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Styresak 145-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - 

salg av eiendommer 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken foreslås det at styret i Helse Nord RHF godkjenner salg av 
eiendommer i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Harstad. Salg blir ikke aktuelt, 
før godkjennelse av detaljregulering fra Harstad kommune foreligger. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet sak 92 Reguleringsplan for 
boligområde ved UNN Harstad i møte, den 6. oktober 2014. Se vedlegg 1-3.  
 
I saken er det redegjort for og fremmet begrunnet forslag om å få godkjent en 
reguleringsplan som legger til rette for oppføring av leilighetsbygg med en mulig 
utbygging av inntil 83 boenheter. Reguleringsplanen muliggjør en utbygging på begge 
sider av Søsterstien, samt riving av eksisterende bygg på sørsiden. En slik omregulering 
vil øke arealets markedsverdi og dermed mulighetene for at UNN kan selge de aktuelle 
eiendommene med ønsket økonomisk gevinst.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende 

detaljreguleringsplanen for et boligområde på nordsiden av UNN Harstad 
(Søsterstien) til Harstad kommune med sikte på fremtidig salg. 

 
2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende 

direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området, under 
forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 

 
3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte 

eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av 
eiendomsmassen i UNN. 

 
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. 
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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.  
 
Eiendommene som er aktuelle å selge, er delvis godkjent fra tidligere, jf. foretaksmøte 
28. september 2009 (vedlegg 4), der eiendommene Eineberggata 22 og Søsterstien 1 
(Kaarbø), Harstad ble godkjent for salg. I 2008 ble disse to eiendommene taksert til 
henholdsvis 18 mill. kroner og 3 mill. kroner. Taksten for det samlede området i 2013 
var 31 mill. kroner inkludert nevnte eiendommer, mens bokført verdi for de to 
eiendommene pr. oktober 2014 er henholdsvis 6,5 mill. kroner og 1,56 mill. kroner. 
 
Salget av eiendommene må godkjennes av styret i Helse Nord RHF.  I dette tilfelle, der 
hoveddelen av eiendommene tidligere er godkjent for salg i foretaksmøte, og resten av 
eiendommene ikke har verdi over 10 mill. kroner, er det ikke påkrevd med 
foretaksmøte for å godkjenne salget. Styrets godkjenning er tilstrekkelig. 
 
Formål med salget 
Formålet med denne styresaken er å redegjøre for og fremme begrunnet forslag om å; 
a) Omregulere UNNs ansatteboliger og barnehagebygg fra eksisterende regulerte 

formål som offentlige bygninger til boligformål og bolig-/parkeringsformål. 
b) Legge til rette for bygging av flere leilighetsbygg ved Søsterstien/Einerbergata etter 

fremtidig salg. 
c) Legge til rette for mulig fremtidig utvidelse av eksisterende sykehusbygg. 
d) Legge til rette for eventuell ny atkomst til UNN Harstad fra St. Olavs gate og 

etablering av to nye busstopp i St. Olavs gate. 
 
Nærmere redegjørelse fremgår av vedleggene 1-3. 
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Det har vært gjennomført flere møter med Harstad kommune underveis i prosessen.  
Reguleringsforslaget, slik det nå foreligger, gjenspeiler innspill gitt underveis i 
prosessen.  
 
Medbestemmelse 
Saken har vært til behandling i drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten i UNN, 
den 30. september 2014. Protokoll fra drøftingsmøtet ble forelagt styret i UNN til 
behandling som referatsak i styremøte, den 6. oktober 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - salg av eiendommer ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 1. desember 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enig i vurderingen som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort, 

knyttet til salget av de aktuelle eiendommene omtalt i denne saken. 
 
2. Partene slutter seg til adm. direktørs vurdering om at eiendommene selges som 

foreslått under forutsetning av at den foreslåtte reguleringsplanen godkjennes av 
Harstad kommune.  Frigjorte ressurser fra salget disponeres i tråd med vedtak i 
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord. 

 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Avhending av eiendommen vil bidra positivt for tilretteleggingen av adkomst til 
sykehuset i Harstad og dermed bedre kvaliteten i tilbudet for pasientene i 
opptaksområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Vurdering 
Området antas å gi god økonomisk gevinst ved et eventuelt fremtidig salg. En eksakt 
pris er vanskelig å angi, da det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til om UNN skal 
selge hele boligeiendommen under ett, eller stykke den opp i deler før et eventuelt salg. 
UNN vil velge det alternativet som fremstår som det mest økonomisk fordelaktige. 
Eiendomsmarkedet i Harstad er i stigende utvikling, og ny takst vil bli innhentet, når 
beslutning om salg er godkjent. 
 
Det legges opp til følgende fremdriftsplan: 
- Innlevering av komplett reguleringsplanforslag til kommunen - oktober 2014 
- Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn (seks uker) - november/desember 2014 
- Merknadsbehandling og eventuelle justeringer av planen - januar/februar 2015 
- Vedtak av reguleringsplanen - mars 2015 
- Første mulighet for salg i henhold til planens intensjoner - mai 2015 
 
Siden det i denne styresaken foreslås å selge en eiendom som utover det som tidligere 
er godkjent solgt i foretaksmøter, ikke overstiger 10 mill. kroner i verdi, er dette en sak 
som adm. direktør innstiller overfor styret å godkjenne, uten foretaksmøte.  
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Med bakgrunn i UNNs saksbehandling er adm. direktør enig i vurderingen som 
helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å selge de aktuelle eiendommene. Det 
tilrås at eiendommene selges som foreslått under forutsetning av at den foreslåtte 
reguleringsplanen godkjennes av Harstad kommune.  
 
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, slik det redegjort for under avsnittet om Bakgrunn/fakta. Det er også slik at 
vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord RHF.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret godkjenner salget av nevnte eiendom i 
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, 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 i Helse Nord RHF godkjenner salget av eiendommene i Harstad fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med saksfremlegget. 
 
2. Styret forutsetter at det foreligger en godkjent reguleringsplan fra Harstad 

kommune, før salg eventuelt gjennomføres.  
 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  
1) Sak 92 Reguleringsplan for boligområde ved UNN Harstad 
2) Sak 92 Vedlegg 1 Reguleringsplan UNN Kaarbøjordet-St. Olavs gate 
3) Sak 92 Vedlegg 2 Skisser boligområde Harstad 
4) Protokoll fra foretaksmøte 28. september 2009 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 17. desember 2014  
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-17-desember-2014-article104224-1079.html



