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Styresak 124-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og 

gamle Kirkenes sykehus 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Finnmarkssykehuset HF (FSYK) behandlet styresak 84/2016 Salg av boliger og 
Kirkenes sykehus i styremøte, den 29. september 2016. Saken omhandler salg av 
behandlingsarealer i et betydelig omfang, og må derfor vedtas i styret både i FSYK og 
Helse Nord RHF.  
 
Forutsetninger om salg av eiendommer er innarbeidet i langsiktig plan med en 
samlepost for hele regionen på 120 mill. kroner for perioden 2017-2020. Eiendommer i 
FSYK er en delmengde av dette. 
 
Styret i FSYK fattet i sak 84/2016 følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av gamle Kirkenes sykehus og 

boligene i boligpakke 1 og 2. 
2. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, 

med anmodning om godkjennelse av salg gamle Kirkenes sykehus og boligene. Under 
forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå 
salg i henhold til punkt 1 i vedtaket. 

3. Dersom salgene forventes å gi en salgssum vesentlig lavere enn bokført verdi, 
forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med 
administrerende direktør, gjøre denne vurdering. 

4. Administrerende direktør må sikre at foretaket har tilgang til tilstrekkelig antall 
boliger, for å sikre rekruttering og stabilisering.  

 
Fordi helseforetaket bygger nytt sykehus i Kirkenes på ny tomt, har ikke helseforetaket 
behov for hverken det gamle sykehuset eller omliggende boliger. Salg vil frigjøre kapital 
og redusere finanskostnader, samtidig som det fritar FSYK for vedlikeholdskostnader. 
 
Helseforetaket arbeider med å sikre tilgang til boliger for ansatte og vikarer i nærheten 
av nytt sykehus, men må ikke eie disse selv. Helseforetaket har derfor lagt til rette for 
salg av det gamle sykehuset og store deler av boligene, parallelt som det jobbes med å 
sikre tilgang til andre boliger på Skytterhusfjellet boligfelt. 
 
Det anbefales å avhende eiendommene som beskrevet i vedlegg. Avhending foreslås 
gjort etappevis slik at en sikrer tilstrekkelig med boliger for ansatte.  
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Salg forutsettes gjennomført i tett dialog med Helse Nord RHF, siden dette omhandler 
store verdier og at dette må godkjennes i foretaksmøtet. Det forutsettes også at 
kompetansen i Sykehusinnkjøp HF er involvert i salgsprosessen. 
 
Om salg av eiendom 
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.  
 
I økonomihåndboken heter det: 
 
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 sykehuset og boligene i Kirkenes ikke kan besluttes av styret i 
FSYK, og det må således behandles av foretaksmøtene i Helse Nord RHF og FSYK. 
 
Om Kirkenes 
FSYK har i styresakene 97/2013 (og styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart - styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 
2013) vedtatt at det skal bygges nytt sykehus i Kirkenes. Det ligger inne i konseptet at 
helseforetaket ikke skal beholde det gamle sykehusbygget, men at dette skal legges ut 
for salg som et bidrag til helseforetakets økonomiske bærekraft. Det gamle sykehuset vil 
være avskrevet sommeren 2017. 
 
Totalt er sykehuseiendommen på 157 mål som er regulert til sykehusformål. I tillegg til 
selve sykehuset, inneholder eiendommen elevhjem, søsterhjem, pikehjem og boliger. 
Når sykehusdriften flyttes til NKS1, er det lite hensiktsmessig å beholde 
personalboligene på Prestøya. 
 
  

1 NKS: Nye Kirkenes sykehus 
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FSYK har i styresak 46/2014 orientert styret om arbeidet med helseforetakets 
boligstrategi. Planen går i korte trekk ut på at helseforetaket skal sikre tilgang til 
boliger, uten å være eier. Dette på bakgrunn av at helseforetakets økonomiske situasjon 
ikke tillater at det prioriteres så mye midler til ikke-kliniske oppdrag.  
 
Styret i FSYK har behandlet strategi for økonomisk bærekraft i sak 97/2014, der salg av 
boliger var et av vedtakspunktene. Det vises her til vedleggene i denne saken. 
 
Eiendommene som omfattes av salget gjelder: 
• Kirkenes sykehus (Dr. Palmstrøms vei 15) 
• Søsterhjem og Pikehjem (Dr. Palmstrøms vei 11/13 - kontorbygninger) 
• Elevhjemmet (Dr. Palmstrøms vei 9 - 60 boenheter) 
• 4-mannsbolig (Dr Palmstrømsvei 2 – 4 boenheter) 
• Leiligheter (Dr. Nedlers vei 7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/23 – 75 

boenheter) 
• Rekkehus (Bøkfjordveien 9-13 – 12 boenheter) 
• Rekkehus (Bakkeveien 17-59 – 22 boenheter) 
 
Nærmere beskrivelse ligger i vedleggene. 
 
Økonomi  
SKIFTE Eiendom (utskilt fra Forsvarsbygg) har anbefalt å legge opp til noen «pakker» 
på salg, der boligene som ligger tett opptil gamle Kirkenes sykehus, inkludert 
Elevhjemmet, selges sammen med sykehuset. Verdivurderingen antyder en verdi på ca. 
64 mill. kroner.  
 
Videre foreslås en egen «pakke» for Bakkeveien, med en antydet verdi på ca. 11 mill. 
kroner og Bøkfjordveien med en verdi på ca. 5 mill. kroner.  
 
Etter dette legges det opp til enkeltsalg av de tre eneboligene helseforetaket eier, som 
ikke er taksert og tatt med i denne saken. Erfaringen tilsier at disse har en total verdi på 
ca. 5 mill. kroner. Total verdi er dermed vurdert å være rundt 85 mill. kroner.  
 
Anbefalte salgspakker og rekkefølge: 
1. Sykehuset, Dr. Nedlersvei, Elevhjem, Pikehjem og Søsterhjem 
2. Bøkfjordveien 
3. Bakkeveien 
 
Bakkeveien anbefales at helseforetaket eier og drifter selv inntil det foreligger et 
alternativ på Skytterhusfjellet. Dette for å sikre at helseforetaket har tilgang til boliger 
til personell. Helseforetaket vil vurdere om behov for oppgradering i forkant av salg. 
 
For Elevhjemmet er det lagt fram et forslag til en avtale om tilbakeleie som vil sikre at 
helseforetaket, i tillegg til Bakkeveien, har tilgang til nok boliger i perioden fram til at et 
alternativ foreligger i nærheten av det nye sykehuset. SKIFTE Eiendom anser en slik 
leieavtale som en positiv heftelse ved salg. Det forberedes parallelt en konkurranse for å 
leie boliger i nærheten av det nye sykehuset.  
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Risiko 
Det foreligger både økonomisk risiko og en generell risiko knyttet til denne saken.  
 
Det er risiko for at salgssummen og bokført verdi ikke harmonerer med hverandre. 
Spesielt siden eiendommene er et gammelt sykehus og gamle boliger, er dette 
forbundet med risiko. På den andre side er det knyttet stor risiko til å fortsette å eie 
disse eiendommene, fordi behovet for oppgradering er prekært. Det vurderes som 
mindre risikofylt å avhende eiendommene. 
 
Et annet element er risiko for å ikke ha tilstrekkelig tilgang til boliger knyttet til behov 
som følger av arbeidet med stabilisering og spesielt rekruttering. Risikoreduserende 
tiltak er stegvis realisering av salg parallelt med utlysing av leie av arealer på 
Skytterhusfjellet. 
 
Medbestemmelse 
Salg av salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus ble drøftet med tillitsvalgte i 
Finnmarkssykehuset HF, den 19. september 2016. Partene samtykket til salget, jf. utrykt 
vedlegg 7. 
 
Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 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 84/2016 Salg av boliger og Kirkenes sykehus 

(styremøte Finnmarkssykehuset HF 29. september 2016) til orientering. 
 

2. Partene er enige om at styret i Helse Nord RHF anmoder Helse- og 
omsorgsdepartementet om foretaksmøte for beslutning om salg av eiendommene i 
Kirkenes i Sør-Varanger kommune (boliger og gamle Kirkenes sykehus) fra 
Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Salg av eiendommer er forankret i langsiktig plan, og adm. direktør er enig i 
vurderingen administrasjonen og styret i Finnmarkssykehuset HF har gjort i denne 
saken.  
 
Adm. direktør tilrår at styret i Finnmarkssykehuset HF gis fullmakt til å avhende 
anlegget i tre trinn, slik beskrevet i saksfremlegget. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om 
et foretaksmøte for å få godkjent salg eiendommen i Finnmarkssykehuset HF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Kirkenes og 

gamle Kirkenes sykehus i tråd med saksfremlegget. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 
foretaksmøte til å avhende eiendommene i Kirkenes i Sør-Varanger kommune 
(boliger og gamle Kirkenes sykehus) fra Finnmarkssykehuset HF. 

 
3. 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 84/2016 i FSYK Salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 
2. Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF 29092016 
3. Kirkenes Verdivurdering salgspakke 1 
4. Kirkenes Verdivurdering salgspakke 2 
5. Kirkenes Verdivurdering salgspakke 3 
6. Kirkenes Leieavtale Elevhjemmet 
7. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset HF 19. sept. 2016 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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