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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2022/620 Frode Larsen  Hammerfest, 16.03.22 
 
Saksnummer 22/2021 
 
Saksansvarlig:  Drifts- og eiendomssjef, Ole Martin Olsen  
Møtedato:  24. mars 2022 

Sak: Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2022-2027 
 
Ingress: Formålet med boligstrategien er å bidra til Finnmarkssykehuset HFs overordnede 
samfunnsmål, som er å sikre et godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til 
befolkningen i Finnmark. Boligtilbudet til Finnmarkssykehuset HF skal bidra til 
stabilisering og rekruttering av nødvendig helsepersonell. Gjennom et mer komplett 
boligtilbud ønsker foretaket å imøtese og skape gode førsteinntrykk på tilreisende 
studenter, vikarer, og nye faste ansatte. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar framlagte boligstrategi for 

Finnmarkssykehuset HF 2022-2027. 
2. Styret ber om årlig status på arbeid med realisering av boligstrategien. 
 
 
 
 
Vivi Brenden Bech 
Konstituert administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Boligstrategi 
3. Powerpoint presentasjon 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no


 Side 2 av 4 

 

 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest – tlf.: 78 96 70 00 

www.finnmarkssykehuset.no - postmottak@finnmarkssykehuset.no - Org nr. MVA 983 974 880 NO 

 

Sak: Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2022-2027   
  
Saksbehandler:  Ole Martin Olsen / Frode Larsen  
Møtedato: 24.03.2022 

 

1. Formål/Sammendrag 
Administrerende direktør har bedt om at nåværende boligstrategi fra 2018 revideres. 
Forslaget til vedlagt boligstrategi er utformet av arbeidsgruppe vinter 2021-2022. 
Arbeidsgruppen har bestått av hovedtillitsvalgt, foretaksverneombud, representant fra 
Kirkenes Sykehus, Hammerfest Sykehus, Klinikk Alta, Sámi klinihkka, foretakets 
boligkontorer, og arealforvaltere fra Service, drift og eiendom. Det bes om at styret gir 
sin tilslutning til boligstrategien. 

2. Bakgrunn 
Formålet med boligstrategien er å bidra til Finnmarkssykehuset HFs overordnede 
samfunnsmål, som er å sikre et godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til 
befolkningen i Finnmark. Boligtilbudet til Finnmarkssykehuset skal bidra til stabilisering 
og rekruttering av nødvendig helsepersonell. Gjennom et mer komplett boligtilbud 
ønsker foretaket å imøtese og skape gode førsteinntrykk på tilreisende studenter, 
vikarer, og nye faste ansatte. 
 

Boligstrategien skal sette premisser for:   
1. Kritiske suksessfaktorer for bruk av boliger i rekrutteringsøyemed 
2. Hvordan intern boligforvaltning i foretaket skal organiseres 
3. Hvordan foretaket skal løse sin plikt for å fremskaffe boliger til nødvendig 

helsepersonell  
4. Metode for avklaring av fremtidig behov for boliger 

3. Saksvurdering/analyse 
På bakgrunn av kartlagt vedlikeholdsetterslep og investering i nybygg har styret i 
Finnmarkssykehuset vedtatt at framtidig strategi ift. personalboliger skal være at 
foretaket ikke skal være eier, men at det skal sikres tilgang til personalboliger. Tilgangen 
etter nedsalg av boliger i Kirkenes er delvis løst ved å inngå leieavtaler med utleiere.  
Det ble i styresak 97/2014 besluttet å avhende boliger foretaket ikke hadde behov for, 
etter et kartlagt vedlikeholdsetterslep i 2010 på foretakets boligmasse på ca. 60 mill. 
NOK.  
 
Boligstrategi fra 2018 la opp til en boligportefølje som dekker grunnbehov av boliger, 
med utgangspunkt i en prioriteringsliste av nøkkelpersonell for hver lokasjon. I perioder 
med økt behov skulle ekstra boliger anskaffes ved bruk av tilvisningsrett/opsjon på 
ytterligere enheter fra utleiere. Erfaringene viser at prinsipp om boliger på tilvisning er 
vanskelig for utleiere å imøtese, da behovet for Finnmarkssykehuset i for stor grad er 
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akutt. Risiko for utleier er lengre perioder med tomme leiligheter, hvor utleie til andre 
aktører vanskeliggjør oppfyllelse av krav på tilvisning på kort varsel.  
 

Kartlagt utfordring er overgang fra å eie boliger selv til å leie boliger i markedet. Erfaring 
fra Kirkenes viser økte husleiekostnader, og en reduksjon av leieinntekter som følge av 
redusert boligportefølje. Sykehusenes behov for korttidsopphold av vikarer gjør det 
vanskelig å oppnå en utleiegrad som bidrar til budsjettbalanse. Tilbakemeldinger fra 
ansatte og vikarer er at husleien er uhensiktsmessig høy, som igjen gjør at eventuelle 
påslag i pris for beregnet tomgangsleie priser foretaket ut av markedet.  
 

Det er i tabell under oppsummert de ulike tiltakene strategien foreslår, med tilhørende 
konsekvens og gevinst. Konsekvenser er med utgangspunkt i budsjett for 2021.  
Hovedfokus i strategiprosessen har vært å kartlegge hvordan foretaket kan øke 
kvaliteten på de tjenester vi leverer og tilbyr til nyansatte/besøkende, som på sikt vil 
kunne bidra til økt stabilisering og rekruttering av sykehuspersonell. På kort sikt vil et 
bedre boligtilbud gjøre det mer attraktivt for vikarer å velge Finnmarkssykehuset som 
arbeidssted. På lang sikt er målet at totalpakken av boligtilbud som foretaket leverer 
skal virke stabiliserende.  
 

 
 

Anskaffelse av nye leieavtaler på boliger har allerede pågått siden 2018 og vil pågå fram 
mot 2024. I Løpet av en 6 års periode skal det totalt være leid 150 nye enheter. 
Leiekostnaden har da økt fra omtrent kroner null i 2018 til 15. mill. kroner i 2024. 

4. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Saken er vurdert i forhold til samisk språk og kultur og behandlingen anses ikke å ha 
spesiell innvirkning på forhold rundt dette bortsett fra at økt fokus på rekruttering og 
stabilisering med økt satsing på bolig også vil være positivt i forhold til dette området. 

5. Risikovurdering 
Risiko forbundet med strategien er kost/nytte av innsats av midler og ønsket mål om 
økt stabilisering og rekruttering. Økonomisk risiko er tilgjengeligheten av midler knyttet 
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til anskaffelse av boliger, tomgangsleie, marked, og driftsmidler for intern 
boligforvaltning. 

6. Budsjett/finansiering 
Etterlevelse og implementering av foreslått strategi vil føre til økte driftskostnader av 
foretakets boligdrift. Det må erkjennes at boliger fram i tid vil være en kostnad for 
Finnmarkssykehuset HF både ved anskaffelse og drift av boliger.  
 

I år 2021 hadde klinikkene en samlet kostnad på fri bolig på 4 MNOK. Denne kostnaden 
må ansen som en overordnet rekrutteringskostnad for foretaket. Ved innleie av 
oppgraderte boliger vil denne kostnaden øke betraktelig. Videre vil driftskostnader 
knyttet til økt kvalitet av boligtilbud, samt kostnader knyttet til økt tomgangsleie øke. 
Grovt estimat budsjettkonsekvenser:  
 

Subsidiering av husleie til personell, fri bolig    6-8 mill.  
Kostnad for tomgangsleie ved korttidsutleie   2 mill. 
Boligleder        0,8 mill. 
Installasjon av nytt boligsystem:     0,1 mill. 
Anskaffelse lås-/ og kodesystem bolig (engangskostnad): 2 750,- pr stk.  
Økt frekvens/kvalitet på renhold ved inn og utsjekk:  0,5 mill. 
 

Det forventes at økningen i kostnader knyttet til bolig som rekrutterings- og 
stabiliseringstiltak ses i sammenheng med reduserte kostnader knyttet til mindre 
innleie av personell og mindre turnover, samt økt grad av fast ansatt personell. 

7. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 16. mars 2022, og i FAMU samme dag. 
Tillitsvalgte og vernetjeneste har også deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet 
strategien. 
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har 
ikke blitt endret som følge av disse. 

8. Direktørens vurdering  
Gjennom et mer komplett boligtilbud ønsker foretaket å imøtese og skape gode 
førsteinntrykk på tilreisende studenter, vikarer, og nye faste ansatte. Boligstrategien er 
et viktig verktøy for å nå målsetninger knyttet til rekruttering og stabilisering av 
personell. Økt satsing vil over tid øke kostnadene for foretaket knyttet til boligdrift, men 
effekten av satsingen skal bidra til å ta ned kostnader knyttet til rekruttering og 
stabilisering. 

Vedlegg 
1. Boligstrategi 
2. Powerpoint presentasjon 
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1 Innledning 
Finnmarkssykehusets boligstrategi 2022-2017 er styrende for foretakets ledelse, foretakets 

boligkontor og øvrige ansatte. Boligstrategien baserer seg på Finnmarkssykehusets 

boligstrategi av 2018 og er revidert vinteren 2021-22. Retningslinjer i dokumentet er 

retningsgivende, men ikke absolutte.  
 

2 Formål  
Formålet med boligstrategien er å bidra til Finnmarkssykehusets overordnede samfunnsmål, 

som er å sikre et godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Finnmark. 

Boligtilbudet til Finnmarkssykehuset skal bidra til stabilisering og rekruttering av nødvendig 

helsepersonell. Gjennom et mer komplett boligtilbud ønsker foretaket å imøtese og skape 

gode førsteinntrykk på tilreisende studenter, vikarer, og nye faste ansatte. 

Boligstrategien skal sette premisser for:   

1. Kritiske suksessfaktorer for bruk av boliger i rekrutteringsøyemed 

2. Hvordan intern boligforvaltning i foretaket skal organiseres 

3. Hvordan foretaket skal løse sin plikt for å fremskaffe boliger til nødvendig 

helsepersonell  

4. Metode for avklaring av fremtidig behov for boliger 

 

3 Metode  
Strategien er utformet av arbeidsgruppe vinter 2021-2022. Arbeidsgruppen har bestått av 

hovedtillitsvalgt, foretaksverneombud, representant fra Kirkenes Sykehus, Hammerfest 

Sykehus, Klinikk Alta, Sami Klinihkka, foretakets boligkontorer, og arealforvaltere fra Service, 

drift og eiendom. Gruppen har gjennomført fire arbeidsgruppemøter i forkant av endelig 

dokument med fokus på: Hva ønsker vi? Hvordan er det i dag? Hvilken fremtidig løsning 

ønsker vi?  

4 Historikk  
På bakgrunn av kartlagt vedlikeholdsetterslep og investering i nybygg har styret i 

Finnmarkssykehuset vedtatt at framtidig strategi ift. personalboliger skal være at foretaket 

ikke skal være eier, men at det skal sikres tilgang til personalboliger. Tilgangen etter nedsalg 

av boliger i Kirkenes er delvis løst ved å inngå leieavtaler med utleiere.  

Det ble i styresak 97/2014 besluttet å avhende boliger foretaket ikke hadde behov for, etter 

et kartlagt vedlikeholdsetterslep i 2010 på foretakets boligmasse på ca. 60 mill. NOK.  

Boligstrategi fra 2018 la opp til en boligportefølje som dekker grunnbehov av boliger, med 

utgangspunkt i en prioriteringsliste av nøkkelpersonell for hver lokasjon. I perioder med økt 

behov skulle ekstra boliger anskaffes ved bruk av tilvisningsrett/opsjon på ytterligere 

enheter fra utleiere. Erfaringene viser at prinsipp om boliger på tilvisning er vanskelig for 

utleiere å imøtese, da behovet for Finnmarkssykehuset i for stor grad er akutt. Risiko for 
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utleier er lengre perioder med tomme leiligheter, hvor utleie til andre aktører vanskeliggjør 

oppfyllelse av krav på tilvisning på kort varsel.  

5 Situasjonsbeskrivelse  
Foretaket opplever økt behov for boliger i Kirkenes og Hammerfest, hvor foretakets to 

akuttsykehus er lokalisert. Det økte presset er blant annet en konsekvens av nedsalg av 

boliger på de respektive lokasjonene, lav standard på eksisterende boligmasse, og økt behov 

for innleie fra enkelte fagprofesjoner hvor lokal rekruttering er utfordrende.  

Boligene i Kirkenes var inkludert i salg av gamle Kirkenes Sykehus. Dette fordi de ble vurdert 

til uhensiktsmessig standard og i for stor avstand til nytt sykehus for tilbakeleie. I 

Hammerfest har foretaket solgt enheter i Melkøyveien, Forsølveien og Vardøveien på grunn 

av et for stort vedlikeholdsetterslep. 

5.1 Kartlagte utfordringer 
Kartlagt utfordring er overgang fra å eie boliger selv til å leie boliger i markedet. Erfaring fra 

Kirkenes viser økte husleiekostnader, og en reduksjon av leieinntekter som følge av redusert 

boligportefølje. Sykehusenes behov for korttidsopphold av vikarer gjør det vanskelig å oppnå 

en utleiegrad som bidrar til budsjettbalanse. Tilbakemeldinger fra ansatte og vikarer er at 

husleien er uhensiktsmessig høy, som igjen gjør at eventuelle påslag i pris for beregnet 

tomgangsleie priser foretaket ut av markedet.  

Det er også kartlagt tilfeller hvor boliger er bebodd av ansatte over lang tid, og på så måte 

resulterer i at foretaket må øke sin leide boligportefølje for å kunne tilby personelt bosted. 

Dette er en problemstilling som dukket opp etter nedsalgene ettersom tilgjengelige boliger 

var redusert.  

I lys av pandemien har antall enheter vært redusert i henhold til smittevern. Enebolig og 3-

roms leiligheter som tidligere kunne huses av flere har under nedstenging måttet bookes til 

enkeltpersoner. Det har gitt ytterligere press på enheter, samt redusert inntektsdekning 

sammenliknet med før pandemien.  

Et av strategiens største utfordringer er grensesnittet mot fremtidige beboere og i hvor stor 

grad foretaket skal legge til rette for besøkende og nytt personell. Overgangen fra å eie et 

stort antall boliger i kombinasjon med rimelig husleie, gir forventninger til fremtidig ordning 

som er vanskelig å utrette fra et økonomisk perspektiv. Samtidig opplever foretaket 

rekordhøye kostnader på innleie av helsepersonell. Det er dermed en forståelse av at bolig 

skal brukes i rekrutterings- og stabiliseringssammenheng for å redusere innleie.  

Videre er det en oppfatning om at prioriteringsliste av personell i gjeldende strategi fra 2018 

er for statisk i forhold til sykehusets til enhver tids driftsmessige utfordringer. Enhver 

avdelings- og enhetsleder vil anse manglende personell knyttet til et spesielt tidsrom for 

ivaretakelse av avdelingens drift som kritisk, og vil derfor ikke kunne forholde seg til en 

prioriteringsliste satt på forhånd.  
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Erfaring viser at markedspris i Kirkenes, Hammerfest og Alta er høy sammenliknet med 

foretakets tidligere prising internt mot ansatte. Hovedårsak er at Kirkenes Sykehus, 

Hammerfest Sykehus, og klinikk Alta, er lokalisert i attraktive områder på de respektive 

lokasjonene. Største driver for boligmarked i Hammerfest er industri fra Melkøya. Drivere for 

boligmarked i Kirkenes er forsvaret, Finnmarkssykehuset og Sør-Varanger kommune. Alta 

som by opplever en generell vekst, hvor Klinikken er lokalisert i sentrum av byen.    

5.2 Boligportefølje 2021 
Dagens boligforvaltning skjer i egenregi med eide enheter1, leide enheter fra boligstiftelse, 

og leide enheter fra private. Foretaket har det totale ansvaret for FDVU2 for de enheter 

foretaket eier selv og leier av foretakets boligstiftelse. Antall enheter disponert av foretaket 

er illustrert i tabell under. Eide enheter er på sykehustomt i Hammerfest og på lokasjonene 

Tana og Karasjok.  

 
 

5.3 Intern boligorganisasjon 
Det er to boligkontor i Finnmarkssykehuset og begge er i dag organisert under Teknikk, drift 

og service i vest og øst.  

Boligkontor øst håndterer all drift og forvaltning av foretakets eide og leide enheter i 

Kirkenes, samt administrerer inn- og utsjekk på enheter i Tana. Kontoret består av en 100 % 

boligkoordinator, 60 % renholder, og 30 % vaktmester.  

Boligkontor vest håndterer all forvaltning og drift av foretakets eide og leide enheter i 

Hammerfest. Kontoret består av en 100 % boligkoordinator, 30 % renholder, 50 % 

vaktmester, og 4 % bud. Sami Klinihkka i Karasjok og Klinikk Alta har håndtert forvaltning og 

drift av boliger i egen regi.  

Kartlagte svakheter kan knyttes opp mot et manglende boligforvaltningssystem. Booking, 

tildeling, endringsmeldinger og fakturering/betaling utføres gjennom tungvinte prosesser, 

hvor dagens boligsystem ikke tilbyr nødvendig brukervennlighet for smidig gjennomføring. 

Programmet snakker ikke med foretakets regnskaps- og lønnssystem, som igjen fører til en 

ugunstig arbeidsflyt for ivaretakelse av fakturering og skattemessige forhold. På grunn av 

varierende bruk og vedlikehold av systemet mangler foretaket troverdig utleie statistikk og 

kontroll av faktiske inntekter. 

                                                           
1   Med enheter menes antall disponible sengerom, uavhengig av smittevernhensyn. Eksempel; en bolig 
innredet med 4 hybler og felles bad/kjøkken regnes som 4 enheter. 
2 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 

Eie Leie Kommentar Sum

Hammerfest 47 42 Hvor 40 er fra boligstiftelse Reinmo. 89

Kirkenes 39 39

Karasjok 13 13

Alta 7 7

Tana 29 29

Sum 89 88 177
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Videre er det en utfordring ved inn- og utflytting i helger. Ved utflytting i løpet av helg hvor 

ny leietaker ankommer mandag, utføres det ikke kontroll av bolig da boligkontor er stengt i 

helger. Er frem til nå løst ved at tidligere leietaker utfører utvask, som i tilfeller resulterer i 

dårlig renhold av enhet for ny leietaker.  

De fleste boliger er utstyrt med nøkkellås. Det går mye unødig tid i sortering, utlevering og 

innlevering av nøkler, før- og etter hvert leieopphold. Kirkenes har nøkkelbokser for flere av 

enhetene. Ved innsjekk i helger må leietaker innom akuttmottak for å hente «boligpakke» 

med nøkler.  

Boligkoordinatorer som i prinsippet skal fungere som resepsjonister i hotellsammenheng 

mangler en mellomleder med ansvar for effektivisering og samkjøring av rutiner. Mangelen 

har ført til differensiering mellom øst og vest om hvordan boligene driftes i praksis. Ulik 

kompetanse innad i boligkontorene bidrar til at drift praktiseres forskjellig.  

Inntil år 2021 har foretaket forsøkt å implementere tilleggsmodul fra foretakets FDVU-

system for oppfølging og forvaltning av boligene. Det ble i slutten av 2021 besluttet å 

avhende boligmodul som en konsekvens av vanskelig brukergrensesnitt, og anskaffe et mer 

brukervennlig, tilpasset system som ivaretar alle sider av boligdriften. 

5.4 Logistikk  
Verdikjeden er illustrert under. Boligstrategien har som formål å effektivisere 

boligforvaltningens verdikjede og aktiviteter for størst mulig måloppnåelse. 
Primæraktiviteter er med utgangspunkt i et leieforløp, fra behov oppstår til samme behov 

utgår. Til hver primæraktivitet er det tilhørende støtteaktiviteter som er nødvendige for at 

leieoppholdet skal oppleves som suksessfullt for utleier og leietaker. Støtteaktiviteter er 

fordelt mellom løpende drift og overordnet boligforvaltning. Formålet med boligstrategien 

er å effektivisere verdikjeden i størst mulig grad slik at overordnet mål om økt rekruttering 

og stabilisering oppnås.  
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5.5 Oppsummering av sterke og svake sider ved dagens situasjon 
 

  

 

6 Kritiske suksessfaktorer for rekruttering og stabilisering 

6.1 Boligportefølje  
Det er en nødvendighet at Finnmarkssykehuset har tilgjengelig de antall boliger det til 

enhver tid er behov for. Det er et mål om størst mulig andel langsiktige leieavtaler3 for 

ansatte, da overordnet mål for Finnmarkssykehuset er økt andel faste ansatte og redusert 

innleie/vikarbruk.  

6.2 Servicegrad 
Personell som velger å jobbe for Finnmarkssykehuset skal føle seg velkommen. Deres første 

møte med organisasjonen er gjerne i prosess med anskaffelse av bolig. Det er kritisk at 

vedkommende blir tatt tilstrekkelig hånd om av klinikk og boligkontor.  

6.3 Standard  
Boligene bør være tidsriktige og innbydende, med det møblementet som er nødvendig for å 

kunne oppholde seg i boligen. Se link for arbeidstilsynets krav ved innkvartering av 

arbeidstakere; Krav til lokale ved innkvartering av arbeidstakere - Arbeidstilsynet 

                                                           
3 For definisjon av langtidsleie se kapittel om retningslinjer. 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/
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6.4 Størrelse  
Boligenes størrelse bør være tilpasset etter behov. I tilfeller hvor vikarer og ansatte kommer 

med familie er det essensielt at foretaket kan tilby boliger med flere rom. For boliger til den 

enkelte ansatte vil det være tilstrekkelig med 1- og 2-roms leiligheter. For studenter er det 

tilstrekkelig med 1-roms leiligheter.  

6.5 Avstand til arbeidssted 
Det skal tilstrebes for nærhet til arbeidssted, særlig for boliger tilknyttet korttidsvikarer.  

6.6 Priskonsept 
Priskonsept skal støtte opp om stabiliseringsbehovet til foretaket. Et av tiltakene for å få 

ansatte til å bli værende i Finnmarkssykehuset er fordeler gjennom billigere boforhold i en 

gitt overgangsperiode. I tilfeller hvor det tilbys fri bolig se kapittel om subsidiering av husleie.  

Prisreferansen på den enkelte bolig vil avhenge av Finnmarkssykehusets kostnad for å ha 

boligen i porteføljen. Ved leide boliger vil markedspris på bolig i stor grad sette 

prisreferansen. Ved eide boliger vil prisreferanse være en sum av faste kostnader tilknyttet 

boligen. Forholdet mellom pris og rekruttering/stabilisering er vist under.  

 

7 Finansiering  
Det er som følger av priskonsept og frekvens av inn- og utsjekk krevende for 

Finnmarkssykehuset og oppnå full dekning av kostnader tilknyttet boligtilbud. Manglende 

utleiegrad/tomgangsleie og priskonsept vil påvirke økonomisk resultat. Ønsket effekt av 

priskonsept er å bidra til reduserte innleie- og lønnskostnader.  

Det er en forutsetning at ansvarlig enhet for boligforvaltning blir finansiert i budsjettprosess 

for deler av omstilling fra å eie boliger til å leie boliger til markedspris. Differansen mellom 

leiekostnad- og inntekt vil måtte beregnes som en rekrutteringskostnad med krav om årlige 

avsatte midler.  
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8 Fremtidig organisering av boligforvaltning   

8.1 Boligkontor 
Introduksjon av markedspris påvirker foretakets interne prisdynamikk, og krever i større 

grad planlegging og oppfølging av foretakets boligportefølje for sunn og effektiv drift.  

På grunn av økt behov for oppfølging av fremtidig boligportefølje foreslås det etablering av 

en boligansvarlig. Den boligansvarlige vil ha overordnet ansvar for foretakets to boligkontor, 

og vil være bindeledd mot klinikk og øvrige enheter i foretaket. Hovedoppgaver er 

kartlegging av behov på kort- og langsikt, planlegging av utleie, anskaffelse av boliger, 

kompetanseheving av ansatte i boligforvaltning, og oppfølging av regnskap og økonomi. Den 

boligansvarlige vil være foretaksovergripende og jobbe mot alle lokasjoner hvor foretaket 

har etablert boligdrift. Stillingen vil være en forlenget kommunikasjonsarm mellom klinikk og 

boligkontor. Den boligansvarlige skal bidra til at interne rutiner og prosesser ved foretakets 

boligkontor overholdes og samkjøres.  

Ved akuttbehov for boliger vil boligansvarlig kunne være behjelpelig og koordinere 

anskaffelse av bolig i leiemarked på kort sikt, gitt at det finansielle er ivaretatt. Forslått 

organisering er illustrert under.  

 

 

 

Det foreslås at boligkontorene organiseres under avdeling forvaltning og utvikling, underlagt 

Service, drift og eiendom. Boligkontor Øst håndterer daglig drift av boliger i Kirkenes og 

Tana, og boligkontor Vest håndterer daglig drift av boliger i Hammerfest.  

Ansvarsområde for boliger mellom Boligkontor Vest og den respektive Klinikk i Alta og 

Karasjok må gjennomgås etter nytt system er implementert, hvor overordnet mål er 

effektivisering av verdikjeden. Fram til nytt system er på plass vil dagens løsning praktiseres 

hvor Klinikk Alta forvalter og drifter boligutleie selv. Fremtidig utarbeidede prosedyrer for 

boligdrift på de ulike lokasjonene vil bli lagt ved strategi som vedlegg. Det vil også bli 

utarbeidet prosedyre for boligdrift i Tana.   

Ved at boligansvarlig håndterer administrativt arbeid, vil det frigjøre tid for 

boligkoordinatorer å yte bedre service mot brukere. Boligkontorenes hovedoppgave er drift 

av boligporteføljen, herunder booking av bolig etter innmeldt behov, klargjøring av bolig ved 

inn- og utsjekk, oppdatering/vedlikehold av boligsystem, og tilsyn og kontroll av boliger.  
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8.2 Klinikk/avdeling  
Den enkelte avdelings hovedansvar er ivaretakelse av egen drift, og sørge for at nødvendig 

personell er tilgjengelig til enhver tid. Ved nødvendig innleie skal ansvarlig leder melde inn 

behov til boligkontor iht. fastsatte rutiner.   

Klinikker som har drift utenfor Kirkenes og Hammerfest vil i en overgangsperiode håndtere 

drift av boliger etter dagens praksis. Fremtidig utarbeidelse av prosedyrer vil kunne endre 

premissene.  

8.3 Leietaker  
Leietakere av Finnmarkssykehuset begrenser seg til studenter, ansatte4, vikarer og vikarbyrå.  

Leietaker vil ha ansvar for innmelding av avvik/mangler til boligkontor, samt utøve forsvarlig 

bruk av leieobjekt under oppholdet. Mangler forårsaket av leietaker vil leietaker stå ansvarlig 

for kostnad til utbedring.  

9 Driftsmodell bolig 
Finnmarkssykehuset vil til enhver tid ha et gitt antall leide og eide enheter i boligporteføljen.  

Prinsipielt bør det tegnes langsiktige leieavtaler som dekker gjennomsnittlig behov for 

boliger for de ulike lokasjonene. Disse skal brukes til vikarer, LIS1, studenter, og som en 

overgangsbolig for faste ansatte. Kortsiktige avtaler supplerer langsiktige avtaler etter 

ønsket behov. For kortsiktige avtaler vil det i større grad kunne tilbys mer fleksible løsninger.  

Boligenhetene skal være fast møblert, ved langtidsleie vil det være mulighet for å flytte inn 

egne møbler i enhetene. Det vil være viktig at det riktige behovet fremkommer for å unngå 

unødvendig tomgangsleie, eller at vi ikke klarer å fremskaffe boliger til nødvendig personell 

ved behov. 

9.1 Nytt boligsystem 
Foretakets boligsystem er nyanskaffet og heter Zaui stay. Systemet grenser mot 

hotellvirksomhet som gjør det enklere for boligkoordinatorer og registrere inn- og utsjekk. 

All utleie skal registreres i systemet. På grunn av mengden korttidsleie vil systemet 

effektivisere boligkontorets administrative hverdag, som vil frigjøre tid til ettersyn, kontroll 

og oppfølging. Det anbefales en pilot på anskaffelse av kodelåser i tilknytning til systemet for 

ytterligere effektivisering.  

9.2 Prissetting av boliger  
Prissetting av boliger skal gjøres med hensyn på standard, størrelse og beliggenhet i forhold 

til arbeidssted, beregnet ut fra boligens referansepris. Beregnet månedspris for den enkelte 

enhet vil definere dagsprisen på objektet. I størst mulig grad skal premisser for pris på bolig 

samsvare for alle lokasjoner.  

                                                           
4 Med ansatte menes; faste ansatte, ansatte på engasjement og midlertidige vikarer. 
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9.3 Renholdsrutiner 
For opprettholdelse av renholdsrutiner ved ut- og innflytting i helg bør det engasjeres 

eksternt renholdsfirma på timer. Tilsvarende løsning kan benyttes i tilfeller der renholds 

ressurs på bolig ikke strekker til ved ut- og innflytting i hverdager.  

9.4 Bestilling- og betalingsrutiner  
For overordnet bestillings- og betalingsrutiner se prosedyre. Bestillingsrutiner skal 

oppdateres til enhver tid på Finnmarkssykehusets intranett og hjemmeside, med oversikt og 

innføring av de ulike betalingsalternativene.  

Overordnet mål for innbetaling av husleie fra ansatte er størst mulig andel via lønnstrekk. 

Årsaken er sikring av innbetaling av husleie og reduserte faktureringskostnader. 

For eksterne leietakere uten tilgang til foretakets intranett skal det henvises til boligkontor 

via foretakets hjemmeside.   

10 Subsidiering av husleie 

10.1 Fri bolig  
Fri bolig kan benyttes mot vikarer med opphold over korte perioder. I tilfeller ved fri bolig vil 

ansvarlig avdeling for vikar ta leiekostnad. Regnskap internfører husleiekostnad på ansvarlig 

enhet/avdeling. Ved fri bolig bør leietaker informeres om lovverk om naturalytelser.  

10.2 Boligstøtte 
Boligstøtte skal begrenses til ansatte. I tilfeller hvor referansepris er over hva som er 

hensiktsmessig i rekrutteringsøyemed, kan den enkelte avdeling subsidiere boligkostnad for 

den ansatte gjennom boligstøtte. Avgjørelsen vil ligge hos den enkelte avdelingsleder med 

budsjettansvar.  

11 Retningslinjer  

11.1 Definisjon av korttidsleie og langtidsleie  

Definisjonen av langtids- og korttidsleie skal praktiseres likt over hele foretaket. Korttidsleie 

er leieopphold opp til 3 måneder. Langtidsleie er sammenhengende leieforhold opptil to år.  

11.1.1 Unntak  

Leder på klinikknivå har myndighet til å tillate ordning utover strategi. Kriterier for slike 

unntak skal være besluttet av klinikkledere i fellesskap. Det er et premiss at unntaket bidrar 

til stabilisering.  

11.2 Registrerte mangler ved kontroll etter leieforhold 
Leietaker skal ved et hvert leieforhold være informert om leietakerens plikter under 

leieforholdet. Ved registrerte mangler hvor leietaker har brutt sin plikt skal det etter-

faktureres krav etter estimat på mangelen.  

11.3 Hotellopphold  
For opphold inntil 3 dager kan det bookes hotell. I tilfeller hvor hotell ikke er foretrukket ved 

korttidsopphold kan det utøves frivillighet ved ledig kapasitet.  
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11.4 Smittevern  
Arbeidstilsynet har utarbeidet generelle smitteverntiltak ved innkvartering av arbeidstakere. Se link;   

Smitteverntiltak i innkvartering av arbeidstakere 

I tillegg anbefales det ved etalering av hybelbygg at det er enkeltrom med eget bad og enkelt 

«minikjøkken» m/kokemuligheter, mikrobølgeovn og kjøleskap. Ved behov for karantene eller 

isolasjon på grunn av fremtidig gastroenterittutbrudd (oppkast/diaré) eller pandemi, kan den enkelte 

beboer dermed klare seg selv inne på sin boenhet og unngå å være avhengig av fellesrom.  

Ved felleskjøkken må det være tilstrekkelig plass til å kunne disponeres av planlagt antall brukere. 

Vaskemaskin til tøy må ikke plasseres på felleskjøkken, men etableres i eget vaskerom. 

Renhold av fellesrom og utreiserenhold av hybel må kvalitetssikres ved bruk av eksternt renholds 

firma eller intern renholdsavdeling.  

11.5 Svingende utleiegrad 
Hovedformålet til foretaket er å til enhver tid ha tilstrekkelig antall boliger for utleie til 

nødvendig personell. Erfaringsmessig vil det i enkelte perioder være større behov for 

innleie/vikarer, da spesielt i sommermåneder.  

11.5.1 Ved lav etterspørsel 

Det sees på som en nødvendighet for finansiering av boligporteføljen at boligkontor har 

mulighet til fremleie boliger til private/kommuner i perioder hvor utleiegrad ikke er 

tilfredsstillende. Det er på betingelse av at det ikke forsømmer boligenes opprinnelige formål 

som tilbud til nøkkelpersonell/ansatte.  

11.5.2 Ved høy etterspørsel 

I tilfeller hvor behov er større enn foretakets antall disponible enheter må boligenhet i 

samråd med klinikk og ansatte finne beste mulige løsning av hvert enkelt tilfelle.  

1. Omrokkering av opprinnelig boligkabal kan finne sted hvis;  

a. Leietaker er orientert ved avtaleinngåelse og er informert god tid i forveien. 

2. Inngå kortsiktige leieavtaler med privat aktør i perioder hvor det er nødvendig.  

a. Forutsetter kapasitet i markedet på det gitte tidspunkt. 

3. For korttidsopphold inntil 1-2 uker må det vurderes hotell.  

Reisende personell har alle ulike preferanser, og for å ivareta en tilfredsstillende servicegrad 

vil det være behov for at boligkontor sammen med klinikk er løsningsorienterte og 

serviceinnstilte. Valgte løsning må sees i et helhetsperspektiv mellom klinikkens drift, 

pasientens sikkerhet, rekruttering og økonomisk effekt.   

12 Samhandling 

12.1 Dialogmøter 
Det forslås etablert årlige dialogmøter på overordnet klinikknivå. Dialogmøtene skal bidra til 

å skape bevissthet mellom klinikkledelsen på overordnet utfordringsbilde og behov. 

Driftsmessige endringer som på sikt vil kunne føre til vesentlige endringer i boligbehov må 

kommuniseres. Ved økt kommunikasjon vil man skape en bedre forståelse av tilbud og 

etterspørsel.  

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/#Kravtilordinærinnkvartering
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12.2 Samarbeidsmøter  
To ganger i året – etter utarbeidelse av halvårsplan for klinikk, organiseres faste møter 

mellom boligkontor og klinikk på avdelingsnivå. Samarbeidsmøtene bør ha fokus på 

innmelding av behov på kort sikt, øvrige rutiner som må følges, samt kartlegging av kortsiktig 

behov og etterspørsel. Ved økt kommunikasjon vil boligkontor være mer forberedt på 

mottak og tilrettelegging av kortsiktig behov - være seg studenter, LIS-1 m.m.   

13 Innmeldt behov 2021 
Strategien legger opp til ca. 80 % dekning av innmeldt maksimumsbehov ved foretakets to 

sykehus. Dette er definert som lokasjonenes grunnbehov, som skal sikre boliger for daglig 

drift. Behov utover grunnbehovet som krever spesielle tilpasninger (enkelttilfeller ved behov 

for større bolig, periodevis etc.), er i graf definert som tilpasset behov. Hensikten er at ny 

boligleder skal sørge for tilrettelegging av disse anskaffelsene.  

For lokasjonene Tana og Karasjok er maksimumsbehov definert som grunnbehov. Dette med 

bakgrunn i at boligmarked er vurdert til mindre tilgjengelig på disse lokasjonene, samt 

redusert hotellkapasitet sammenliknet med Alta, Hammerfest og Kirkenes.  

 

Det vil til enhver tid være et boligbehov for foretaket for korttidsopphold. Etablert tilbud av 

finnmarkspermisjon for leger, ferieavvikling, kompensasjonsdager, vikariat og sykefravær er 

alle bidragsytere for økt innleie.  
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14 Oppsummering av tiltak ved valgt strategi  
Det er i tabell under oppsummert de ulike tiltakene strategien foreslår, med tilhørende 

konsekvens og gevinst. Konsekvenser er med utgangspunkt i budsjett for 2021.  

Hovedfokus i strategiprosessen har vært å kartlegge hvordan foretaket kan øke kvaliteten på 

de tjenester vi leverer og tilbyr til nyansatte/besøkende, som på sikt vil kunne bidra til økt 

stabilisering og rekruttering av sykehuspersonell. På kort sikt vil et bedre boligtilbud gjøre 

det mer attraktivt for vikarer å velge Finnmarkssykehuset som arbeidssted. På lang sikt er 

målet at totalpakken av boligtilbud som foretaket leverer skal virke stabiliserende.  
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Boligstrategi 
Finnmarkssykehuset HF 



Boligstrategi FIN 2022-2027

Revidering av boligstrategi fra 2018



• Hva ønsker vi? 

• Hvordan er situasjon i dag?

• Hvilken fremtidig løsning ønsker vi? 

Arbeidsgruppe bestående av representanter for 
Kirkenes Sykehus, Hammerfest Sykehus, Klinikk 
Alta, Tana Helsesenter, Sami Klinihkka og Service, 
drift og eiendom. 

Arbeidsprosess



• Boligstrategien skal bidra til 
Finnmarkssykehusets overordnede 
samfunnsmål, som er å sikre et godt og 
effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til 
befolkningen i Finnmark. 

• Boligtilbudet skal bidra til stabilisering og 
rekruttering av nødvendig helsepersonell. 

Overordnet formål



• Mennesket i fokus 

– Prioritet av opplevelsen til den enkelte 
tilreisende ressurs 

• Effektivisering av boligens verdikjede 

– Optimalisering av inn- og utleie 

– Økt kvalitet og servicegrad 

– Bedre internkontroll/oppfølging 

– Samhandling på tvers i organisasjonen

Føringer



• Grunnbehov for dekning av normal drift
• Tilpasset behov i tilfeller som krever 

tilrettelegging
• Maksbehov pr 2021 

Fremtidig boligportefølje 



• Økt samhandling for bedre planlegging av 
inn- og utleie

– Årlige dialogmøter på klinikknivå for overordnet 
utfordringsbilde og behov 

– Halvårlige samarbeidsmøter mellom boligkontor 
og avdeling for kartlegging av kortsiktig behov, 
gjennomgang av rutiner  

Samhandling



• Bevisstgjøring om at boliger er et ledd i et 
større rekrutteringsbilde 

• Bevisstgjøring om mulige forbedringer 
knyttet til boligdrift/-tilbud

• Bevisstgjøring om at fremtidig boligdrift har 
en rekrutteringskostnad for organisasjonen 

Bevisstgjøring



Tiltak ved foreslått boligstrategi
Tiltak Konsekvens Gevinst Estimat

1. Boligansvarlig Økt lønnsmidler Økt tilpasning/kontroll 0,8 mill. 

Optimalisering portefølje Netto utleie.

2. Renhold Økt driftsmidler Økt kvalitet renhold 0,5 mill.

3. Subsidiering husleie Redusert leieinntekt Økt rekruttering 4 – 6 mill. 

Redusert innleie Økt stabilisering

4. Økt andel boliger Redusert leieinntekt Økt tilgjengelighet

Økt leiekostnad Økt tilgjengelighet

5. Boligsystem Installasjon Økt servicegrad/kontroll 0,1 mill.

Anskaffelse kodelås Økt servicegrad/kontroll 2 750,- pr stk.
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