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Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- samarbeidsavtaler med Hammerfest 

Kommune og Universitetet i Tromsø, oppfølging 

av styresak 19-2018 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og 
samlet analyse av økonomien, oppfølging av styresak 112-2017 og 114-2017 i styremøte 
28. februar 2018.  
 
I saken ble det redegjort for at Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF ønsket å få i 
stand samarbeidsavtaler med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø (UiT) for 
arealer knyttet til kommunale funksjoner og undervisningsfunksjoner i planleggingen av 
det nye sykehuset.  
 
Styret vedtok følgende i punkt 4 i vedtaket: Styret ber adm. direktør om en orientering 
når samarbeidsavtaler med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø er avklart, 
tentativt i mai 2018.  
 
I denne styresaken gis en orientering om status for disse avtalene. 
 
Oppfølging av intensjonsavtale med UiT 
Det forelå en intensjonsavtale forut for behandling av styresak 19-2018, datert 20. 
februar 2017 mellom Finnmarkssykehuset (FIN), UiT og Hammerfest kommune (HK) 
om disponering av arealer i Nye Hammerfest Sykehus (NHS). Denne inneholdt følgende 
alternativer: 
1. Alternativ 1: 

a. Campus som en integrert del av NHS og HK og/eller  
b. Campus som et nærstående bygg. Forutsetter campus Hammerfest som i dag 

integrert i Hammerfest sykehus  
2. Alternativ 2: Campus Hammerfest som i dag, men der eksisterende bygningsmasse 

økes og renoveres slik at den er hensiktsmessig i forhold til læringsmiljø, ansattes 
behov og UiT sin aktivitet. 

 
Skissert arealbehov for UiT er i utgangspunktet om lag 3.200m2 som er samme areal 
som i dag. Store deler av det tekniske arealet (600m2) på nåværende campus kan 
sannsynligvis realiseres felles med NHS og HK i nytt sykehus, og derigjennom redusere 
arealbehovet til UiT. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 
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I forbindelse med utarbeidelsen av intensjonsavtalen og i arbeidene etter at 
intensjonsavtalen ble inngått og etter styremøtet i Helse Nord RHF 28. februar 2018, har 
det vært utstrakt kontakt mellom Finnmarkssykehuset HF, Helse Nord RHF, UiT, 
Hammerfest kommune, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
for å finne gode løsninger. 
 
UiT ba Kunnskapsdepartementet (KD) i eget brev 26. mars 2018 om å få utrede arealer 
til undervisningsformål i NHS. I brevet var det lagt ved en begrunnelse i notat om 
Samhandling, samarbeid og fellesskap – fakultetsutvikling ved å samlokaliseres med nye 
Hammerfest sykehus. 
 
Brev med tilhørende notat fremgår av vedlegg 2. 
 
KD besvarte henvendelsen i brev av 24.april 2018. Se vedlegg 3.  
 
KD sier i brevet at man mener planene om samlokalisering mellom Finnmarkssykehuset 
HF og UiT fremstår som et godt grunnlag for samhandling og felles utnyttelse av 
ressurser, og for forsknings- og undervisningsaktiviteter innenfor de helsefaglige 
retningene som tilbys ved UiT. KD gir på denne bakgrunn UiT tillatelse til å gå videre 
med planleggingen. 
 
Når det gjelder omfanget på husleiekompensasjonen som kan gis til UiT for leie av 
arealene i NHS, kan UiT søke om å få kompensasjon for inntil 75 % av de økte 
leiekostnadene. Dette må imidlertid avklares senere. 
 
Oppfølging av samarbeid med Hammerfest kommune 
FIN ba i brev av 22. januar 2018 HK om en avklaring knyttet til: 
 Kommunens interesse for en realisering av parkeringshus og helsehus. 
 Kommunens interesse for en videreføring av landskapsplanen. 
 
Kommunestyret i HK behandlet henvendelsen i møte 5. april 2018. Vedtakene fremgår i 
brev fra HK av 6. april 2018, se vedlegg 4. Hovedkonklusjonen er for det første at HK er 
positiv til etablering av nye helsefunksjoner integrert i NHS innenfor en kostnadsramme 
på 266 mill. kroner. For det andre er HK positiv til at Hammerfest Parkering KF 
etablerer parkeringsanlegg på området innenfor en øvre investeringsramme på 109 
mill. kroner. For det tredje kan konseptrapportens landskapsplan legges til grunn for 
videre plan- og prosjekteringsarbeid for nytt sykehus og tilhørende anlegg på Rossmolla. 
 
HK vil sammen med Statens Vegvesen og FIN arbeide med finansieringsløsninger for 
riksvei med gang- og sykkelvei, slik at det kan stå klart til sykehuset tas i bruk. 
 
Endelig er HK åpen for ulike muligheter knyttet til overtakelse av tomt for nytt sykehus 
kombinert med salg eller makeskifte av dagens tomt. 
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Adm. direktørs vurdering 
Det er gjennomført et godt arbeid med oppfølging av ulike avtaler mellom 
Finnmarkssykehuset HF, Universitetet i Tromsø og Hammerfest Kommune om 
tomtearealer, infrastruktur og bygningsmessige arealer for Nye Hammerfest sykehus. 
 
Adm. direktør er godt tilfreds med tilbakemeldingene som er gitt Helse Nord RHF og 
Finnmarkssykehuset HF fra Universitetet i Tromsø, Hammerfest kommune og 
Kunnskapsdepartementet i forhold til samarbeid om arealer knyttet til planleggingen av 
det nye sykehuset i Hammerfest.  
 
Adm. direktør anbefaler at styret ber Finnmarkssykehuset HF om å videreføre arbeidet 
inn i forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av intensjonsavtalene 

som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet for 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene fra 
Hammerfest kommune og Universitet i Tromsø. 

 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:    
1. Brev fra Universitetet i Tromsø av 23. august 2017 til Sykehusbygg HF ad. Oppfølging av 

intensjonsavtale. Tilbakemelding til Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune 
vedr. samlokalisering  

2. Brev fra Universitetet i Tromsø av 26. mars 2018 til Kunnskapsdepartementet ad. 
Anmodning om tillatelse til å planlegge leie av arealer i Nye Hammerfest sykehus 

3. Brev fra Kunnskapsdepartementet av 23. april 2018 til Universitetet i Tromsø ad. 
anmodning fra UiT om tillatelse til å planlegge leie av arealer i Nye Hammerfest sykehus  

4. Brev fra Hammerfest Kommune av 6. april 2018 til Finnmarkssykehuset HF ad. Svarbrev 
Finnmarkssykehuset - Brev til Hammerfest kommune - samarbeid om arealer 

 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
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