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Sak nr:  08/2012 

 

Navn på sak: Salg av eiendom ved Tana helsesenter        

 

Adm. direktørs forslag til tilrådning: 

Tana kommune planlegger å bygge nye omsorgsboliger ved Tana Helsesenter. Eiendommen 

som det ønskes å benytte tilhører Helse Finnmark HF og kommunen ønsker dermed å kjøpe 

aktuelt areal. Helse Finnmark HF har ingen planer for eller spesiell interesse i det aktuelle 

området. 

 

Styret i Helse Finnmark HF inviteres til følgende vedtak: 

 

1. Styret i Helse Finnmark HF stiller seg positiv til et salg av eiendom til Tana kommune, 

for å gi grunnlag for bygging av omsorgsboliger. 

2. Styret gir administrasjonen i oppdrag å forhandle fram pris og kontraktsforslag ihht 

lover og forskrifter. 

3. Kontraktsforslaget må legges fram for foretaksmøtet for endelig godkjennelse. 

 

Vedlegg: 

1. Saksfremlegg 

2. Skisseprosjekt omsorgsboliger 

 

 

 

Hans Petter Fundingsrud 

Adm. dir. 
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Saksbehandler:  Drifts- og eiedomssjef Øyvin S. Grongstad    

Dato:   23. februar 2012 

 

Styresak 8/2011 Salg av eiendom ved Tana Helsesenter 
 

Bakgrunn 

Tana kommune planlegger å bygge nye omsorgsboliger ved Tana Helsesenter. Eiendommen 

som det ønskes å bygges på tilhører Helse Finnmark HF og i den forbindelse ønsker Tana 

kommune å kjøpe ca 9.600 kvm av foretaket. 

 

 
 

 

Vurdering 

Helseforetakets eiendom (omrammet med blått over, gnr.13,bnr.89) i Tana er regulert til 

offentlig bebyggelse og er på totalt 20.531 kvm. Tana kommune driver Helsesenteret som er 

koblet opp mot foretakets DPS og ønsker å kjøpe ca 9.600 kvm for å gi plass til bebyggelse av 

nye omsorgsboliger. Kommunen vil med dette kunne gi hensiktsmessige helse- og 

omsorgstjenester for befolkningen, samt danne grunnlag for god drift. Foretaket vil fortsatt eie 

grunnen som dagens DPS står på etter et eventuelt salg og foretakets tomt vil fortsatt være 

mer enn stor nok også i framtiden. Videre vil denne utbyggingen også ivareta behovet for 

parkering, både i dag og framover, både for kommunen og foretaket. 

 

Helse Finnmark HF har tidligere signalisert at foretaket kommer til å se på strukturendringer i 

forbindelse med større byggeprosjekter. Ut fra dette er det lagt opp til en prosess om skal se 

på en eventuell endret lokalisering av døgnavdelingen DPS-øst, til Nye Kirkenes Sykehus.  

Tomten er også av en slik størrelse at det også vil være mulig å utvikle tilbudet i Tana, dersom 

dette skulle bli utfallet av prosessen. På bakgrunn av dette ligger det ikke noen framtidige 

interessekonflikter knyttet til den aktuelle eiendommen. 
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Tana kommune har kjøpt eiendom av Finnmarkseiendommen i senere tid. Det foreligger ikke 

offentlige opplysninger om kjøpesum pr m
2
. Det vil innhentes informasjon om 

Finnmarkeiendommens priser i ulike deler av fylket, før avgjørelse om salgssum.  

Tana kommune oppgir at de vil dekke utgifter og arbeidet forbundet med oppmåling/fradeling 

og tinglysning. 

 

Anbefaling 

Det anbefales å imøtekomme ønsket fra Tana kommune på denne forespørselen, på grunnlag 

av at de ønsker å videreutvikle helse- og omsorgstjenester på eiendommen. Helse Finnmark 

HF har heller ingen spesiell interesse i det aktuelle området. 

 

Når det gjelder pris pr. kvm anbefales det å ha en dialog med Finnmarkseiendommen for å 

kunne finne en riktig pris for området. Helse Finnmark bør søke å tilpasse sitt prisnivå til 

Finnmarkseiendommens linje, både ved kjøp og salg. Helse Finnmark HF må i tillegg 

forholde seg til lover og forskrifter for salg av eiendom. 
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