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A. INNLEDNING  

Den 19.6.2013 ble et notat om fremtidig boligmasse fremlagt for ledergruppen i Finnmarkssykehuset 

HF. I notatet ble foreslått at det utarbeides et dokument som beskriver hvordan boligforvaltningen i 

Finnmarkssykehuset skal organiseres i fremtiden. Det ble også foreslått at dokumentet skal si noe om 

størrelsen på boligporteføljen i fremtiden. Dette har sammenheng med at Finnmarkssykehuset HF må 

fremskaffe bolig til nøkkelpersonell i kjerneproduksjonen.  

 

 

I dette dokumentet er følgende områder drøftet og vurdert. 

 Størrelsen på nødvendig boligportefølje. 

 Avhending av boliger. Både med tanke på rekkefølge og hvilket år.  

 Nybygg. Erstatting for avhendede tjenesteboliger.  

 Driftsmodell. Profesjonalisere boligforvaltningen.  

 Økonomi tilknyttet dagens og fremtidig boligforvaltning.  

 

B. BAKGRUNN 

En vedlikeholdsplan for perioden 2011 -2017, utarbeidet i 2010 beskriver et stort vedlikeholdsetterslep 

på hele boligmassen. Det byggtekniske forfallet til boligmassen er kommet så langt at HF som eier, er 

nødt til å gjøre noen valg for å unngå store økonomiske tap i fremtiden. Et påbegynt forfall medfører 

ofte til følgeskader som forsterker forfallet. Til slutt må boligen stenges grunnet fare for liv og helse. 

Slike tilfeller er det flere av blant boligmassen til Finnmarkssykehuset HF. Stengte boliger gir i neste 

omgang reduserte leieinntekter, men fortsatt driftsutgifter som følge av boligen fortsatt må holdes 

varm, forsikres og betale kommunale avgifter.  

 

 

B.1 Eksisterende boligmasse 

Finnmarkssykehuset HF (heretter HF) eier i dag en boligmasse på ca 19 800 kvm. Boligene er lokali-

sert i Hammerfest, Kirkenes, Tana, Karasjok, Alta og Porsanger. Største andelen av boligmassen er i 

tilknytning til sykehusene i Kirkenes (8 100 kvm) og Hammerfest (8 250 kvm).  

 

 

B.2  Vedlikeholdsetterslep 

HF sin vedlikeholdsplan for bolig, beskriver et samlet vedlikeholdsetterslep på kr 91 000 000* 

inkl.mva (år 2010 – kroner). I dagens kroneverdi tilsvarer dette kr. 95 000 000 inkl.mva. 

*(Opprinnelig beskriver vedlikeholdsplanen et etterslep på kr. 107 000 000,- inkl.mva, men mange boliger er 

solgt siden planen ble utarbeidet). 
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B.3  Dagens boligforvaltning 

Boligporteføljen som Finnmarkssykehuset HF i dag disponerer, forvaltes og driftes med 3 ulike drifts-

organisasjoner/modeller. 

 

 I egen regi. Avdeling for forvaltning og utvikling FU, har FDVU ansvaret for boligporteføljen 

som Helse Finnmark eier. Avdelingen har ansvaret for utleie (2 boligsekretærer), drift /tilsyn (2 

driftspersonell) og vedlikehold. (Kjøp av tjenester). 

 

 Boligstiftelsene Reinmo I og II. Ca 40 boenheter eies og forvaltes av boligstiftelse Reinmo I og 

II. Stiftelsene ble i sin tid opprettet av Finnmark fylkeskommune. Stiftelsen har et eget og selv-

stendig styre som er ansvarlig for økonomi, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. I juni 2013 

ble det søkt Lotteri – og Stiftelsestilsynet om oppheving av stiftelsene. Det ble argumentert med at 

stiftelsene åpenbart er ufornuftig, all den tid Finnmarkssykehuset HF selv har engen FDV organi-

sasjon for bolig. Det ble argumentert med en rekke pkt om hvorfor stiftelsene burde oppløses. I 

vedtaksbrevet datert 13.11.2013 med saksreferanse 13/02785-4/717.2 avslår Stiftelsestilsynet søk-

naden om opphevelse.  

 

Begge stiftelsens formål er som følger. 

 

”Stiftelsen er en selvstendig juridisk enhet som har til formål å skaffe hybler / leiligheter til 

ansatte og studenter / elever ved Finnmark fylkeskommunes institusjoner i Hammerfest, - 

ved å erverve eller forestå oppføring av hybler – boliger, også foreta utleie av diss. Eventu-

elt overskudd på driften skal nyttes til stiftelsens formål.”  

 

Det eneste Stiftelsestilsynet var positiv til var sammenslåing av Reinmo I og II, samt endring av 

vedtektene tilpasset dagens organisasjon. 

 

 

 Forsølveien og Sykehusets borettslag. Eier i dag ca 90 boenheter. I likhet med stiftelsene er det 

eget styre som forvalter, drifter og vedlikeholder boligmassen. Pr november 2013 jobbes det med 

å få avviklet borettslagene. Det av holdt 2 generalforsamlinger hvor det er vedtatt å avvikle bo-

rettslagene. Boligporteføljen skal etter planen overføres Finnmarkssykehuset HF.  

 

Under kapitel D. Fremtidig boligforvaltning – ulike driftsmodeller er det beskrevet ulike problemstil-

linger med dagen driftsmodeller 
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C. FREMTIDIG BOLIGPORTEFØLJE 

Som nevnt innledningsvis må Finnmarkssykehuset HF disponere et vis antall med boliger i forbindelse 

med nøkkelpersonell, vikarer, rekruttering og studenter (sykepleier, medisin, fysioterapi etc). 

 

Pr i dag er overnevnt gruppe prioritert. Men pga stor boligportefølje så har andre yrkesgrupper i Finn-

markssykehuset HF også fått innvilget søknad om leie av bolig.  

 

Videre så har boligforvaltningen i Helse Finnmark tidligere inngått leiekontrakter uten tidsbegrens-

ning. Det har medført til enkelte leietakere har ”grodd” fast i boligen (over 5 år). Selv om boenheten 

er i dårlig stand, så velger mange å bli boende pga lav husleie og nærhet til arbeidsplass. I utgangs-

punktet har leieavtalen vært inngått i rekrutteringsøyemed, men når leietakeren har bodd i over 5 år, ja 

kanskje 10 -15 år, kan det ikke lengre regnes som rekruttering. Da har leietakeren etablert seg i kom-

munen, og hatt rikelig anledning til å skaffe seg bolig på det private markedet.  

 

Det kan opplyses om at Helse Finnmark har innført en praksis med tidsbegrensede kontrakter, 3 + 2 år, 

hvor husleien økes de 2 siste årene.  

 

 

Eksisterende boligtildelingsreglement 

På intranett under http://intranett.helse-finnmark.no/tildelingsreglement/boligtildelingsreglement-

article61526-22357.html, finnes et boligtildelingsreglement som definerer hvilke faggrupper innenfor 

Helse Finnmark, som kan har fortrinnsrett på bolig. Innledningsvis står følgende vedrørende tildeling 

av bolig: 

 

”Det er vedtatt et felles regelverk for tildeling av bolig til personell ansatt i Helse Finnmark. Hensikten med 

et regelverk er å legge til rette for en mest hensiktsmessig og målrettet bruk av de boliger foretaket dispone-

rer. Bolig inngår som ett av flere virkemidler i Helse Finnmark`s personal- og rekrutteringspolitikk. Boligene 

brukes til å fremme rekruttering av godt kvalifiserte medarbeidere innen viktige stillingsgrupper. Helse Finn-

mark må skaffe boliger til de foretaket, i henhold til lover og avtaler er forpliktet til å skaffe bolig, samt å 

kunne tilby gjennomgangsbolig for rekruttering av ressurspersoner. I tillegg til bolig som personalpolitisk 

virkemiddel er det behov for et antall boliger til korttidsleie for vikarer, innleid personell, hospitanter m.v.”  

 

Generelt gjelder dette turnuskandidater, anestesileger, gynekologer, barneleger, jordmødre og radio-

grafer ved sykehusene. Innenfor PHR er leger/psykiatere, psykologer og behandlerstillinger; som psy-

kiatriske sykepleiere/sosionomer/fysioterepeuter/vernepleiere/ergoterapeuter. 

 

Videre blir det sagt at inntil 5 % av boligmassen til Finnmarkssykehuset HF, kan benyttes til akutte 

behov som for eksempel samlivsbrudd etc.   

http://intranett.helse-finnmark.no/tildelingsreglement/boligtildelingsreglement-article61526-22357.html
http://intranett.helse-finnmark.no/tildelingsreglement/boligtildelingsreglement-article61526-22357.html
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Metode- fremtidig boligportefølje 

For å komme frem til størrelsen på fremtidens boligportefølje, hvilke boliger som skal avhendes og 

behovet for utbygging, er følgende metode benyttet. 

 

1. Behov for tjenestebolig. Klinikkledere velger ut hvilke ansatte som må ha bolig. Det tas ut-

gangspunkt i boligforvaltningens oversikt over leietakere. Utvelgelsen danner et grunnlag for 

hvor mange boliger /ant kvm boliger bør ha i fremtiden. 

 

2. Avhending grunnet tilstand. Uavhengig av klinikkledernes vurderinger, utarbeides en oversikt 

over hvilke boliger som bør avhendes grunnet dårlig bygningsmessig/ teknisk tilstand. Denne 

vurderingen er gjort i lag med driftspersonell og boligsekretærer. 

 

3. Utbygging. Pkt 1 og 2 sett under ett, danner grunnlag for eventuell utbygging.  
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C.1 Fremtidig behov 

Klinikkledere for Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus og Klinikk for psykisk helse og rus, har fått 

i oppdrag med å velge ut hvilke ansatte som hører inn under kriteriene for nøkkelpersonell, vikarer, 

rekruttering og studenter, dvs krav/behov for tjenestebolig.  

 

Det gjøres oppmerksomt på et det fremtidige behovet er vurdert ut i fra dagens drift og bemanningssi-

tuasjon.  

 

  

C.1.1 Fremtidig behov i Kirkenes 

I Kirkenes er eksisterende utleieareal på 6 702 kvm. (Eks elevhjemmet, ikke medtatt i denne oversik-

ten). I følge klinikkleder kan boligporteføljen reduseres med ca 2 000 kvm. 

 
Tabell 1: Utleieareal i Kirkenes. Dagens og fremtidig.  

Dagens utleieareal 6 702 kvm (113 boenheter) Elevhjemmet ikke medtatt 

Fremtidig utleieareal  4 700 kvm (80 boenheter) 

+ elevhjemmet (vurderes særskilt) 

I denne oversikten er ikke tatt 

hensyn til størrelsen på bolig og 

hvilke boenheter som skal avhen-

des.  

 

Tabell 1 sier kun om samlet behov for utleieareal. Av hensyn til personvern er det ikke ønskelig å 

fremlegge en detaljert oversikt leietakere og hvem som har rett til tjenestebolig. Dette gjelder generelt 

for alle utleieboligene i Finnmarkssykehuset HF. 
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C.1.2 Fremtidig behov i Hammerfest 

I Hammerfest er eksisterende utleieareal på 8 224 kvm. (Søsterhjemmet, ikke medtatt i denne oversik-

ten). I Hammerfest er det foreslått å redusere utleie arealet med 3 144 kvm. 

 

 
Tabell 2: Utleieareal i Hammerfest. Dagens og fremtidig.  

Dagens utleieareal 8 104 kvm (141 boenheter) Rom på søsterhjemmet ikke med-

tatt.  

Fremtidig utleieareal  4960 kvm (86 boenheter) 

+ erstatning av Melkøyveien 22 

(30 boenheter)  

I denne oversikten er ikke tatt 

hensyn til størrelsen på bolig og 

hvilke boenheter som skal avhen-

des. (Klinikkleder har ikke kommet 

med tilbakemelding. Utvelgelsen er 

gjort i lag lokal boligforvalter.) 

 

I Hammerfest kan det vurderes å avhende flere boliger når Melkøyveien 22 er erstattet. Dette kan vur-

deres underveis.  
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C.1.3 Fremtidig behov Psykisk helsevern og rus 

I psykisk helsevern og rus er lokalisert i Tana, Lakselv, Alta og Karasjok. Den største delen av bolig-

massen til PHR ligger i Tana og Lakselv. Samlet utleieareal for PHR i Finnmark er på 3 391 kvm.  

 

Felles for PHR er usikkerheten rundt dagens struktur og driftsform. Fremtidig struktur kan gi et redu-

sert behov for bolig på en lokasjon, mens på annen lokasjon kan behovet økes. 

 

 

 

a) Tana 

Inntil omfanget på behandlingstilbudet til DPS øst er avklart, bør boligmassen i Tana beholdes slik den 

fremstår i dag. Unntaket er hybelbygget Lismaveien 1. I følge DPS øst kan den legges ut for salg.  

 
Tabell 3: Utleieareal i Tana. Dagens og fremtidig.  

Dagens utleieareal 1235 kvm (23 boenheter, ansatte) 

383 kvm (6 boenheter, pasienter) 

Alle boenheter i Tana. 6 boenhe-

ter er forbeholdt til pasientbe-

handling. (Behandlingsareal)  

Fremtidig utleieareal  Avventes inntil videre.  

(20 boenheter?)  

Salg av Lismaveien 1 gir en 

foreløpig reduksjon på 295 kvm 

(8 boenheter).  

 

 

 

 

b) Lakselv 

I likhet med Tana må det her også avklares omfanget av videre drift, før boligmassen eventuelt avhen-

des. Problemet med boligmassen i Lakselv er at den står inne og i tilknytning til hovedbygget (DPS) 

 
Tabell 4: Utleieareal i Lakselv. Dagens og fremtidig.  

Dagens utleieareal 950 kvm (17 boenheter) Alle boenheter medtatt, inkl boen-

heter for pasientbehandling.  

Fremtidig utleieareal  

 

Avventes inntil videre.  
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c) Alta  

I Alta forslås det å avhende alt av eksisterende boligmasse.  

 
Tabell 5: Utleieareal i Alta. Dagens og fremtidig.  

Dagens utleieareal 396 kvm (3 boenheter) 1 i Alta og 2 i Talvik 

Fremtidig utleieareal  0 kvm? Må vurderes i forhold fremtidig 

tjenestetilbud i Alta. 

 

Fremtidig boligmasse i Alta må sees i sammenheng med eventuell utbygging av Finnmarkssykehusets 

tjenestetilbud i Alta.  I likhet med resten av Finnmark bør eventuelle boliger i Alta være knyttet opp 

mot rekruttering, vikarer og studenter.  

 

 

 

 

d) Karasjok 

Boligmassen i Karasjok er i dårlig stand. Allikevel er de 4 boenhetene er utleid til ansatte med liten 

grad av lediggang.  

 
Tabell 6: Utleieareal i Karasjok. Dagens og fremtidig.  

Dagens utleieareal 500 kvm (4 boenheter) 2 stk 2 mannsboliger.  

Fremtidig utleieareal  500 kvm (4 boenheter) Boenhetene avhendes eller oppgra-

deres. Behovet for tjenestebolig 

/rekrutteringsbolig er gjeldende.   
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C.1.4 Oppsummering fremtidig behov 
 

Tabell 7: Oppsummering fremtidig behov for utleieareal 

Kirkenes Hammerfest Tana Lakselv Alta Karasjok Sum total 

4700 kvm 4960 kvm 1323 kvm? 950 kvm? 0 500 kvm 12 433 kvm 

 

Antatt fremtidig utleiebehov er på 12 433 kvm.  

 

Kirkenes 

Elevhjemmet i Kirkenes med 60 hybler er ikke medtatt i oversikten. Det må vurderes særskilt om 

Finnmarkssykehuset i Kirkenes skal ha et botilbud tilsvarende dagens elevhjem. Se kap C.2.1 

 

 

Hammerfest 

I Hammerfest avhendes Melkøyveien 22. Den erstattes i tillegg til de 4 960 kvm som er listet i tabell 

6. Når Melkøyveien 22 er erstattet kan det vurderes å avhende ytterlig boenheter fra den gamle bolig-

porteføljen.  
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C.2 Avhending av boliger 

Under dette kapittelet er laget en oversikt over hvilke boliger som anbefales avhendet. Utvelgelsen er 

gjort med bakgrunn i tilstand. De dårligste boligene er valgt ut. Resterende boligmasse skal tilbys til 

de som har krav på bolig.  

 

For å unngå forstyrrelser i berørte boligmarkeder, må boligene avhendes over 5 års periode. Tilbudet 

på "billige" boliger må ikke være større enn etterspørselen. Dette kan være med på å ødelegge det lo-

kale boligmarkedet på lang sikt.  

 

C.2.1 Avhendig i Kirkenes 

I Kirkenes er boligmassen eid av Finnmarkssykehuset HF. Hele boligmassen er lokalisert på Prestøya i 

tilknyting til eksisterende sykehusbygg. I tabell 8 og 9 er ikke Bakkeveien 17 – 59, (hele Bakkeveien) 

medtatt i avhendingsoversikten. 

 

I Kirkenes skal det bygges nytt sykehus som skal stå ferdigstilt i 2018. Innen den tid bør alt av boliger 

(unntatt Bakkeveien) på Prestøya være avhendet. Ny boligmasse bør igjen være etablert innen samme 

tid. 

 

 
Tabell 8: Sammendrag – salg av boliger i Kirkenes. 

Avhendet areal  2 915 kvm (2014 – 17) 

 1 687 kvm (2018 – 20) + elevhjemmet (vurderes særskilt) 

Antall avhendede boenheter  34 stk (2014 – 17) 

 57 stk (2018 – 20) + elevhjemmet (vurderes særskilt) 

 
Tabell 9: Boliger som avhendes i Kirkenes. 

År Antall boenheter Adresse Eier 

2014 -15 12  Bøkfjordveien 3 (1 boenhet, ”Trollebo”) 

 Dr.Nedlersvei 10  (1 boenhet, 183 kvm) 

 Dr.Nedlersvei 12  (1 boenhet, 183 kvm) 

 Dr.Nedlersvei 14 (6 boenhet, à 109 kvm) 

 Dr.Nedlersvei 16 (3 boenhet, à 119 kvm) 

Finnmarkssykehuset HF 

2015 12  Dr.Nedlersvei 7 ( 4 boenhet, à 108 kvm) 

 Dr.Nedlersvei 21 (8 boenhet, à 42 kvm) 

Finnmarkssykehuset HF 

2016 4 Dr.Palmstrømsvei 2 ( 4 boenhet, à 71 kvm) Finnmarkssykehuset HF 

2017 12 Bøkfjordveien 9-13 (12 boenhet, à 45 kvm) Finnmarkssykehuset HF 

2018 -20  Resterende boliger inkl elevhjemmet selges i 

perioden 2018 -20, unntatt Bakkeveien. 
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Bakkeveien 17 -59 

Dette er det nyeste boligkomplekset i Kirkenes. Bakkeveien er bygget i 1989 og inneholder 22 boen-

heter. Bygget er ikke nevneverdig vedlikeholdt siden bygget var nytt. Allikevel er det gode muligheter 

å ”berge” bygget om vedlikehold iverksettes. Det mest prekære er utvendig maling og skjø-

ter/overganger i forbindelse med taktekking av stålplatetak.  

 

 

Elevhjemmet på Prestøya 

Elevhjemmet er et populært botilbud i tilknytning til sykehuset. Her bor vikarer, uke/månedspendlere 

og studenter innen ulike fag tilknyttet kjernevirksomheten på sykehuset. Elevhjemmet ble bygget på 

1960 tallet med datidens standard for hybelhus. Beboerrommene er ikke utstyrt med egen kjøkken, 

dusj og toalett.. Disse fasilitetene er felles for hver etasje. (I alt 3 plan).  

 

Pga av byggets arkitektur og byggemåte (alt er plasstøpt), er bygget foreslått vernet. Vern kombinert 

med bærende konstruksjoner av plasstøpt betong gir liten fleksibilitet og utviklingsmuligheter.  

 

Når Nye Kirkenes sykehus er ferdigstilt vil elevhjemmet ligge langt i fra sykehuset. De fleste som bor 

der i dag, har ikke bil. Avstanden kan medføre til at botilbudet ikke blir så attraktivt som det er i dag. 

Om et likende botilbud skal etableres, må dette være i umiddelbar nærhet til ny sykehuset.   

 

Begrensninger på fleksibilitet og utviklingsmuligheter kan også forårsake manglende interesse blant 

private eiendomsutviklere.  

 

Anbefalingen er derfor å vente med en avgjørelse på hva som skal skje med elevhjemmet på Prestøya, 

til etter at Nye Kirkenes sykehus er ferdigstilt og tatt i bruk.  
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C.2.2  Avhending i Hammerfest 

I Hammerfest er boligmassen eid av 3 ulike foretak. Finnmarkssykehuset HF, borettslagene og bolig-

stiftelsene. I vurderingen av hvilke boliger som skal selges er det ikke tatt hensyn til eierform. Kun 

tilstand.  

 

Kommentar til Melkøyveien 22 

Melkøyveien 22 er et populært hybelhus for vikarer. Men i henhold til vedlikeholdsplanen er bygget i 

dårlig stand og krever store utbedringer. Det foreslås å avhende bygget og erstatte det med et nytt til-

svarende bygg. Når Melkøyveien 22 er erstattet med et nytt bygg, kan det vurderes å selge flere boen-

heter enn det som er listet opp i tabell 11.  

 

 
Tabell 10: Sammendrag – salg av boliger i Hammerfest  

Avhendet areal   1 637 kvm (2014 – 16) 

 1 740 kvm (2017 – 18) 

Antall boenheter  23 stk (2014 – 16) 

 32 stk (2017 – 18) 

 

 
Tabell 11: Boliger som avhendes i Hammerfest  

År Antall boenheter Adresse Eier 

2014 -15 12  Melkøyveien 3, 5 og 7  

(12 boenheter à 89 kvm) 

Sykehusets borettslag 

2016 11  Vardøveien 10 (1 boenhet, 98 kvm) 

 Vardøveien 12 (1 boenhet, 91 kvm) 

 Vardøveien 14 (1 boenhet, 109kvm) 

 Siriusveien 14 A, 14B, 16 A og 16B 

(4 boenheter à 68 kvm) 

 Sykehusets borettslag. 

 Sykehusets borettslag. 

 Sykehusets borettslag. 

 Reinmo II (Stiftelsen) 

 

2017 8   Melkøyveien 9 og 11  

(12 boenheter à 89 kvm) 

Sykehusets borettslag 

2018 24  Melkøyveien 22  

(24 boenheter à 28 kvm) 

Reinmo I (Stiftelsen) 
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C.2.3 Avhending Psykisk helsevern og rus -PHR 

Boliger tilknyttet PHR som foreslås avhendet, er lokalisert i Alta og Tana.  

 

 
Tabell 12: Sammendrag – salg av boliger tilknyttet PHR 

Avhendet areal  Alta – 396 kvm 

 Tana – 295 kvm 

Antall boenheter  Alta – 3 boenheter 

 Tana – 8 boenheter 

 

 

 
Tabell 13: Boliger som avhendes tilknyttet PHR 

År Antall 

boenheter 

Adresse Eier 

2014 -16 11  Skoleveien 13A – Alta (1 boenhet, 96 kvm) 

 Skrivarjordet 35 – Talvik (1 boenhet, 150 kvm) 

 Skrivarjordet 37 – Talvik (1 boenhet, 150 kvm) 

 Lismaveien 1 – Tana (8 boenheter, à 37 kvm) 

 Borettslag i Alta 

 Finnmarksykehuset HF 

 Finnmarksykehuset HF 

 Finnmarksykehuset HF 
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C.3 Utbygging  

Bygging av nye boenheter. De nye boenhetene planlegges kompakte med god arealutnyttelse. Videre 

så bør utbyggingen i Hammerfest og Kirkenes følge samme tegningsgrunnlag/boligtype og byggeme-

tode. Dette for å oppnå fordeler med produksjonen og senere FDV.  

 

 
Tabell 14: Antall boliger etter utbygging.  

STED KIRKENES HAMMERFEST 

Eksisterende etter 

avhending 

Bakkeveien har 22 boenheter fordelt på: 

 13 boenheter med 1 soverom. 

 9 boenheter med 2 soverom.  

 

86 boenheter totalt. 

 68 boenheter med 1 soverom. 

 18 boenheter med 2 eller flere. 

Utbygging 

(Kommer i tillegg) 

Det bygges totalt 58 nye boenheter, for-

delt på:  

 37 boenheter med 1 soverom - ca 35 – 

40 kvm. 

 21 boenheter med 2 soverom – ca 65- 

70 kvm. 

 

 Boenhet med 1 soverom bygges som 

et hybelbygg med 10 enheter i hver.  

 Boenhet med 2 soverom bygges som 3 

mannsbolig. 

 

Eventuelt kan boenhetene kombineres.   

 

Det bygges totalt 30 nye boenheter, for-

delt på:  

 24 med 1 soverom ca 35 – 40 kvm. 

 6 med 2 soverom – ca 65 -70 kvm 

 

Nytt boligbygg i Hammerfest for vikarer 

og ukependlere skal erstatte Melkøyveien 

22. Det må vurderes å bygge i nærheten 

av sykehuset.  

 

Sum total Totalt i Kirkenes etter avhending og ut-

bygging: 80 boenheter. 

 50 boenheter med 1 soverom. 

 30 boenheter med 2 soverom 

 

(Elevhjemmet kommer i tillegg) 

Totalt i Hammerfest etter avhending og 

utbygging: 116 boenheter. 

 92 boenheter med 1 soverom. 

 24 boenheter med 2 soverom 

 

Her bør det vurderes å avhende ytterlige 

boliger etter at nytt hybelbygg er ferdig-

stilt.  
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D. FREMTIDIG BOLIGFORVALTING – ULIKE DRIFTSMODELLER 

Dette kapittelet skal fortelle om hvordan fremtidig boligportefølje skal forvaltes, driftes, vedlikeholdes 

og utvikles. Innledningsvis bør fremtidig boligforvaltning ha en overordnet strategi for virksomheten. 

I tabell 15 er det i stikkordsform beskrevet hva strategien må inneholde. 

  

Tabell 15: Innhold til strategi for Finnmarkssykehusets boligforvaltning.  

INNHOLD BESKRIVELSE 

Visjon Markedsorientert og kostnadseffektiv boligforvaltning for Finnmarkssykehuset HF. 

Formål Bygge, eie og forvalte boliger for å dekke Finnmarkssykehusets behov. Med ”behov” menes 

å kunne sørge for at ansatte som har krav på tjenestebolig, får tilbud om bolig. Standarden på 

boligen skal til enhver tid være av en slik art, at det ivaretar trivsel og HMS. God standard 

skal også sikre gjengs husleie.  

Organisering Organiseres som egen resultatenhet. Driftsoppgaver og systematisk vedlikehold utføres ved 

kjøp av tjenester. Ved kjøp av eksterne tjenester forholder selskapet seg til lov om offentlige 

anskaffelser. Kjøp av tjenester reguleres av inngåtte avtaler. Samarbeidsavtale mellom bolig-

selskapet og Finnmarkssykehuset regulerer de ulike driftsoppgavene. 

 

Boligselskapet legger vekt på å ha rett kompetanse i forhold til de oppgaver som skal utføres. 

Marked Boligselskapet leier ut til Finnmarkssykehuset. Boligselskapet vil i samarbeid med Finn-

markssykehuset, og i henhold til vedtatte planer tilby nødvendige boliger.  

Boliger Boligselskapet forholder seg til vedtatte planer ift antall boliger som det i årene fremover er 

behov for. Foretakets boligplan vil være førende for nybygg, kjøp og salg av boliger, dette 

avgjøres av styret og finansiering skjer iht vedtektene  

Økonomi Selskapet har ikke ha økonomisk erverv til formål. I dette ligger at husleieinntekter skal 

dekke de faktiske utgifter og fremtidig vedlikehold på totalnivå.  

 

For å opprettholde verdien av boligmassen og for å sikre økonomistyring, vil følgende punk-

ter være sentrale: 

 Vedlikehold ved behov for opprettholdelse av standard. (vedlikeholdsplan) 

 Husleie som samsvarer med markedspris i forhold til standard og beliggenhet. Med 

dette menes at prisnivået ikke skal være markedsledende, men heller ikke vesentlig 

lavere enn sammenlignbare boliger i området. Disse prinsippene vil være førende 

når boligselskapet fastsetter husleie.  

 Det er viktig for boligselskapet at boligene har en normal bruk og slitasje, og det vil 

derfor bli foretatt oppfølging av bruk av boliger. 

 Profesjonell håndtering av husleieavtaler og andre avtaler. 

Utfordringer  Opprettholde riktig type boligportefølje – avhende og bygge/kjøp nytt. 

 Kostnadseffektiv FDV – Ta inn vedlikeholdsetterslep, plan for periodisk vedlikehold. 

økonomisk buffer for vedlikehold, avhende dårlige boliger.   
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D.1 Boligdrift i egen regi 

Det å drive boligforvaltning i egen regi, dvs i felleskap med øvrig eiendomsdrift og sykehusdrift, har 

ikke vært en suksess for Finnmarkssykehuset HF. All den tid vedlikehold av boliger ikke er en ”lovpå-

lagt” oppgave, så nedprioriteres slikt. Overskuddet som utleieboliger gir er å regne som ”frie inntek-

ter” og blir som oftest prioritert til andre formål enn vedlikehold.  

 

Nå skal det i midlertidig sies at Finnmarkssykehuset HF ikke kan tillegges hele ansvaret for manglen-

de vedlikehold. Finnmark fylkeskommune som tidligere eier, overførte en boligmasse i 2001 som bar 

preg av manglende vedlikehold. (Dette gjelder også boliger tilknyttet boligstiftelser og borettslag).  

 

Det foreligger bestemmelser om at boligdrift i helseforetaket skal være selvfinansierende og at det 

ikke skal være anledning til å finansiere oppgraderingsprosjekter med låneopptak. Foretaket og bolig-

drift må samlet gå med overskudd for at det skal være mulig å finansiere oppgraderingsprosjekter. 

Allikevel er det ingen automatikk i at bolig skal kunne få deler av overskuddet til oppgradering   

 

Kort oppsummert må oppgradering av boligmasse, konkurrere med tiltak i kjernevirksomheten til 

Finnmarkssykehuset HF. Det sier seg selv at bolig blir den tapende part i en slik prioritering.  

 

At boligvedlikehold er den tapende part er ikke unikt for Finnmarkssykehuset HF som boligeier og 

forvalter. De fleste kommuner og fylkeskommuner hvor boligforvaltningen ikke er organisert som 

egne foretak, sliter med de samme problemene. 

 

Erfaringen som Finnmarkssykehuset HF har høstet i forbindelse med egen boligforvaltningen, tilsier at 

dette er en drift /organiseringsform som ikke bør satses på i fremtiden.  
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D.2 OPS - Offentlig Privat Samarbeid 

Offentlig privat samarbeid, OPS er modell som mange offentlig byggherrer diskuterer. Pr. dags dato 

har ikke Finnmarkssykehuset HF egen erfaring eller prosjekter som er gjennomført en etter denne 

modellen.  

 

I rapport om Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester utgitt av NOVA (Nordvik, 2005), drøftes 

OPS – Offentlig Privat Samarbeid tilknyttet produksjon av boligsosiale tjenester. Riktig omhandler 

rapporten en annen målgruppe, men grunnprinsippet for boligforvaltningen er den samme for begge 

målgruppene. (Boligsosiale tjenester og tjenesteboliger) 

 

I følge en utredning fra Price Waterhouse Coopers (Nordvik, 2005) er OPS definert som: 

 

”En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det of-

fentlige) etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og of-

fentlig sektor.” 

 

I rapporten gjøres det oppmerksomt på at et forhold som er gjennomregulert er vanskelig å kalle et 

samarbeid. Med det menes at dersom et kontraktsforhold inneholder detaljerte tekniske spesifikasjoner 

og krav til gjennomføring, så kan gevinsten ved et OPS forsvinne. Spesielt hvis oppdragsgiver i tillegg 

må benytte store ressurser på å overvåke kontrakten i løpetiden. (Nordvik, 2005) 

 

Når OPS vurderes opp mot andre løsninger, anbefales en begrunnelse på hvor det er ønskelig med 

OPS. I følge NOVA- rapporten er det 3 typer begrunnelser som går igjen for OPS:  

 

1) ”OPS vil utnytte kompetanse og evne til effektiv produksjon hos private aktører.  

 

2) Noen kommuner i en vanskelig økonomisk situasjon møter skranker for låneopptak på egen 

hånd. Gjennom en OPS - kontrakt flyttes låneopptak over på en samarbeidspartner.  

 

3) En forpliktende OPS - kontrakt flytter løpende driftsbeslutninger ut av den løpende kommu-

naløkonomiske prioriteringen. Dette kan gi en drift som tar bedre vare på den rene driftsmes-

sige effektiviteten.” (Nordvik, 2005) 

 

Når det skal tas stilling til et OPS, må fordeler og ulemper vurderes i forhold til gjeldende organisa-

sjonsform. Målet må være å oppnå kostnadseffektivitet eller kvalitetsfordeler.  

 

Det er foreløpig begrenset erfaring med OPS - prosjekter i Norge. Dette jfr http://www.ops-

portalen.net/. Med manglende erfaring fra OPS er det vanskelig å argumentere for fordeler og ulemper 

utover den teoretiske ideen med OPS.   

 

I Storbritannia derimot har OPS i byggeprosjekter vært gjennomført siden midten av 90-tallet. Blant 

annet er en del sykehusbygg bygget i regi av OPS. I Dagens Næringsliv den 2.7.2013, har Ali Esbati, 

Manifest Analyse skrevet en kronikk om Storbritannias erfaringer fra OPS i helsevesenet. Utdrag fra 

kronikken gjengis her i sin helhet.  

http://www.ops-portalen.net/
http://www.ops-portalen.net/
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”Allyson Pollock, professor i samfunnsmedisin ved Queen Mary, University of London, har gjennom 

mer enn 15 år publisert empirisk forskning påvirkningene av Storbritannias storstilte OPS-

eksperiment. Sammen med kollega David Price har hun samlet dokumentasjon på de britiske erfaring-

ene med OPS i sykehussektoren i en rapport skrevet for Manifest Analyse. Forskerne peker også på 

relevante lærdommer for Norge.  

 

Dette er noen av funnene: 

 OPS øker kostnadene for det offentlige. Private aktørers lånopptak er en langt dyrere finansie-

ringsmåte enn normal offentlig finansiering og penger går også til de kommersielle aktørenes pro-

fitt. 

 OPS innebærer en storstilt overføring av økonomiske verdier, vekk fra formålene Parlamentet 

bevilget dem til. 

 OPS - utgiftene bidrar til økte underskudd og høy gjeldsbyrde innen helsesektorens foretak. 

 OPS - relaterte underskudd og gjeldsbyrder fører til kutt i helsetilbudet, inkludert nedleggelser av 

sykehus.  

 OPS forringer kvaliteten på sykehusene, fordi den svekkede økonomien fører til nedbemanning av 

leger og sykepleiere.  

 OPS svekker offentlighetens innsyn og kontroll, fordi kontraktene med de kommersielle selskapene 

unntas offentligheten som «forretningshemmeligheter». 

 

Høye leiekostnader har svekket betalingsevnen til OPS - sykehusene, og ført til nedskjæringer i tjenes-

tetilbudet. Dermed har offentlige helsemidler blitt omdirigert fra pasientene til bankene og investorene 

som eier OPS - selskapene. Problemet har blitt forsterket av finanskrisa, og flere sykehus står nå i fare 

for å bli slått konkurs. Mens det kuttes i helsebudsjettet, skjermes altså leieutgiftene til OPS -

selskapene fra kutt. Det gir banker og investorer prioritert tilgang til offentlige helsekroner. 

 

I 2011 hadde mer enn 60 britiske OPS - sykehus problemer med å betale de årlige avgiftene til OPS- 

selskapene. OPS - kontraktene hadde ført disse sykehusene til konkursens rand, uttalte den britiske 

helseministeren fra Høyres søsterparti, Andrew Lansley. Han hadde blitt kontaktet av 22 sykehus som  

hevdet at de stadig høyere OPS - avgiftene truet deres ”kliniske og økonomiske stabilitet”. 

 

Den britiske legeforeningen British Medical Association (BMA), har lenge vært kritiske til bruken av 

OPS i sykehussektoren. Det er mange grunner til at legeforeningen ikke ønsker OPS - sykehus: Høye 

kostnader, lite valuta for pengene og overføring av midler fra det offentlige til privat profitt er noen av 

dem.  

 

Men viktigst for legeforeningen er at OPS - prosjektene binder opp offentlige midler over lange perio-

der. Dette mener de gir lite fleksibilitet, og begrenser sykehusene og helsemyndighetenes muligheter 

for innovasjon og strategisk planlegging. 
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”OPS - kontrakter gir lite fleksibilitet, (…)ettersom man forplikter seg til å betale for en bygning og et 

spesielt mønster for tjenesteyting som senere kan vise seg å være uhensiktsmessig og upassende for  

formålet”, skriver BMA i sin høringsuttalelse til Parlamentets finanskomité i 2011. ” (Esbati, 2013) 

 

(red.amn: videre i kronikken kommenteres Høyres iver for OPS. Dette medtas ikke her). 

 

 

Kommentar til artikkelen 

I dette dokumentet er det snakk om OPS tilknyttet boliger, og ikke sykehusbygg som artikkelen viser 

til. Men analogien i Storbritannias erfaring med sykehusbygg kan godt overføres til OPS for boliger. 

Incentivet for den private aktøren for å gå inn i et slikt samarbeid er fortjeneste med minimal risiko. 

Det betyr at den offentlige aktøren må betale det dette måtte koste i løpet av kontraktsperioden.  

 

I neste kapittel, D.3 Heleid eiendomsselskap organisert som AS blir fordeler og ulemper drøftet med 

tanke på driftsmodellene egen regi, OPS og heleid AS / boligstiftelse.  

 

OPS, heleid AS / boligstiftelse og Sale and leaseback har mange likheter.  
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D.3 Eiendomsselskap organisert som AS eller boligstiftelse  

Alternativ driftsmodell er enten 

 Et heleid eiendomsselskap organisert som et AS 

 Eller videreføring av driften til boligstiftelsene.  

 

På mange måter kan dette sammenlignes med et OPS hvor Finnmarkssykehuset HF selv er P i OPS. 

Allikevel vil denne OPS har flere fordeler en et OPS i det åpne markedet.  

 

 

D.3.1 Aksjeselskap 

Under www.altinn.no er aksjeselskap beskrevet som følgende: 

 

”Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av eierne (aksjonærene) har personlig ansvar for selska-

pets forpliktelser. Selskapet er en selvstendig juridisk enhet. Eierne i aksjeselskapet har i utgangs-

punktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå 

til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang 

til å ta penger ut av selskapet.”(www.altinn.no)  

 

Videre så stilles det følgende krav vedrørende styre og daglig leder 

 

”Et aksjeselskap (AS) skal ha et styre. Som alminnelig regel skal et aksjeselskap ha et styre med 

minst ett medlem. Selskapet kan ha en daglig leder. Har selskapet ikke daglig leder, står styrelede-

ren for den daglige ledelsen.”(www.altinn.no)  

 

 

D.3.2 Stiftelse 

Finnmarkssykehuset HF har 2 boligstiftelser, Reinmo I og II. Stiftelsene er forsøkt oppløst høsten 2013 

uten å lykkes. Lotteri – og stiftelsestilsynet som er tilsynsmyndighet, fant ingen grunnlag for å oppløse 

stiftelsene. Det eneste som de tillater er sammenslåing av stiftelsene. Det betyr at Finnmarkssykehuset 

HF fortsatt må drifte boligstiftelsen(e).   

 

Under www.altinn.no er en stiftelse beskrevet som følgende: 

 

”En stiftelse dannes ved at en formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig 

blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller an-

nen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. 

 

http://www.altinn.no/
http://www.altinn.no/
http://www.altinn.no/
http://www.altinn.no/
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Alle stiftelser skal registreres i Enhetsregisteret. Næringsdrivende stiftelser skal i tillegg registreres i Fore-

taksregisteret. Tilsynsmyndighet for stiftelser er Lotteri- og stiftelsestilsynet. En stiftelse kan være en alminne-

lig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse - definisjoner av disse finner du i stiftelsesloven § 4. 

 

Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner. For næringsdrivende stiftelser, 

som ikke er holdingstiftelser, er kravet til minste grunnkapital satt til 200.000 kroner. 

 

Enhver stiftelse skal ha et styre. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det 

som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen også skal ha 

andre organer. Stiftelser har plikt til å ha revisor. 

 

Når det blir opprettet en stiftelse ved testament, skal tingretten underrette Stiftelsestilsynet, eller eventuelt de 

styremedlemmer som avdøde utpeker i testamentet. Stiftelsen vil være en ordinær arving etter avdøde, og skal 

alltid være representert ved et styre under hele skiftet. Dersom testamentet ikke sier hvem som skal sitte i sty-

ret i stiftelsen, eller dette er uklart, skal Stiftelsestilsynet oppnevne styremedlemmer for stiftelsen. 

 

Ved registrering i Enhets- eller Foretaksregisteret skal stiftelsesdokument og vedtekter vedlegges. Opplys-

ninger i stiftelsesdokumentet blir grunnlaget for registreringen av stiftelsen. Stiftelsesloven angir et minste-

krav til innhold i stiftelsesdokumentet og vedtekter. 

 

Stiftelser kan registreres via Altinn. Stiftelsestilsynet får automatisk beskjed om registreringen, og stiftelsen 

blir registrert i Stiftelsesregisteret”. (www.altinn.no) 

 

 

Forslaget er å slå sammen de 2 stiftelsene, og drifte det som et boligselskap. Det vil si at alt av boliger 

som Finnmarkssykehuset HF sitter igjen med etter avhending samt nybygg, eies og driftes av stiftel-

sen.   

http://www.altinn.no/
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D.3.3 Eiendomsselskapet (AS eller stiftelsen) 

Et eiendomsselskap i Finnmarkssykehuset HF kan organiseres på følgende måte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.4 Beskrivelse av ansvar - arbeidsoppgaver 

 

Stilling Beskrivelse av oppgave 

Daglig leder  Daglig ansvar for eiendomsselskapet. 

 Iverksette og følge opp styrevedtak.  Herunder FDV -planer for 

bygningsmassen. 

 Ansvar for å opprettholde verdien og standarden på boligmassen. 

 Rapportere til styret 

 Økonomiansvar 

 Personalansvar 

 Sørge for at eiendomsselskapet følger gjeldene lover og regler 

 Følge opp innkjøpte støttetjenester.
1)

 

 

Boligsekretær / økonomimedarbeider 

 

(Enten som ansatt i HR avdelingen 

FIN HF eller i AS) 

 Tildeling av boliger. (HR eller AS) 

 Utarbeide og følge opp leiekontrakter. (HR eller AS) 

 Rapportere til boligforvaltere. (HR eller AS) 

 Attestere alle fakturaer for anvisning. (AS) 

 Oppfølging av husleie.(HR eller AS) 

 

Boligforvalter vest  Tilsyn av boligmasse i Hammerfest, Alta, Lakselv og Karasjok 

 Ansvarlig for brann og el.sikkerhet. 

 Oppfølging av vedlikeholdsoppgaver. (Vedlikeholdskontrakter) 

 Oversikt over inventar og utstyr. 

 Rapportere til boligsekretær. 

 

Boligforvalter øst  Tilsyn av boligmasse i Kirkenes og Tana 

 Ansvarlig for brann og el.sikkerhet. 

 Oppfølging av vedlikeholdsoppgaver. (Vedlikeholdskontrakter
1
) 

 Oversikt over inventar og utstyr. 

 Rapportere til boligsekretær. 

 

Daglig leder 

Boligforvalter vest  Boligforvalter øst 

Boligsekretær / 
økonomimedarbeider 
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1) Støttetjenester og vedlikeholdskontrakter. 

Det er viktig med enkel og oversiktlig administrasjon i eiendomsselskapet. Det har sammenheng med 

størrelsen på verdien og inntekten til selskapet. Det anbefales å kjøpe følgende eksterne tjenester: 

 

 Regnskap - og faktureringstjenester. Kan kjøpes i fra helseforetaket. (Samarbeidsavtale) 

 Utarbeidelse av FDV planer. Kan kjøpes fra helseforetaket. (Samarbeidsavtale) 

 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for investering og drift. (Helseforetaket eller private) 

 Vedlikeholdstjenester. Det er viktig med vedlikeholdsplaner slik at kjøp av vedlikeholdstjenes-

tene blir forutsigbare. (Lokale entreprenører)  

 

Kompetansen som støttetjenestene innehar er kostbar å opprettholde i eiendomsselskapet. Pga tidsbe-

stemte oppdrag og omfanget av behovet, så vil det ikke være regningsvarende å opprettholde den 

kompetansen i eiendomsselskapet.  

 

Mange av tjenestene kan kjøpes via samarbeidsavtaler med eieren Finnmarkssykehuset HF. Økonomi-

avdelingen kan selge tjenester innenfor regnskap og fakturering. Senter for drift og eiendom kan igjen 

selge tjenester innenfor plan og utvikling. Herunder FDV- planer og enkle konkurransegrunnlag.  

 

 

D.3.5 Hvorfor et heleid eiendomsselskap eller boligstiftelse? 

Som beskrevet under kap. D.1 Egen regi, er boligforvaltningen i egen regi utprøvd i foretaket uten 

suksess. Et OPS vil kunne oppretteholde en god standard på boligmassen i løpet av kontraktstiden, 

men ulempen er at OPS med private aktører kan innbære en økonomisk forpliktelse uten påvirknings-

muligheter for den offentlige kontraktsparten.  

 

Et heleid eiendomsselskap organisert som et AS eller stiftelse er å anse som det beste alternativet 

sammenlignet med egen regi og OPS. Et AS/stiftelse er forpliktet til å drive med økonomisk over-

skudd /balanse. Det er også forpliktet til å ta vare på verdiene i selskapet. Standarden på boligmassen 

kan også opprettholdes slik at enhetene er lett omsettelig til riktig pris.   

 

Utbytte fra et AS 

Samtidig som AS forplikter seg til å ha god økonomi, vil Finnmarkssykehuset HF som enhver eier har 

rett til å behandle overskuddet etter eget ønske, enten i form av: 

 

 Utbytte. Benytte det til tiltak i kjerneproduksjonen. 

 Investeringer i eiendomsselskapet. Nybygg eller oppgradering av eksisterende bygg. 

 Styrking av likviditet.  

 Ekstraordinærinnbetaling av lån. Reduserer driftkostnader. 

 

Finnmarkssykehuset HF vil som eier ha full kontroll med kostnad og inntektssiden i selskapet.  
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Utbytte i fra en stiftelse 

I en stiftelse er det begrensninger med tanke på utbyttet. Dette fordi stiftelser er selveiende institusjo-

ner. Det vil si at de ikke har eiere. Dette skiller stiftelser fra selskaper, hvor selskapsdeltakerne eier en 

andel av selskapets formue, har rett til en andel av selskapets overskudd og styrer selskapet i kraft av 

sine eierposisjoner. En stiftelses midler skal brukes til å fremme stiftelsens formål. Hvis formålet kun 

er å fremskaffe boenheter for Finnmarkssykehusets ansatte, må overskuddet benyttes til det.  

 

Det er usikkert om formålet kan endres til også å gjelde for eksempel bidrag til spesielle områder in-

nenfor Finnmarkssykehusets kjernevirksomhet. Eksempelvis bidrag til barneavdelingen, forskning og 

etc. Dette må undersøkes nærmere dersom stiftelse velges som driftsform 

 

 

D.3.6 Konsekvenser for Finnmarkssykehusets kjerneproduksjon 

Tjenesteboliger som Finnmarkssykehuset HF er forpliktet til å ha tilgjenglig og disponibelt til enhver 

tid, må betales av den enkelte klinikk. Det betyr at eiendomsselskapet må fakturere klinikken til en-

hver tid, og at klinikken må kreve inn husleie fra den enkelte ansatte.  

 

Det blir klinikken sitt ansvar å sørge for økonomi til å dekke normal lediggang. Enten at det bygges 

opp en reserve eller at det bevilges over ordinært budsjett. Med normal lediggang menes tomme boli-

ger som følge av inn og utflytning, og i påvente av nyansettelse. Lediggang som følge av skade og 

vanskelig utleiemarked må løses i samråd med eiendomsselskapet.  
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D.4 Sale and leaseback  

Denne modellen er utgangspunktet en OPS – modell. Forskjellen er at Finnmarkssykehuset i dette 

tilfellet har delvis kontroll på ”byggekostnaden”.  

 

Modellen går ut på at Finnmarkssykehuset HF selger boligmassen sin for så å leie den tilbake i en 

oppgradert tilstand inkl. FDV tjenester.  

 

D.4.1 Gjennomføring 

Finnmarkssykehuset HF lyser ut en konkurranse hvor aktuell boligmasse tilbys til private eiendomsut-

viklere for bokført verdi. Betingelsen for salgssummen er at den skal leies tilbake til Finnmarkssyke-

huset HF for en anstendig leiesum. I leieavtalen inngår FDV. Varigheten på leiekontrakten kan være 

på mellom 10 til 15 år. 

 

I tillegg settes det krav om at standarden på boligen skal heves til gitt nivå. Det gitte nivået kan for 

eksempel være tiltak som påvirker bomiljøet og energiforbruket. 

 

 Skifting av vinduer. Mindre trekk og bedre isoleringsevne. 

 Ny taktekking og takrenner. Viktig med tette tak. Unngår fare for fuktinntregning og påføl-

gende muggsoppskader.  

 Oppgradert bad og kjøkken. Påvirker trivsel og bomiljø. 

 Utvendig drenering. Unngår fare for fuktinntregning og påfølgende muggsoppskader.  

 Maling av innvendige og utvendige overflater. Trivselsfaktor. 

 Vedlikehold av utenomhusanlegg som parkering og grøntareal.  

 Etterisolering himling. Reduserer energiforbruket.  

 

Overnevnte pkt trenger nødvendigvis ikke å gjelde alle boligene, men der hvor man vet at dette er et 

problem.  

 

 

D.4.2 Hvilke boliger? 

Uansett hvilken modell som velges så skal størrelsen på boligporteføljen reduseres. Dette gjelder også 

denne modellen. Før boligene legges ut for salg etter denne modellen, så skal ”overflødige” boliger 

selges i regi av Finnmarkssykehuset HF. Deretter skal boligene som er valgt å beholde som tjenestebo-

liger legges ut for sale and leaseback. 
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D.4.3 Tilbudsprosessen 

Private eiendomsutviklere er proffe aktører i boligmarkedet. Finnmarkssykehuset HF bør derfor ikke 

bruke penger på boligsalgsrapporter og etc. Dette overlates til den enkelte eiendomsutvikler. Det fore-

slås at for eksempel å ha en tilbudsrunde på 4 -6 mnd.  

 

Tilbyder utarbeider et konsept som beskriver driftsform, oversikt på oppgraderingstiltak og størrelse 

på husleie. Finnmarkssykehuset HF velger det tilbudet som er mest økonomisk fordelaktig.  

 

 

D.4.4 Ulemper med denne modellen 

I Hammerfest og Kirkenes hvor etterspørselen på leiemarkedet er stor, kan medføre til at eiendomsut-

vikleren finner det økonomisk gunstig og avslutte /si opp kontrakten med Finnmarkssykehuset HF. 

Årsaken kan være at markedet er interessert i å betale samme husleie, uten at det gjøres oppgraderings-

tiltak.  

 

Velger Finnmarkssykehuset HF denne modellen, må det i forbindelse med tilbudsgrunnlaget utarbei-

des bestemmelser som hindrer eiendomsutvikleren i å avslutte kontrakten til ulempe for Finnmarkssy-

kehuset HF.  
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D.5 Fordeler og ulemper av ulike driftsmodeller.  

Foreslåtte driftsmodeller har hver sine fordeler og ulemper. I tabellen nedenfor er det listet opp forde-

ler og ulemper for de ulike driftsmodellene.  

 

Tabell 16: Fordeler og ulemper med ulike driftsmodeller.   

Driftsmodell Fordeler Ulemper 

D.1 Egen regi  Frie inntekter til kjerneproduk-

sjonen. 

 Felles driftsorganisasjon med 

øvrig eiendomsdrift. 

 Boligbudsjettet tar risikoen for 

lediggang. Ingen klinikker har 

kostnad med ledige boliger 

 

 Løpende vedlikehold blir ikke 

prioritert. Inntekter som skulle 

gått til vedlikehold er å regne 

som frie inntekter. 

 Boligene kommer i skyggen 

av kjerneproduksjonen.  

 Enklere å la inntektene utebli. 

Det kuttes i stedet for å øke 

inntektene.   

 Boligbudsjettet tar risikoen for 

lediggang. Ingen klinikker har 

kostnad med ledige boliger. 

 

D.2 OPS  Enklere boligforvaltning. 

Private bygger, drifter og ved-

likeholder boligporteføljen i 

20 - 25 år. 

 Ingen låneopptak i egen helse-

foretaket. Kun driftskostnader 

for kjerneproduksjonen.  

 Private kan bygge for billigere 

penger.  

 Helseforetaket har minimalt 

eller ingen påvirkningskraft 

vedrørende økonomi og kost-

nader i løpet av leieperioden. 

Økte kostnader kan gi høy 

husleie. 

 Høy husleie kan medføre til at 

husleien på subsidieres med 

offentlige midler.  

 Helseforetaket har all risiko. 

 Klinikkene betaler husleie for 

tjenesteboliger. Tar risikoen 

for normal lediggang. 

D.3 Heleid eiendomsselskap AS 

eller boligstiftelse 

 Enklere boligforvaltning. 

Eiendomsselskapet bygger, 

drifter og vedlikeholder bolig-

porteføljen i ubestemt tid. 

 Ingen låneopptak i helsefore-

 Klinikkene betaler husleie for 

tjenesteboliger. Tar risikoen 

for normal lediggang. Admi-

nistrasjonen til hver enkel kli-

nikk får en tilleggsoppgave. 
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Driftsmodell Fordeler Ulemper 

taket. Kun driftskostnader for 

kjerneproduksjonen.  

 Helseforetaket har full kontroll 

med utgifter og inntekter sam-

tidig som standarden opprett-

holdes. 

 

 Frie inntekter til kjerneproduk-

sjonen må hentes i form av 

overskudd fra AS.  

 I en stiftelse er det utelukket å 

hente overskudd. Overskudd 

som genereres i stiftelsen, for-

blir i stiftelsen. 

D.4 Sale and leaseback  Får avhendet hele boligmas-

sen. 

 Husleien blir lavere pga lavere 

investeringskostnad. 

 Ingen låneopptak i egen helse-

foretaket. Kun driftskostnader 

for kjerneproduksjonen.  

 Private kan vedlikeholde billi-

gere det offentlige. 

 De samme som OPS under pkt 

D.2.  
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D.6 Avhendingsstrategi i forbindelse med ulike driftsmodeller.  

Fremgangsmåten for å avhende boligene blir forskjellig i forhold til hvilken driftsmodell som velges.  

 

Tabell 17: Oversikt avhendingsstrategi  

Driftsmodell Avhending 

D.1 Egen regi  Utvalgte boliger jfr. kap C.2 i dette dokumentet, legges ut for salg på 

ordinær måte.  

 Overskuddet tilføres tilbake til oppgradering av gjenværende boliger 

og nybygg.  

 

D.2 OPS  Alle boenheter foruten om de som er tilknyttet sykehustomten i Ham-

merfest, avhendes.  

 Deler av overskuddet går med til å oppgradere boliger på sykehustom-

ten. 

 Resten av overskuddet disponeres av styret i Finnmarkssykehuset HF.  

 OPS sørger for å tilby klinikkene aktuelle boliger. 

 

D.3 Heleid eiendomsselskap AS 

eller stiftelse.   

 Utvalgte boliger jfr kap C.2 i dette dokumentet legges ut for salg av 

helseforetaket.  

 AS: Deler av overskuddet overføres til eiendomsselskapet som aksje-

kapital. 

 Stiftelse: Overskudd fra salg av boliger som avhendes i stiftelsen, 

forblir i stiftelsen som egenkapital.  

 Eiendomsselskapet (AS eller stiftelse) tar opp lån for å kjøpe opp 

resterende boligmasse til helseforetaket.  

 Eiendomsselskapet (AS eller stiftelse) sørger for å tilby klinikkene 

aktuelle boliger.  

 Boliger avhendes og bygges etter det som gir best økonomi.  

 

D.4 Sale and leaseback  Utvalgte boliger jfr kap C.2 i dette dokumentet legges ut for salg av 

helseforetaket.  

 Resterende boliger selges for sale and leaseback 
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E. ØKONOMI 

 

E.1 KFDVU  

I dette kapittelet skal vi se litt på hvilke kostnader som kan forventes ved bygging av nye boenheter.  

 

I Holte byggsafe sin kalkulasjonsnøkkel ligger predefinerte boligbygg ferdigkalkulert med tanke på 

kostnader tilknyttet KFDVU. I tabellen nedenfor er kostnadstypene KFDVU beskrevet. 

 

Tabell 18: Definisjon av KFDVU  

K- Kapitalkostnader 
Byggekostnader eller renter og avdrag på investeringen. Levetid på 26,4 år og 4 % 

rente 

F- Forvaltning 
Eiendomsskatt, kommunale gebyrer, forsikringer og lønn til administrasjon (forvalt-

ningen) 

D- Drift Forbruksmateriell bygg og teknisk, snørydding, renhold og energi – og dataforbruk. 

V- Vedlikehold 
Planlagt vedlikehold og utskiftninger. Gjøres for å opprettholde standarden. Gjerne 

etter en vedlikeholdsplan. 

U - Utvikling 

Oppgradering og utvikling av bygningsmassen. Bygget er tilpasset bruken og gjel-

dende forskrifter til enhver tid. I tilknytning til bolig er oppussing av bad, skifting av 

vinduer og ny kjøkkeninnredning medtatt som utvikling i løpet av levetiden.  

 

 

 

E.1.1 Forklaring av ulike begrep innen KFDVU 

De er laget en oversikt over hvilken husleie som kan forventes ved nybygging av ulike boligtyper. 

Oversikten gir også nøkkeltall for de ulike kostnadstypene. I beregningen er det benyttet en del begrep 

som er forklart i tabellen nedenfor.    

 

Tabell 19: Forklaring kostnadsbegrep 

Nåverdi av levetidskostnader 

Levetidskostnader er såkalt livssykluskostnader for bygget. Nåverdi av 

levetidskostnader betyr dagens pris (dagens kroneverdi) for alle kostnadene 

som vi vet bygget medfører i løpet av levetiden. For kapitalkostnaden er 

dette byggekostnaden.  

Årlige kostnader 
Dette er de årlige kostnadene for KFDVU. Renter og avdrag på lån. Årlige 

FDV kostnader og avsetning til fremtidig utvikling av bygget.  

Nøkkeltall 
Dette årlige KFDVU kostnadene pr. m

2
 brutto areal. Benyttes til bench-

marking eller sammenlikning av kostnader for tilsvarende bygg.  

Fordeling KFDVU i % 
Denne forteller om hvor stor andel av den enkelte delen i KFDVU utgjør 

av samlet kostnad.  

 

Det er gjort beregninger for følgende typer boliger. Boligene har middels standard på overflater og 

tekniske anlegg.  
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E.1.2 Boligtyper – nye boliger 

Tabell 20: Sammendrag av ulike boligtyper med husleie 

Nr Type bolig 
BTA 

(kvm) 

Antall 

boenheter 

Ant 

soverom 

Areal pr 

boenhet 

inkl.fellesareal 

Husleie 

pr.mnd 

(KFDVU) 

a) Boligblokk, midt korri-

dor. 3.etg 

3 078 30 2 103 15 236 

b) Boligblokk svalgang. 

3.etg 

1 290 12 2 108 15 608 

c) Enebolig, flatt terreng 80 1 3 80 16 450 

d) Hybelhus i tre 1 508 36 0(1) 42 6 383 

e) Rekkehus, 3 enheter 294 3 over 2 plan 3 98 16 183 

f) 2-mannsbolig, vertikalt 

delt 

200 2 3 100 14 996 

 

Som tabellen viser så blir husleien høy for de fleste boligtypene. Det er kun hybelbygget, bygg nr d) 

som har forsvarlig husleie.  

I tabellene nedenfor er det igjen laget en oversikt over hvordan kostnadene i husleien er fordelt.  

 

 

 

E.1.3 Levetidskostnader – nye boliger 

 
Tabell 21: Levetidskostnader ulike boligtyper 

Bolig type/nr a) b) c) d) e) f) 

Kostnadstype 

K- Kapital
1)

 54 175 878 24 512 903 1 906 200 30 636 905 6 084 330 3 574 100 

F- Forvaltning 3 672 398 1 539 114 112 732 2 236 859 492 981 257 970 

D- Drift 9 776 518 3 515 004 419 808 5 494 982 786 873 590 107 

V- Vedlikehold 10 917 939 4 305 359 395 983 4 789 795 1 189 790 767 461 

U- Utvikling 9 889 665 2 365 569 347 976 1 302 166 838 910 613 017 

Sum total 88 432 388 36 237 948 3 182 699 44 460 616 9 392 884 5 802 655 

1) Under levetidskostnad er K det samme som byggekostnaden 
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E.1.4 Årskostnader – nye boliger 
 

Tabell 22: Årskostnader ulike boligtyper 

Bolig type/nr a) b) c) d) e) f) 

Kostnadstype 

K- Kapital 3 360 134 1 520 356 117 204 1 900 183 377 367 221 675 

F- Forvaltning 227 772 95 460  6 825 138 736 30 576 16 000 

D- Drift 606 366 218 010 26 037 340 808 48 804 36 000 

V- Vedlikehold 677 160 267 030 26 323 297 076 73 794 47 600 

U - Utvikling 613 383 146 713 21 010 80 764 52 031 38 021 

Sum total 5 484 815 2 247 575 197 399 2 757 567 582 572 359 896 

 
 

 

 

E.1.5 Nøkkeltall pr.kvm– nye boliger 
 

Tabell 23: Nøkkeltall kr.pr kvm BTA år 

Bolig type/nr a) b) c) d) e) f) Snitt nøkkeltall 

kr.pr kvm BTA år Kostnadstype 

K- Kapital 17 601 19 002 21 418 20 316 20 695 17 871 19 885 

F- Forvaltning 74 74  78 92 104 80 85 

D- Drift 197 169 288 226 166 183 211 

V- Vedlikehold 220 207 276 197 251 238 237 

U - Utvikling 199 114 243 54 177 190 168 

SUM TOTAL 18 291 19 566 22 303 20 885 21 393 18 562 20 586 

 

 

 

Kommentar til tabellen 20- 23 

I Holte byggsafe sies det ingenting om hvor FDV organisasjon er organisert. Mest sannsynligvis så er 

dette basert på at mye tjenestene blir innkjøpt. Dvs at det ikke er egne ansatte som drifter og vedlike-

holder bygningsmassen.  

 

Det er heller ikke sagt noe om avstander mellom bygningsmassen.   



36 

 

E.2 Bokførte verdier og avhending av boliger.  

Den bokførte verdien på boligporteføljen til Finnmarkssykehuset HF er på ca kr.165 millioner. De 

største verdiene er i Hammerfest og Kirkenes. Verdien er bokført i balanseregnskapet til Finnmarkssy-

kehuset HF. Det betyr at boligene ikke kan avhendes for et lavere beløp en bokført verdi. 

 

Den samlede bokførte verdien på kr. 165 millioner virker kanskje høy, men sannheten er at boligporte-

føljen er stor med nesten 400 boenheter. Hver enkel enebolig eller boligkompleks har en lav bokført 

verdi i forhold antatt markedsverdi. Dette gjelder selv i pressområder som Hammerfest og Kirkenes. 

Et overskudd ved salg av boliger skal strengt tatt ikke være et problem. Spesielt i Hammerfest og Kir-

kenes.  

 

E.2.1 Bokført verdi av eksisterende boligmasse 

Tabell 24: Sammendrag – Eksisterende boligmasse Finnmarkssykehuset HF 

Sted 
Ant 

boenheter 

Sum 

BTA 

Samlet årlig 

inntekt 

 

Sum fastsatt 

verdi 
Sum vedlikeholdsetterslep 

Sør Varanger 174 8 202 9 481 296
2)

 73 728 000 39 500 135 

Tana 29         1 618  

1 200 000
2)

 

 8 090 000  1 483 400  

Karasjok 4            500   2 505 000   kr  -    

Porsanger 16 950   4 380 000   2 475 500  

Alta 3            396   2 772 000   1 528 525  

Hammerfest 116 7 240   

7 723 536
2)

 

 

 60 678 000  33 887 531  

Stiftelsene 32            864  12 240 000 11 990 560  

SUM 374 19 770 18 404 832 164 933 000 90 865 651 

Kr /m
2
 

  
850 8 602 4 739 

2)
 Budsjett med 100 % utleie, inkl. strøm og møbelleie

 

 

E 2.2 Verdi av avhendet boligmasse 

Tabell 25: Sammendrag – Avhendet boligmasse Finnmarkssykehuset HF 

Sted 

Antall 

avhende 

boenheter 

Avhendet 

BTA 

Redusert 

inntekt 

 

Verdi avhendet 

areal 
Redusert vedlikeholdsbehov 

Sør Varanger 91 5 602 6 022 749
2)

 51 462 000 36 948 135 

Tana 8 295          

378 720
2)

 

1 465 000  666 400  

Karasjok 0            0  0 0    

Porsanger 0 0  0  0  

Alta 3            396   2 772 000   1 528 525  

Hammerfest 27 2 913   

2 940 648
2)

 

 

17 496 000 9 397 000  

Stiftelsene 32 864  12 240 000 11 990 560  

SUM 161 9 670 9 342 117 85 435 000 59 154 920 
 

2)
 Budsjett med 100 % utleie, inkl. strøm og møbelleie.
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E.2.3 Verdi av resterende boligmasse 

Tabell 26: Sammendrag – Resterende boligmasse etter avhending, men før utbygging.  

Sted 
Resterende 

boenheter 

Resterende 

BTA 

Resterende 

inntekt 

 

Resterende 

verdi 

Resterende 

vedlikeholdsbehov 

Sør Varanger 83 2 600 3 458 547 22 266 000 2 552 000 

Tana 21 1 323 

821 280 

6 625 000 817 000 

Karasjok 4 500 2 505 000 0 

Porsanger 16 950 4 380 000 2 475 000 

Alta 0 0 0 0 

Hammerfest 89 4 327 

4 782 888 

43 182 000 24 490 531 

Stiftelsene 0 0 0 0 

SUM 213 9 700 9 062 715 78 958 000 30 334 531 

Nøkkeltall 
  

934  8 140 3 127  

 

 

Tabell 24 viser det økonomiske grunnlaget for den som skal overta boligmassen. Skal et foretak enten 

i form av stiftelse, AS eller OPS overta boligmassen, er bokført verdi ”kjøpesummen” fra Finnmarks-

sykehuset. I tillegg må vedlikeholdsbehovet også finansieres.  

 

Kjøpesum fra Finnmarkssykehuset:    kr. 78 958 000,- 

Finansiering av vedlikeholdsetterslepet:  kr. 30 334 531,- 

 

Samlet finansieringsbehov er på kr. 109 292 531,-. Årlig inntekt med 100 % utleie inkl. strøm er på kr. 

9 062 715,- med dagens leiepriser.  

 

Under kap E.5 ser vi hvilke økonomiske konsekvenser dette får for et eventuelt boligsselskap.  

Det er viktig at husleien ikke blir så høy at det skaper problemer for utleiegraden. Høy husleie medfø-

rer som oftest til stor gjennomstrømning av leietakere.   

 

Fremtidig behov for utleieareal 

Fremtidig behov for utleie er på 12 433 kvm. Med et eksisterende utleieareal på 9 700 kvm er utbyg-

ningsbehovet på ca 2 733 kvm.  
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E.3 Lønns – og driftskostnader tilknyttet fremtidig forvaltning og drift  

Den ideelle driftsorganisasjonen er beskrevet under kap D.3.3. Spesielt med tanke på den store avstan-

den mellom de ulike lokalisasjonene til Finnmarkssykehuset. Uansett driftsform er det viktig at lønns-

kostnadene tilknyttet forvaltning og drift inndekkes av husleien. Til å beregne sosiale utgifter benyttes 

en anbefalt faktor på 1,23. Dette er inkl arbeidsgiveravgift. (Tas høyde for at den kan bli innført i 

Finnmark. Er også med i nøkkeltallsberegning). 

 

Videre er nettolønnskostnaden kun en antakelse av lønnen til den enkelte kandidaten. Vurdering er 

selvfølgelig gjort i forhold til lønnsnivået på tilsvarende stillinger. Under kap C.1.4, tabell 7 er viser et 

fremtidig behov for utleieareal på 12 433 kvm. 

  
Tabell 27: Lønnskostnad pr. kvm for ideell driftsorganisasjon  

Kostnad Stilling 
Lønnskostnader 

(Netto) 

Lønnskostnad 

(Inkl sos.utg) 

Fordelt pr. kvm 

( 12 433 kvm) 

Forvaltning  Daglig leder. 

 Boligsekretær 

650.000,- 

400.000,- 

799.500,- 

492.000,- 

64,2 

39,6 

Drift  Boligforvalter øst 

 Boligforvalter vest 

400.000,- 

400.000,- 

492.000,- 

492.000,- 

39,6 

39,6 

Sum total   2. 275.500,- 183,0 

 

I henhold til Holte byggsafe sin kalkulasjonsnøkkel for FDV utgjør lønnkostnaden for administrasjon 

ca 30 % av samlet forvaltningskostnad. For drift utgjør lønnskostnaden ca. 18 % av samlet driftskost-

nad.  

 

Sammenlikner vi dette med anbefalte nøkkeltall fra Holte byggsafe ser vi at lønnkostnaden i tabell 28 

ligger langt ovenfor anbefalte nøkkeltall.  

 

 
Tabell 28: Anbefalte nøkkeltall fordeling mellom lønn og øvrige kostnader 

Kostnad Stilling  Nøkktall kr pr.kvm 

(total)  

Lønn Øvrige kostnader 

Andel  

(%) 

Andel  

(kr/m
2
) 

Andel  

(%) 

Andel  

(kr/m
2
) 

Forvaltning  Daglig leder. 

 Boligsekretær 

85* 30 % 25,5 70 % 59,50 

Drift  Boligforvalter øst 

 Boligforvalter vest 

211* 18 % 38 82 % 173 

Sum total 296* 63,5  232,50 

*Fra Tabell 23: Nøkkeltall kr.pr kvm 

 

I Tabell 27 ligger lønnskostnaden kr 119,50 pr. kvm over anbefalte nøkkeltall på kr 63,50 pr kvm. 
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E.4 Lønns – og forvaltningskostnader – eksisterende boliger i Finnmarkssykehuset 

Før vi gjør endelig kostnadsberegninger for fremtidens boligmasse, må vi se på nøkkeltall for dagens 

boligmasse.  

 

 

E.4.1 Lønnskostnader – dagens boligforvaltning 

Finnmarkssykehuset HF sin boligforvaltning har 4,3 stillinger.  

 
Tabell 29: Samlet lønnskostnader forvaltning og drift – eksisterende boligmasse 

Kostnad Stilling Stillingsstørrelse 
Lønnskostnad 

(Inkl sos.utg) 

Forvaltning  Leder forvaltning og utvikling 

 Boligsekretærer 

0,3 

2 

1 066 000 

 

Drift  Vaktmester øst /vest 2 952 000  

Sum total  4,3 2 018 000 

 

Samlet lønnskostnad for forvaltning og drift er på kr. 2 018 000,- inkl. sosiale utgifter. Tallene er hen-

tet ut fra 2012 regnskapet.  

 

 

 

 
Tabell 30: Nøkkeltall for lønnskostnader for dagens boligmasse 

Kostnad 
Utleid areal 

(kvm) 

Lønnskostnad 

(kr) 
Kr / m

2
 

Forvaltning 19 173 1 066 000 56 

Drift 19 173 952 000 49,70 

Sum total  2 018 000 105,7  

 

Med et utleieareal på 19 173 kvm blir lønnskostnaden for forvaltning og drift, på kr. 105,7 kr/m
2
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E.4.2 Øvrige kostnader – dagens boligforvaltning 

I tabell 31 er øvrige kostnader for forvaltning og drift beregnet. Se tabellen nedfor hva øvrige kostna-

der innebærer.  

 

Tabell 31: Øvrige kostnader forvaltning og drift – eksisterende bygg.  

Kostnad Beskrivelse av kostnad Regnskap 2012 
Kr / m

2 

(19 173 kvm) 

Forvaltning Eiendomsskatt, kommunale 

gebyrer, forsikringer 

1 776 578 92,7 

 

Drift 
Forbruksmateriell bygg og 

teknisk, snørydding, renhold 

og energi – og dataforbruk. 

 

 Energi: 3 289 476 

 

 

 Drift /renhold: 7 626 433 

 

171,6 

 

 

397,8 

 

Sum total  12 692 487 662,10 
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E.4.3 Sammendrag av nøkkeltallsberegninger 

Overnevnte tabeller kan virke forvirrende for de som ikke er bekjent med nøkkeltalls beregning og 

fordeling av KFDVUS – kostnader. Tabellen nedenfor er et sammendrag av alle nøkkeltall tilknyttet 

forvaltning og drift. Faktisk medgåtte kostnader i Helse Finnmark og anbefalte nøkkeltall i fra Holte 

byggsafe. 

 
Tabell 32:  Sammendrag av nøkkel tall – eksiterende – fremtidig boligforvaltning – anbefalte nøkkeltall 

Nr Beskrivelse Eksisterende 

Boligforvaltning 

(kr /m
2
) 

Fremtidig  

boligforvaltning 

(Eiendomsselskap /  

stiftelse) 

Anbefalt 

 nøkkeltall 

(Holte Byggsafe) 

Eksisterende Ny boliger 

1 Utleid areal  19 173 9 700 2 733 

2 Lønn forvaltning. 56 103,80 25,5 

3 Lønn drift. 49,7 79,2 38 

4 Øvrige kostnader forvalt-

ning. 

92,7 92,7   59,50 

5 Øvrige kostnader drift  

(eks energi). 

397,8 397,8 58 58 

6 Energikostnader. 171,6 171,6 115 115 

 

Samlet kostnader 

7 Samlet lønnskostnad for-

valtning. 

1 066 000 1 290 545  

8 Samlet lønnskostnad for 

drift. 

952 000 984 694 

9 Samlet øvrige kostnader 

forvaltning. 

1 776 578 1 061 803 

10 Samlet øvrige kostnader 

drift. 

10 915 909 4 017 174 

 Sum FDV 14 710 487 7 354 216 

 

 

Se kommentarer til tabell 32 på neste side. 
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Kommentarer til tabell 32 

 

1) Dagens utleieareal er på 19 173. Fremtidens utleieareal er på 12 433 kvm. 

 

2) Følgende kommentarer til pkt.2:  

 Holte byggsafe anbefaler en lønnskostnad på kr 25,5 pr.kvm.  

 Eksisterende boligforvaltning har en lønnskostnad kr. 56 pr.kvm.  

 Fremtidig boligforvaltning har 0,3 stilling mindre en eksisterende, men har et mindre ut-

leieareal å fordele kostnadene på. 

 

Holte byggsafe sine nøkkeltall sier ingenting om avstand mellom byggene. Det er nærliggende å 

anta at det ikke er tatt høyde for så lange avstander som Finnmarkssykehuset har mellom de ulike 

lokasjonene. Lange avstander fører til høyere forvaltningskostander 

 

3) Samme som pkt. 2 for fremtidig boligforvaltning.  

  

4) Her inngår forsikring og eiendomsskatt.  

 

5) Grunnen til at denne nøkkeltallene for eksisterende drift er høy, kan være at store vedlikeholdspro-

sjekter er gjennom i driften. Utskiftning av kjøkkeninnredninger, oppussing av bad og etc har vært 

utført som vedlikeholdsprosjekt, og ikke som investeringsprosjekt.  

 

6) Under energikostnadene er det mye å hente gjennom utbedringstiltak som skifting av vinduer, 

etterisolering av himlinger og vegger. Finnmarkssykehuset HF har som eier av stor bygningsmasse 

med samfunnsmessig betydning, 2 forpliktelser vedrørende energiforbruk.  

 

 Bidra til at bygningsmassen fremmer energibesparelse. Skal ikke være en faktor som 

medfører økt strømbehov i regionen.  

 Energiøkonomisering. Besparelse som følge av investeringer for å oppnå redusert energi-

forbruk, skal komme kjerneproduksjonen til gode. Mindre penger til energi, mer til kjer-

neproduksjon.  

 

På sikt må målet være å eie boliger som fremmer energibesparelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

E.5 Økonomi for boligselskap 

Som nevnt under kap E.2.3 i dette dokumentet, så har det nye boligselskapet behov for å finansiere 

følgende: 

 Kjøp av eksisterende boligmasse fra Finnmarkssykehuset HF. Salgssum er lik bokført verdi. 

 Vedlikeholdsetterslep. 

 Bygging av nye boenheter 

Den eneste måten å finansiere dette på er ved låneopptak. Med lånetid på 26,4 år og 4 % rente (vurde-

res) gir dette følgende årlige kapitalkostnader.  

 

 

E.5.1 Kapitalkostnader  

 
Tabell 33: Nøkkeltall for årlige kapitalkostnader 

Kostnadstype Finansbehov 
Årskostnad kapitalkostnader 

(26,4 år og 4 % rente) 

Kjøp av eksisterende boligmasse 78 958 000 4 897 188 

Vedlikeholdsetterslep 30 334 531 1 881 429 

Bygging av nye boenheter 

(2733 kvm x kr.19 885 kvm)
1)

 
54 345 705 3 370 667 

Sum total 163 638 236 10 149 284 

1) Se tabell 23 og tabell 6 under kap C.1.4
 

 

Årlige renter og avdrag utgjør kr. 10 149 284. I tabell 34 nedenfor skal vi se hvilke konsekvenser dette 

gir for husleien pr. kvm. 

 

 

E.5.2  Husleie pr.kvm 

 
Tabell 34: Husleie pr.kvm  

Kostnadstype 
Årlige kostnader 

(KFDV) 

Husleie pr.kvm 

(12 433 kvm) 

FDV kostnader  7 354 216 591,50 

Kapitalkostnader 10 149 284 816,3 

Sum total 17 503 500 1407,80 
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Tabell 34 viser at husleien blir kr. 1407,80 pr. kvm mot dagens kr.850 pr. kvm. I tabell 35 er det laget 

en oversikt på hva husleien blir på utvalgte boligstørrelser i Finnmarkssykehuset. 

 

 

 

E.5.2  Husleie pr. boenhet. 

 
Tabell 35: Husleie pr. boenhet  

Type boenhet Antall soverom Kvm pris 
Husleie pr.mnd 

(inkl.strøm) 

65 kvm 2 

1407,80 i året 

 

117,3 pr.mnd 

 

7 625 

89 kvm 3 10 439 

46 kvm 1 5 396 

57 kvm 2 6 686 

35 kvm 1 4 105 

50 kvm 2 5 865 

 

Som tabellen viser så blir ikke nødvendig husleie høyere en den bør være for aktuelle boenheter. Det 

er tross alt husleie med strøm, forsikring, kommunale avgifter, tilsyn og vedlikehold. 
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F.  ANBEFALING OG KONKLUSJON 

Hvilke valg skal Finnmarkssykehuset HF ta i forbindelse med fremtidig boligforvaltning? 

 

F.1 Fremtidig boligforvaltning  

Det anbefales å organisere fremtidens boligforvaltning som et heleid aksjeselskap AS. Finnmarkssy-

kehuset HF etablerer AS som eneste aksjonær.  

 

F.2 Organiseringen av AS 

AS må ha en daglig leder (DL) som rapporterer til styret. Videre legges det opp til følgende prosess 

for boligsekretærer og tilsynspersonell.  

 

F.2.1 Oppstartsfasen / overgangsperiode 2014 - 2016 

 Ansettelse av daglig leder. Daglig leder ansettes først som prosjektleder i Finnmarkssykehuset 

HF. Oppgaven som prosjektleder blir å igangsette prosessen med å etablere AS med tilhørende 

oppgaver. Når AS er etablert går prosjektleder over i AS som daglig leder. Som daglig leder 

forsetter arbeidet med etablering av AS og igangsetting av drift.  

 Boligsekretær og vaktmester - Kirkenes. Dagens boligsekretær og vaktmester i Kirkenes blir 

værende i helseforetaket fram til naturlig avgang. AS refunderer lønnskostnader.  

 Boligsekretær og vaktmester - Hammerfest. Boligsekretær overføres gradvis til HR avdelingen 

eller AS. Vaktmestertjenesten overflyttes i sin helhet til vedlikeholdsavdelingen i Finnmarkssy-

kehuset HF. AS kjøper tjenester fra vedlikeholdsavdelingen i overgangsperiode.  

 

I kap D.3.4 Beskrivelse av ansvar - arbeidsoppgaver er det sagt at boligsekretæren enten kan ansettes 

i HR avdelingen til Finnmarkssykehuset eller i AS. Blir boligsekretæren ansatt i AS blir en av oppga-

vene økonomioppfølging. Dette avklares nærmere i forbindelse med etablering av AS. 

 

F.2.2 Etablert AS i drift 

Daglig leder og styre vurderer ut i fra økonomiske hensyn hvordan driften til AS organiseres etter 

overgangsperioden. Ansettes det egne boligforvaltere eller skal tjenesten fortsatt kjøpes fra Finn-

markssykehuset HF? Det samme gjelder boligsekretærfunksjonen.  

 

 

F.3 Vedtekter og markedsområdet 

 Vedtektene må si at AS selv regulerer hvilke boliger som skal avhendes og hvilke som skal kjø-

pes/renoveres. 

 Markedsområde skal være boliger for ansatte og ikke som en konkurrent til annet eiendomsmar-

ked. 
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F.4 Avhending, finansiering og forpliktelser 

 

F.4.1 Avhending 

Avhending av boliger i forbindelse med etablering av AS kan skje på 2 måter. 

1) Finnmarkssykehuset HF avhender den delen av boligmassen som AS ikke overtar. Dvs i henhold 

til planen for avhending av boligmasse i dette dokumentet.  Boligmassen avhendes i angitt perio-

de. 2014 -2020. Salgsinntekter går i sin helhet Finnmarkssykehuset HF.  

 

2) AS overtar hele boligmassen for bokført verdi. AS iverksetter avhending i henhold til planen i 

dette dokumentet.  

 

Alt.2 anbefales. Begrunnelsen for dette er at Finnmarkssykehuset HF raskt og effektivt får inn nød-

vendig kapital. Videre så behøver ikke AS å foreta låneopptak til oppgradering av resterende bolig-

masse. Eventuelt overskudd fra salg kan benyttes til dette. Ulempen for Finnmarkssykehuset HF er at 

eventuelt overskudd forblir i AS. Dette kan løses ved at det utarbeides en avtale hvor AS forplikter å 

tilbakebetale en % andel om overskuddet er over et avtalt beløp.  

 

 

F.4.2 Finansiering  

Etter alternativ 2 overføres boligmassen fra Finnmarkssykehuset HF for bokført verdi som pt utgjør 

kr. 165 MNOK. AS foretar et låneopptak på samme beløp. Med Finnmarkssykehuset HF som ene eier, 

husleieinntekter og boligmassens verdi burde være tilstrekkelig for sikkerhetsstillelsen som banken 

måtte kreve. 

Det leies inn regnskaps/juridisk kompetanse til å bistå med den økonomiske delen av overdragelsen.  

(Se tab 33, på side 43 hva kapitalkostnadene utgjør for 164 MNOK). 

 

F.4.3 Forpliktelser  

AS overtar dagens avtaler som Finnmarkssykehuset HF har tilknyttet bolig. AS gis anledning til å 

endre disse dersom det er hensiktsmessig. 

 

 

 

F.5 Tidsplan 

Det tas sikte på å få etablert AS fra 1.1.2015. Overføring/overdragelsen av boligmassen ferdigstilles 

innen 31.12.2015.  
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