
 

                                                                                                                                                                     1 

 

Styresak 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Går til:  

 
Styremedlemmer 

Selskap: Helse Vest RHF 
Dato skrevet:  11.06.2004   
Saksbehandler: 
Vedrørende:  

Ivar Eriksen 
Sal av fast eigedom 

 
Styresak 054/04 D 

 
Styremøte 16.06.2004 

  

Bakgrunn 
 
I Helse Bergen ble det i styremøte 28. april 2004 for første gang i vår region fremmet sak om salg av fast 
eiendom. I denne saken redegjøres det for gangen i behandlingen av saker vedrørende salg av fast 
eiendom, og det legges fram til drøfting hvorledes styret ønsker å bli involvert i denne type saker. 
 
 
Kommentarer 
 
Etter helseforetakslovens § 31 skal vedtak om salg av et helseforetaks fasteeiendom treffes av 
foretaksmøte etter forslag fra styret. Bestemmelsen legger en begrensning på styrets ordinære 
kompetanse. Begrunnelsen for dette er at det for mange virksomheter vil være slik at bygninger og tomter 
er en forutsetning for virksomhetenes nåværende og fremtidige drift. Dessuten vil en vesentlig del av 
virksomhetenes egenkapital ligge i den faste eiendom. Et salg av dette driftsmidlet kan dermed være av så 
grunnleggende betydning at det foreslås at eier selv skal treffe avgjørelsen. 
 
På samme måte som når det gjelder andre saker av vesentlig betydning, skal denne type saker legges fram 
for foretaksmøtet i Helse Vest RHF før vedtak treffes, jf. helseforetakslovens § 31 annet ledd. Saken går 
da via styret i Helse Vest RHF. Loven gir imidlertid anledning til å vedtektsfeste at kun saker om 
eiendommer over en viss verdi som vedtektene fastsetter, skal forelegges departementet som øverste eier.  
 
Etter Helse Vests vedtekter kan styret beslutte salg av fast eiendom som Helse Vest RHF eier, når 
eiendommen er verdsatt til 10 millioner kroner eller mindre. I tillegg er styret gitt kompetanse til å 
overlate til helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
Av vedtektene til helseforetakene i vår region fremgår det at foretaksmøtet i det enkelte helseforetak er 
gitt kompetanse til å beslutte salg av fast eiendom uten at dette forelegges Helse Vest RHF når 
eiendommen er verdsatt til 10 millioner kroner eller mindre med mindre lov, andre bestemmelser eller 
rettigheter er til hinder for det.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte gjelder følgende prosedyrer for salg av fast eiendom eid av helseforetak i 
regionen: 
 
Gangen i en sak om salg av fast eiendom > NOK 10 mill. 
- se helseforetaksloven § 31 
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- helseforetaket (hjemmelshaver) ønsker å selge eiendommen, og det fremmes sak om dette overfor 

styret  
- saken behandles i helseforetaksts styre som treffer vedtak der det foreslås overfor foretaksmøtet at 

eiendommen selges 
- saken oversendes Helse Vest RHF 
- saken behandles i styret for Helse Vest som treffer vedtak om å oversende saken til foretaksmøtet 

for Helse Vest RHF med anmodning om samtykke til salg 
- saken behandles i foretaksmøtet for Helse Vest RHF 
- forutsatt at eier på foretaksmøtet for Helse Vest RHF gir sitt samtykke til salg av eiendommen, 

avholdes det foretaksmøtet i helseforetaket for formelt å beslutte salg 
 
Gangen i en sak om salg av fast eiendom < NOK 10 mill. 
- se helseforetaksloven § 31 og vedtekter for Helse <foretak> HF §9 
 

- helseforetaket (hjemmelshaver) ønsker å selge eiendommen, og det fremmes sak om dette overfor 
styret  

- saken behandles i helseforetaksts styre som treffer vedtak der det foreslås overfor foretaksmøtet at 
eiendommen selges 

- saken oversendes foretaksmøtet for helseforetaket som etter vedtektenes § 9 siste ledd innehar 
kompetansen til å beslutte salg 

 
 
Styret i Helse Bergen HF behandlet i styresak nr 32/04 B sak vedrørende salg av eiendommer i Helse 
Bergen HF. Saken dreier seg om salg av boliger og eiendommer som ikke er i bruk av Helse Bergen og 
som er av en slik forfatning at de vil belaste vedlikeholdsbudsjettene. En ønsker derfor å selge disse 
eiendommene og bruke frigjorte midler til reinvestering i annen bygningsmasse. Samtlige av de aktuelle 
eiendommene har en verdi under kr. 10 millioner.   
 
Styret i Helse Bergen HF fattet følgende vedtak i saken: 
 
”Under forutsetning av at salget blir resultatnøytralt, anbefaler styret i Helse Bergen ovenfor 
foretaksmøtet at følgende eiendommer selges: 

- Olav Bjordalsvei 10a til Bergen kommune 
- Fredheim Ettervernshjem 
- To tomannsboliger Hagavik, gnr. 33/20. 

 
Styret tar tilbudet om kjøp av C. Sundtsgate 57 til orientering.” 
 
Med bakgrunn i gjeldende regelverk vil denne saken bli fremmet direkte i foretaksmøtet i Helse Bergen 
HF uten å komme til behandling i styret i Helse Vest RHF. Det tas opp til drøfting hvorvidt dette er en 
hensiktsmessig måte å behandle denne type saker på. Det ønskes særlig belyst hvorvidt styret ønsker å bli 
involvert før foretaksmøtet i helseforetak behandler sak om denne type salg av fast eiendom med en verdi 
under 10 millioner kroner. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram for styret til drøfting. 
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