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Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2018/3263 Ole Martin Olsen/991 53 851  Hammerfest, 04.12.2018 
 
Saksnummer 86/2018 
 
Saksansvarlig:  Drifts- og eiendomssjef, Ole Martin Olsen  
Møtedato:  12. og 13. desember 2018 

Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2019-2024 

 
Ingress: Styret har i sak 97/2014 vedtatt å selge alle boliger eid av Finnmarkssykehuset 
HF. I Styresak 85/2017 ble boligene i Kirkenes vedtatt solgt og i sak 26/2018 og 27/2018 
ble alle boliger i Lakselv og 80 boliger i Hammerfest vedtatt solgt. Denne saken omhandler 
hvordan Finnmarkssykehuset HF skal håndtere eksisterende boligbehov etter nedsalg av 
alle boligene. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar boligstrategi for Finnmarkssykehuset HF 

2019-2024 
2. Styret ber om at ved eventuelle behov for større endringer i strategien før 2024 så 

legges saken fram for styret til behandling 
 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 

1. Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2019-2024 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2019-2024  

  
Saksbehandler:  Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen/Avdelingsleder forvaltning og 

utvikling Frode Larsen  
Møtedato:  12. og 13. desember 2018  

1. Formål/Sammendrag 

Formålet med behandling i styret er å fastsette strategien for boligforvaltningen i 
foretaket de neste årene. Styret har tidligere vedtatt å selge alle boliger i 
Finnmarkssykehuset HF. Forslag til boligstrategi angir antall boliger i nåværende 
løsning og anslag i forhold til framtidig behov for boliger. Strategien sier også noe om 
vurdering i forhold til kombinasjonen mellom faste/langsiktige avtaler for leie av boliger 
for videreutleie og opsjonsavtaler for å dekke ytterligere behov. Strategien legger også 
opp til stor fleksibilitet i forhold til å tilpasse leieavtaler til endring i behov. 

2. Bakgrunn 

Styret har i sak 97/2014 vedtatt å selge alle boliger eid av Finnmarkssykehuset HF. I 
Styresak 85/2017 ble boligene i Kirkenes vedtatt solgt og i sak 26/2018 og 27/2018 ble 
alle boliger i Lakselv og 80 boliger i Hammerfest vedtatt solgt. Denne saken omhandler 
hvordan Finnmarkssykehuset HF skal håndtere eksisterende boligbehov etter nedsalg 
av alle boligene i foretaket. 

3. Saksvurdering/analyse 

Boligene til Finnmarkssykehuset HF er vedtatt solgt og nedsalg av disse boligene er 
startet opp. Alle boliger i Kirkenes er solgt og prosessen starter opp i Hammerfest i 
2019. Våren 2019 vi det komme en styresak på salg av boligene i Tana og Karasjok. 
 
Foretaket har siden i vår arbeidet med ny boligstrategi for foretaket etter nedsalg av 
boliger. Arbeidet har bestått i å kartlegge dagens utleie/behov og forsøke å danne seg et 
bilde av framtidig behov. Framtidig behov er forankret og avklart med klinikksjefene og 
andre som til daglig er de som definerer behovet. I tillegg har man sett på hvordan 
porteføljen av leide boliger skal settes sammen med målsetning om å ha færrest mulig 
enheter på langsiktige kontrakter samtidig som fleksibilitet i forhold til våre behov 
dekkes for de viktigste utleiegruppene. 
 
Prosessen har avdekket at vi har behov for langt færre enheter for utleie enn det vi 
faktisk har og har hatt til rådighet til nå. Den totale porteføljen foreslås derfor redusert i 
ny strategi. Utleiegraden på mellom 70-80 prosent indikerer dette. I tillegg ser vi at 
betydelig reduksjon i antallet tilgjengelige enheter i Kirkenes ikke har skapt noen 
utfordringer for foretaket. Når vi går igjennom utleiegruppene ser vi at behovet knyttet 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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til prioriterte grupper også er lavere enn dagens tilbud. Vi kan altså gi et tilbud til 
prioriterte grupper med dagens reduserte eiendomsmasse. 
 
Statistikken viser at vi har en utleiegrad i Kirkenes og Hammerfest på mellom 70-80 %. 
Utleiegraden varierer lite i løpet av året. Den varierer også lite i forhold til utviklingen 
over år. Vi ser også at selv med betydelig reduksjon i antallet utleieenheter så ligger 
utleiegraden i dette intervallet. Ser man på oversikten over utleie så er en stor andel av 
leietakerne ikke en del av målgruppen for boligstrategien. Så mye som 30-40% av alle 
leietakere har vist seg å være utenfor målgruppen av leger, sykepleiere og annet 
medisinsk personell. Ser vi dette i sammenheng så gir det en klar indikasjon på at vi 
både kan redusere antallet enheter generelt og antallet enheter på langsiktige 
kontrakter trenger ikke å økes hverken i Hammerfest eller Kirkenes. 
 
Det er vedtatt et felles regelverk for tildeling av bolig til personell ansatt i 
Finnmarkssykehuset HF. Hensikten med et regelverk er å legge til rette for en mest 
hensiktsmessig og målrettet bruk av de boliger foretaket disponerer. Bolig inngår som 
ett av flere virkemidler i foretakets personal- og rekrutteringspolitikk. Boligene brukes 
til å fremme rekruttering av godt kvalifiserte medarbeidere innen viktige 
stillingsgrupper. Finnmarkssykehuset HF må skaffe boliger til de foretaket har forpliktet 
seg til å skaffe bolig til, 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 med videre. Dette 
regelverket videreføres i ny strategi. 
 
Forslag til ny boligstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2019-2024 kan kort 
oppsummeres ved at Finnmarkssykehuset HF i fremtiden ikke vil ha boliger i egen regi. 
Det vil bli inngått avtaler med private eller andre offentlige aktører for leie av boliger. 
Det vil inngås avtale om fastleie for de viktigste utleiegruppene og opsjon på leie for 
andre. Portefølje og sammensetningen av denne tilpasses til enhver tid gjeldende behov 
i foretaket. 

4. Risikovurdering 

Saken angir forslag til antall boliger på faste kontrakter og på opsjoner. Antallet er 
likevel ikke definert for all framtid og kan justeres fortløpende dersom behov skulle 
være større eller mindre. Boligmarkedene i Kirkenes og Hammerfest fungerer godt. 
Forslag til boligstrategi legger dette til grunn for de neste årene også. Erfaring med 
nedsalg i Kirkenes og reduksjon av antallet boliger tilgjengelig viser at det har vært få 
utfordringer. Antallet boliger som står ledig til enhver tid i Hammerfest og Kirkenes gir 
en klar indikasjon på at antallet boliger tilgjengelig gjennom våre ordninger kan være 
lavere enn i dag. Behovet for faste leieavtaler vil trolig være høyere i Karasjok og Tana 
enn i Hammerfest og Kirkenes grunnet antakelse om at markedssituasjonen er mer 
krevende der. Størst risiko vil det være knyttet til overgangene fra å eie boligene i 
foretaket, til å leie, med fare for akutt mangel på boliger til viktige grupper. Dette må 
ivaretas i planleggingen. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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5. Budsjett/finansiering 

Målsetningen med boligstrategien er å gi tilgang til boliger for spesielle grupper til lavest 
mulig kostnad for foretaket. Dette krever at vi forhandler fram gode avtaler med 
eksterne for leie av boliger. Det må også etableres systemer for administrasjon som 
sikrer effektiv utleie, håndtering av husleie etc. Målsetning med framtidig boligstrategi 
er at foretaket skal gå i balanse på denne tjenesten. 

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning 

Saken har vært drøftet med tillitsvalgte i Informasjons- og drøftingsmøte 3. desember 
2018. Det har vært kjørt en bred prosess i klinikkene i forhold til definering av behov.  

7. Direktørens vurdering 

Boligstrategien har som viktigste fokus å tilrettelegge for boliger til prioriterte grupper 
av ansatte. Dette ivaretas ved at det legges opp til stor fleksibilitet hva gjelder tilpasning 
av boligmasse til behov. Et stort antall enheter på langsiktige kontrakter kan koste 
foretaket dyrt med tanke på at for mange enheter vil kunne stå tomme i avvente av 
utleie. Det er derfor viktig å etablere en portefølje og rutiner for oppfølging som sikrer 
lavest mulig behov for langsiktige kontrakter. Kontinuerlig oppfølging av behov vil 
uansett være viktig for å få til en best mulig boligforvaltning. Ny boligstrategi ivaretar 
dette. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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1. Bakgrunn 

En vedlikeholdsplan for perioden 2011 -2017, utarbeidet i 2010 beskriver et stort  
vedlikeholdsetterslep på hele boligmassen (59 000 000) Det byggetekniske forfallet til 
boligmassen er så stort at Finnmarkssykehuset HF i styresak 97/2014 besluttet og  
avhende alle boliger og inngå avtale om leie av boliger til nøkkelpersonell og vikarer i 
stedet. 
 
Finnmarkssykehuset HF eier i dag en boligmasse på om lag 220 enheter. Boligene er  
lokalisert i Hammerfest, Tana, Karasjok, Alta og Porsanger. Største parten av  
boligmassen er i tilknytning til sykehuset i Hammerfest. I Kirkenes leier foretaket 113 
enheter fordelt på 30 enheter i nærhet til sykehuset (26 års leietid) og 72 enheter på 
Prestøya (4 års leietid). Dagens boligforvaltning skjer i egenregi med eide enheter, bolig-
stiftelse og leide enheter, foretaket har det totale FDVU ansvaret for de enheter foretaket 
eier og leier av foretakets boligstiftelse. De enheter foretaket leier av privat aktør i  
Kirkenes har foretaket ansvar for drift og renhold. 

2. Innledning 

Finnmarkssykehuset HF har hatt en boligstrategi siden 2014. I henhold til vedtak i styret 
sak 97/2014 revideres foretakets boligstrategi. Dette dokumentet beskriver foretakets 
boligstrategi for 2019-2024. Strategien vil si noe om hvordan boligforvaltningen i  
Finnmarkssykehuset HF skal organiseres i fremtiden. Strategien skal videre si noe om 
metode for avklaring av fremtidig behov for boliger. Strategien skal også beskrive  
hvordan foretaket skal løse foretakets plikt til å fremskaffe boliger for nøkkelpersoner 
tilknyttet kjerneproduksjonen (Vikarer, rekruttering og studenter etc.)  

3. Fremtidig driftsmodell  

Finnmarkssykehuset HF vil i fremtiden ikke ha boliger i egen regi. Det vil bli inngått  
avtaler med private eller andre offentlige aktører for leie av boliger. Det vil inngås avtale 
om langtidsleie for de viktigste utleiegruppene og opsjon på leie for andre. Portefølje  
tilpasses til enhver tid behov.   
 
Langtids leie avtale 
Finnmarkssykehuset HF vil leie boliger etter behov innmeldt fra klinikkene. Innkreving 
av leie fra leietagere gjøres som lønnstrekk. Det vil kun være korttidsbolig behov som 
det skrives langtids leieavtale for. Disse skal kun brukes til vikarer, studenter og som en 
overgangsbolig for faste ansatte i kategoriene som omhandler nøkkelpersonell.  
Boligenhetene skal være fast møblert og det vil ikke være mulighet for å flytte inn egne 
møbler i disse enhetene. Det vil være særdeles viktig at det riktige behovet fremkommer 
for å unngå unødvendig tomgangsleie eller at vi ikke klarer å fremskaffe boliger til  
nøkkelpersonell.  
 
Opsjon på leie av boligenhet 
Det vil inngås avtaler om opsjon på leie av boliger til fast ansatte nøkkelpersonell.  
Avtalen innebærer at utleier har tilgjengelig det antall boliger klinikken har meldt inn 
som behov. For disse boligene har ikke Finnmarkssykehuset noen økonomiske  
forpliktelser. De vil bli belastet den ansatte direkte fra utleier. 
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4. Fremtidig boligbehov  

Som nevnt innledningsvis må Finnmarkssykehuset HF disponere et vis antall med  
boliger i forbindelse med nøkkelpersonell; turnuskandidater, anestesileger,  
gynekologer, barneleger, jordmødre og radiograf. Andre faggrupper som kan vurderes 
for tildeling her er spesialsykepleiere i akuttavdelingen, etter prioritert rekkefølge:  
operasjonssykepleiere, intensiv og anestesisykepleiere, jordmor og barnesykepleiere.                                                                                                                       
Prioriteringer innen psykisk helsevern og rus er som følger: leger/psykiatere,  
psykologer, behandlerstillinger; som psykiatriske sykepleiere/sosionomer/fysiotere-
peuter/vernepleiere/ergoterapeuter. Hybler og ett-roms leiligheter som blir ledige i  
perioden 01.06. – 01.09. prioriteres til sommervikarer. Andre stillingsgrupper kan også 
være aktuell for rett til tildeling av bolig alt etter som rekrutteringssituasjonen for visse 
stillingsgrupper i Finnmarkssykehuset HF endrer seg. Rett til tildeling gjøres med  
utgangspunkt i administrerende direktørs bestemmelse.  
 
Behovet for langtidsleie og opsjon vil variere etter behovet for vikarer og fast ansatte 
som velger å bosette seg ved et av tjenestestedene. Det vil derfor være mulighet for ser-
vice, drift og eiendom (SDE) og redusere eller øke antall enheter på langtidsleie ut ifra 
utleiegrad. Avtalene må utarbeides slik at dette er mulig. SDE vil i samråd med klinikk-
sjefene gjøre en analyse av årlig utleiegrad som vil fastsette behovet for langtidsleie  
avtale. Opsjonsleie avtale inngås på samme premisser. Tabellene i avsnittet som  
omhandler behov framkommer ut ifra analyse som foreligger nå. Det fremtidige behovet 
skal vurderes ut ifra dagens drift og bemanningssituasjon 
 
Metode for fremtidig behov 
Klinikkledere for Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus og klinikk for psykisk helse-
vern og rus definerer hvilke ansatte som hører inn under kriteriene for nøkkelpersonell, 
vikarer, rekruttering og studenter og som har krav/behov for bolig. Det tas utgangs-
punkt i boligforvaltningens oversikt over leietakere i de kategorier foretaket er pliktig å 
fremskaffe bolig for, samt dagens drift og bemanningssituasjon. Utvelgelsen danner et 
grunnlag for hvor mange boliger /ant kvm boliger Finnmarkssykehuset HF må leie i 
fremtiden. Her skal det fremkomme behov for korttidsleie (fast leieavtale) og langtids-
leie (opsjon på leie) Langtidsleie vil SDE være behjelpelig med å formidle mellom utleier 
og leietaker (den ansatte). 
 
4.1 Fremtidig behov i Kirkenes 

I Kirkenes er eksisterende utleie enheter 113.  
  

 Langtids Leie Opsjon Leie 

Fremtidig antall enheter 
 
 

 30 leiligheter i Leirdue-
veien 
(Leieavtale) 

 

 50 enheter 
(Tilbakeleie) 
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4.2 Fremtidig behov i Hammerfest 

I Hammerfest er eksisterende utleie enheter 174 stk.  
  

 Langtids Leie Opsjon 

Fremtidig antall  
enheter  
 
 

Reinmo : 
Melkøyveien 32 stk hybler 
Siriusvei   8stk Leiligheter 
 
Sykehusveien 8. 5stk Hybler  
Sykehusveien 10. 5stk Hybler  
Sykehusveien 3. 8stk Hybler 
Sykehusveien 20. 4stkLeiligheter 
Sykehusveien 24. 4stkLeiligheter 
Svalbardgt  5 syk Hybler student 
Søsterhjemmet 6stk 2- roms 
Søsterhjemmet 7 stk 1- roms 

Det vil ikke være behov for  
leiligheter på opsjon før etter 
2024 økning pga flytting til 
nytt sykehus 42 stk.  
8 leiligheter 
5 stk 2 – roms 
29 stk hybler 

 
4.3 Fremtidig behov psykisk helsevern og rus 

Psykisk helsevern og rus er lokalisert i Tana, Lakselv (Ut 2019) Alta, Karasjok,  
Hammerfest og Kirkenes. Den største delen av boligmassen som PHR disponerer ligger i 
Tana, Karasjok og Lakselv. Samlet utleieareal for PHR i dag er på 3 391 kvm. Fremtidig 
struktur kan gi et redusert behov for bolig på en lokasjon, mens på annen lokasjon kan 
behovet økes. Jf. Avvikling i Lakselv, samt utbygging i Karasjok og Alta. 
 
Tana 
I Tana er eksisterende utleieenheter 29 stk. 
  

 Langtids leie Opsjon  

Fremtidig antall 
enheter  

15 boenheter 
 

 14 enheter   

 
Lakselv 
I Lakselv er eksisterende utleieenheter 17 stk. 

  Langtids Leie Opsjon  

Fremtidig antall 
enheter 
 

Avhendes Ingen 

 
Alta  
I Alta har foretaket 2 enheter (1 i Alta og 2 i Talvik) 
 

 Langtids Leie Opsjon 

Fremtidig antall 
enheter 

Må vurderes i forhold fremtidig  
tjenestetilbud i Alta. 

Må vurderes i forhold fremtidig 
tjenestetilbud i Alta. 
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Karasjok 
I Karasjok har foretaket 4 enheter. 
 

  Langtids leie Opsjon 

Fremtidig utleie-
areal  

Behov er ikke kartlagt, må ses i sam-
menheng med  
Samisk Helsepark. 

Behov er ikke kartlagt, må ses 
i sammenheng med Samisk 
Helsepark.  

 

5. Ansvarsmatrise boligleie modeller  

Matrisen viser hvordan ansvaret for fremtidig boligforvaltning er fordelt. 
 

 Inngår i Leien (Utleier)  SDE ansvar  Klinikk  
ansvar 

Leietaker  
(ansatt)  

Fast Leie     

Behov  Lager behovslister og 
lagrer disse i ePhorte. 

Klinikken mel-
der behov på 
antall enheter 
og type til SDE. 
 

 

Kontrakt  Inngå avtaler med ut-
leier. 10 års avtaler 
 

  

FDVU Totalt FDVU iht NS3454,  
Tillegg 
1. Vaktmestertjeneste  
2. Renhold i felles arealer 
3. snørydding også trapper. 
4. Alle utendørs arealer. 

Oppføling av avtalen 
iht til NS3454 og opp-
følging av vaktmes-
tertjenesten, ren-
holdstjenesten 

 Melder inn  
gjøremål iht 
NS3454 og avvik 
på enheten, 
samt felles 
arealer. 

Booking Klargjøring og utlevering av 
nøkler til leietaker. 

Kontrollerer book-
king , videreformidler 
til utleier. 

Legger inn øns-
ket leie til SDE i 
booking syste-
met. 
 

Meler behov til 
Klinikken 

Innsjekk Kontroll sammen med leiet-
aker, skjema for feil og 
mangler underskrives av ut-
leier og leietaker. 

Legger skjema inn i 
FDV systemet. 

Levere nøkler 
etter kl. 1500 
hverdager, helg 
og helligdager.  

Kontroll sam-
men med ut-
leier, få nøkler. 
Ved sen inn-
sjekk utføres 
kontroll på føl-
gende virkedag. 

Utsjekk 1. Kontroll av enheten 
Sammen med leietaker 
2.  Klargjør enheten for ny 
leietaker 
3. Faktura til SDE på skader 
og vask 

Fakturere eventuelle 
ekstra kostnader, for 
ikke vask, skader ol. 

Avslutte leiefor-
hold i Booking 
system om det-
ter er før fast-
satt dato.  

Kontrollere 
sammen med 
utleier, feil og 
mangler. 

Økonomi 1. Fakturerer klinikken di-
rekte. 

1. Forvaltning av  
Plania booking sys-
tem,  
2. Sender melding til 
lønn om trekk,  

 Leie blir trukket 
på lønn.  
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3. Oppdaterer leie-
kostnaden i Booking 
systemet. 

TV, Internett 1. Leverer en god stabil løs-
ning, med standard pro-
grammer og linjer. 
2. Fakturerer leietaker di-
rekte for tilleggs tjenester 

  Belastes direkte 
av utleier for til-
leggstjenester, 
ut over stan-
dard leveranse. 

 Møbler  
 

Møbler inkludert, utskifting 
ved vanlig slitasje. 

  Erstatter/ ren-
ser møbler som 
blir utsatt for 
hærverk eller 
skadet på an-
nen måte, som 
skylles leieta-
kers uaktsom-
het.  

Snørydding, 
strøing   

Inngår i leie kostnad    

   
 
 

 Meldinger om 
feil og mangler 
sender klinikken 
direkte til kon-
takt hos utleier 

Melde behov 
for antall enhe-
ter (hybler, 2-3-
4 roms leilighe-
ter. Fast og op-
sjon 

Opsjon leie     

FDVU Totalt FDVU iht NS3454,  
 

   

Behov   Sender ut forespørsel 
på innmeldt behov til 
markedet. 

Melder behov 
til SDE også an-
tall som må 
være møblert, 
disse vil ikke 
kunne møbleres 
av leietaker 
selv. 
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