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Styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på 

Jansnes i Alta kommune 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Finnmarkssykehuset HF (FSYK) behandlet styresak 35/2015 Salg av eiendom på 
Jansnes i styremøte, den 28. mai 2015. I styresaken ba styret i FSYK om tillatelse til å 
gjennomføre salget til markedspris. Siden saken omhandler salg av behandlingsarealer, 
må denne saken vedtas i styret både i FSYK og Helse Nord RHF. Saken har blitt liggende 
i påvente av at salg blir aktuelt.  
 
Styret i FSYK fattet i sak 35/2015 følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre 
salg av denne eiendommen på Jansnes Gnr.11 Bnr. 47, Gnr. 11 Bnr. 155, Gnr. 11 Bnr. 50, 
under forutsetning av at salget også godkjennes av Helse Nord RHF og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Helseforetaket har også avklart at Alta kommune ikke ønsker å kjøpe eiendommen. 
Dette fremgår av protokoll fra møtet i kommunestyret i Alta den 26.05.2015, saksnr. PS 
52/15. Både styresak 35/2015 og avklaringen fra Alta kommune er vedlagt denne 
saken. 
 
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 i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse 
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle 
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
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I økonomihåndboken står det også: 
 
5.7 Salg av eiendom 
Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for verdier opp til 10 mill 
kr (per år). I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge en fast eiendom til en verdi over 10 
mill kr, pr. år, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet (sykehusbygg med mer), skal 
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som fremmer saken for foretaksmøtet med 
Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). 
 
Dette betyr at salg av en behandlingsenhet som Jansnes ikke kan besluttes av styret i 
FSYK, selv om beløpet er under 10 mill. kroner, og må således behandles av 
foretaksmøte i Helse Nord RHF. 
 
Om Jansnes 
DPS-enheten (døgnenheten innfor psykisk helsevern) på Jansnes er lagt ned, og fem av 
ni sengeplasser er flyttet til Alta. Utvidelsen av tilbudet ved posten i Alta vil føre til 
bedre mulighet for å rekruttere og utnytte spesialister og annet helsepersonell. Dette vil 
igjen gi et bedre faglig og mer differensiert tilbud til pasientene.  
 
Som følge av å etablere én turnus vil også de totale driftskostnadene reduseres. De fire 
øvrige plasser ivaretas av ambulant akutt-team. I denne prosessen har oppgavene til 
alle DPS-enhetene i FSYK blitt endret. 
 
Økonomi  
Eiendommen Jansnes ligger i Talvik, ca. 30 km utenfor Alta sentrum. Eiendommen 
består av to store driftsbygninger og 174 mål tomt. Bygningene er satt opp på 60-tallet, 
normalt vedlikeholdt, men med et stort behov for oppgradering. Bygningene er delvis 
spesialbygd til formålet, og det er et stort areal å drifte/vedlikeholde. På tross av dette 
ser man et vesentlig potensiale for å utvikle denne eiendommen til andre formål og 
dermed et stort potensiale for salgsgevinst. Taksten på eiendommen er satt til 10 mill. 
kroner, mens bokført verdi er ca. 9,126 mill. kroner. 
 
Medbestemmelse 
Salg av eiendommen på Jansnes i Alta Kommune ble drøftet med tillitsvalgte i 
Finnmarkssykehuset HF, den 18. mai 2015. 
 
Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. oktober 2016 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar styrets vedtak i styresak 35/2015 Salg av eiendom på Jansnes i (styremøte 

Finnmarkssykehuset HF 28. mai 2015) til orientering. 
 

2. Partene er enige om at styret i Helse Nord RHF anmoder Helse- og 
omsorgsdepartementet om foretaksmøte for beslutning om salg av eiendommen på 
Jansnes i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 
 

 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 61



Vurdering 
Siden det foreslås å selge eiendom som omfatter formålsbygg, innstiller adm. direktør 
overfor styret å anmode Helse- og omsorgsdepartementet om foretaksmøte for 
beslutning om salg av eiendommen på Jansnes i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset 
HF.  
 
Adm. direktør er enig i vurderingen Finnmarkssykehuset HF har gjort med å flytte 
tjenestetilbudet til Alta.  Behovet for eiendommen er dermed ikke lenger til stede. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Finnmarkssykehuset HF gis fullmakt til å avhende 
anlegget på egnet måte etter at foretaksmøte i Helse Nord RHF har godkjent salget. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 

foretaksmøte til å avhende eiendommen på Jansnes i Alta kommune (tidligere DPS-
enhet) fra Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 

 
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 

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

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Styresak 35/2015 i FSYK Salg av Jansnes 
2. Styresak 35/2015 Endelig vedtak 
3. Avslag kjøp Jansnes Alta kommune 
4. Takst Jansnes oktober 2014 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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