på Gravdal og Stokmarknes mens frigjort likviditet knyttet til salg av
bygningsmassen i Røsvik foreslås disponert til styrking av likviditeten til Nordlandssykehuset.

I tråd med prinsipper for investeringer, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord vedtatt i
november 2005 gjelder følgende knyttet til salg av fast eiendom:

• Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for virksomhet som ikke
yter spesialisthelsetj eneste alene for verdi opp til 10 mill kr per eiendom per år. Dersom det
gjennomføres flere slike enkelt salg som i suen overstiger 10 mill kroner må salg ut over 10
mill kr. forelegges foretaksmøtet. I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge fast eiendom til
en verdi over 10 mill kr, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet skal saken
forelegges styret for Helse Nord RHF som bringer saken opp til foretaksmøtet med Helse og
Omsorgsdepartementet.

• Frigjøring av likviditet som følge av salg styrker foretaksgruppens samlede likviditet, og kan
kun nyttes til økte investeringer etter vedtak i Styret for Helse Nord RHF.

• En regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom medfører at styringsmålet for
helseforetaket skjerpes tilsvarende, så lenge helseforetaket styret mot underskudd.

Det betyr salget av bygningsmassen i Røsvik samt disponering av frigjort likviditet til oppgradering
av boliger, må godkjennes av styret for Helse Nord.

Styresak nr 73/10 Møtedato: 14.12. 2010 1



Røsvik bo og behandlingssenter (RBB) ble nedlagt som behandlingsinstitusjon i januar 2010.
Institusjonen består av et hovedbygg på ca. 1900 kvm og frittliggende garasje ca. 140 kvm. I tillegg
til dette består anlegget av tre eneboliger hvorav to i kjede som ligger ved hovedbygget og den
tredje ligger i Sletten boligfeltet.

To av boligene er utleid mens det i hovedbygget ikke er noen aktivitet.

Det er gjort en verdivurdering av bygningene tilknytet institusjonen, hovedbygning med garasje er
verdivurdert til 2,0 mill. kr. Boligene er samlet vurdert til 1,55 mill kr.

Bokført verdi i regnskapet utgjør 3,7 mill kr.

Enebolig Gravdal, Sykehusbakken 60.
Boligen benyttes i dag som barnehage.
Boligen er taksert til kr. 758.000,-.

Boligen har en regnskapsført verdi på kr, 728.000,-.

Enebolig Gravdal , Sykehusbakken 65.
Boligen benyttes i dag som barnehage og driver av barnehagen ønsker å kjøpe boligen. Boligen er
taksert til kr. 1.500.000,-.

Boligen har en regnskapsført verdi på kr. 1.416.350,-.

Enebolig Stokmarknes, Idrettsveien 5.
Boligen benyttes i dag som barnehage og driver av barnehagen ønsker å kjøpe boligen. Boligen er
taksert til kr. 1.430.000,-.

Boligen har en regnskapsført verdi på kr. 1.683.092,-.

Konklusjon.
Røsvik bo- og behandlingshjem (RBB).
Nordlandssykehuset har ingen planer om å ta i bruk lokalene i Røsvik i egen regi. RBB er for tiden
kun en utgiftspost for NLSH og vi vil vavre best tjent med at eiendommene selges.

Det er utarbeidet et salgsprospekt for RBB og vi vurderer det slik at dersom det skal etableres ny
virksomhet i lokalene vil det være behov for boliger for ansatte. Det foreslås derfor å legge
bygningsmassen samlet ut for salg.

Frigjort likviditet fra salget foreslås disponert til styrking av likviditeten ved NLSH.

Enebolig Gravdal, Sykehusbakken 60.
Det foreslås at eiendommen legges ut for salg til høystbydende. Frigjort likviditet ved salget
foreslås disponert til å dekke vedlikeholdsetterslep på NLSH's øvrige boliger i Lofoten.

Enebolig Gravdal, Sykehusbakken 65.
Det foreslås at eiendommen legges ut for salg til høystbydende. Frigjort likviditet ved salget
foreslås disponert til å dekke vedlikeholdsetterslep på NLSH's øvrige boliger i Lofoten.

Styresak nr 73110 Møtedato: 14.12. 2010



Enebolig Stokmarknes , Idrettsveien 5.
Det foreslås at eiendommen legges ut for salg til høystbydende. Frigjort likviditet ved salget
foreslås disponert til å dekke vedlikeholdsetterslep på NLSH's øvrige boliger i Stokmarknes.

Tilrådning:

Styret i Nordlandssykehuset anbefales å fatte følgende:

Vedtak:
1. Styret tilrår overfor styret i Helse Nord at Røsvik bo- og behandlingssenter legges ut for salg

og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke likviditeten til
Nordlandssykehuset.

2. Styret godkjenner at Sykehusbakken 60, Gravdal legges ut for salg og selges til
høystbydende.

3. Styret godkjenner at Sykehusbakken 65, Gravdal legges ut for salg og selges til
høystbydende.

4. Styret godkjenner at Idrettsveien 5, Stokmarknes legges ut for salg og selges til
høystbydende.

5. Det foreslås overfor styret i Helse Nord at frigjort likviditet fra salgene av boligene i på
Gravdal og Stokmarknes disponeres til dekke vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i
området.

Avstemming :

Vedtak :

Styresak nr 73/10 Møtedato: 14.12. 2010



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPI)VIESSO

Drift og eiendom

Styresak 73/2010
Salg av eiendommer Røsvik, Gravdal og Stokmarknes

HELSE • ø • NORD
a

Saksbehandler: Saksnr.: Dato:
Otto Larsen 2010/2260 30.11.2010

Innstilling til vedtak:
1. Styret tilrår overfor styret i Helse Nord at Røsvik bo- og behandlingssenter legges ut for

salg og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke
likviditeten til Nordlandssykehuset.

2. Styret godkjenner at Sykehusbakken 60, Gravdal legges ut for salg og selges til
høystbydende.

3. Styret godkjenner at Sykehusbakken 65, Gravdal legges ut for salg og selges til
høystbydende.

4. Styret godkjenner at Idrettsveien 5, Stokmarknes legges ut for salg og selges til
høystbydende.

5. Det foreslås overfor styret i Helse Nord at frigjort likviditet fra salgene av boligene i på
Gravdal og Stokmarknes disponeres til dekke vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i
området.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret tilrår overfor styret i Helse Nord at Røsvik bo- og behandlingssenter legges ut for

salg og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke
likviditeten til Nordlandssykehuset.

2. Styret godkjenner at Sykehusbakken 60, Gravdal legges ut for salg og selges til
høystbydende.

3. Styret godkjenner at Sykehusbakken 65, Gravdal legges ut for salg og selges til
høystbydende.

4. Styret godkjenner at Idrettsveien 5, Stokmarknes legges ut for salg og selges til
høystbydende.

5. Det foreslås overfor styret i Helse Nord at frigjort likviditet fra salgene av boligene på
Gravdal og Stokmarknes disponeres til å dekke vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i



området.
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