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Vedrørende anmodning fra UiT om tillatelse til å planlegge leie av arealer 
i Nye Hammerfest sykehus 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til brev datert 26.03.2018 der Universitetet i Tromsø -

Norges arktiske universitet (heretter UiT) anmoder departementet om tillatelse til å gå videre 

i arbeidet med å planlegge leie av arealer til bruk for universitetsformål i Nye Hammerfest 

Sykehus (NHS). 

 

KD mener planene om samlokalisering mellom Finnmarkssykehuset og UiT fremstår som et 

godt grunnlag for samhandling og felles utnyttelse av ressurser, og for forskning- og 

undervisningsaktiviteter innenfor de helsefaglige retningene som tilbys ved UiT. KD gir på 

denne bakgrunn UiT tillatelse til å gå videre med planleggingen.  

 

KD viser videre til referat fra møte 27.03.2018 der saken ble diskutert. Referatet omtaler en 

søknad fra HelseNord HF om investeringslån til byggeprosjektet. KD ber UiT påse at det 

videre arbeidet med prosjekteringen av byggeprosjektet med behovsanalyser knyttet til felles 

og egne arealer til universitetsformål, blir tatt hensyn til i en eventuell revidert søknad om 

investeringslån. UiT må dekke kostnader ved prosjekteringsarbeidet innenfor sine gjeldende 

rammer.  

 

KD oppfordrer også UiT til å informere Statsbygg på et tidlig tidspunkt om de videre planene 

knyttet til samlokaliseringsprosjektet og påfølgende oppsigelse av dagens leieavtale om 

lokaler som leies av Statsbygg i Elsa Semmelmannsvei 1.  

 

Når det gjelder omfanget på husleiekompensasjonen som kan gis til UiT for leie av arealene, 

vil dette være et eventuelt satsingsforslag fra Kunnskapsdepartementet som må behandles i 

den ordinære budsjettprosessen. KD kan derfor ikke gi noen avklaringer om dette på 
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Side 2 
 

nåværende tidspunkt, men viser til at det kan søkes om å få kompensasjon for inntil 75 pst. 

av de økte leiekostnadene. KD viser også til at det har blitt innvilget lavere 

kompensasjonsomfang i andre tilfeller og at det er .  

 

Vi oppfordrer til å ta kontakt dersom noe er uklart. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hedda Huseby (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Marthe Nordtug 

seniorrådgiver 

 

 

 

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet 
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