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Styresak 99/2013: Personalboliger 
 
Møtedato: 12.-13.12.2013 
Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell 
 
 
 
Innledning 
 
Denne saken omhandler to forhold som vedgår personalboliger: 
 
1. Helgelandssykehuset HF står oppført som eier av alle andeler i Bakkelygata Borettslag i 

Sandnessjøen.  
I henhold til Burettslagslova § 4 så kan ikke helseforetak eie alle andeler i et borettslag. Bakkelygata 
Borettslag har også lån, og i og med at helseforetaket er eneeier, står også foretaket ansvarlig for 
denne gjelden. Dette bryter med Helseforetakslovens § 33 som sier at helseforetak ikke kan ha lån. 

 
2. Helgelandssykehuset Mosjøen vurderer å selge personalboliger som et ledd i tiltaksplan. 
  
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF gir administrende direktør fullmakt til å ordne opp i saken slik at alle 

lovkrav og formalia blir korrekte. 
2. Styret i Helgelandssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette salg av 

personalboliger i Mosjøen, dersom vurderinger tilsier at det er nødvendig. 
 

 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
 
 
 
Saksbehandler: Økonomisjef 



 

STYREDOKUMENT 12.-13.12.2013                    Side 36 av 40

Bakgrunn 
 
Foretaksledelsen ble før sommeren i år oppmerksom på at Bakkelygata Borettslag er 100 % eid av 
foretaket. I Burettslagslovens § 4 fremgår det at andelseiere kan eie maksimalt 20 % av andelene. 
 
Som nevnt i innledningen har Borettslaget lån, og dette strider mot Helseforetakslovens § 33 som fastslår 
at helseforetak ikke kan ta opp lån.  
 
Borettslaget ble etablert i forbindelse med psykiatriprosjekt i Sandnessjøen/Brønnøysund i 2003. 
 
Borettslaget består av 8 seksjoner med følgende fordeling:  
 

• 6 seksjoner med 2 hybelleiligheter i hver 
• 2 seksjoner med 3 hybler i hver 

 
Totalt 18 leiligheter. 
 
Vår økonomiavdeling har dialog med økonomiavdelingen i Helse Nord om saken, og samarbeider om det 
praktiske rundt å få dette i orden.  
 
Videre fremdrift 
 
Det første som må gjøres er at lånet som Borettslaget har må gjøres opp. Dette må gjøres før 
31.12.2013. Borettslaget må formelt søke Helgelandssykehuset HF om et lån, som da skal innfri lånet 
som Borettslaget har i DNB (tidligere Nordlandsbanken). Regnskapet til Borettslaget viser pr. 1. tertial 
2013 en gjeld på ca. 4,7 mill. kr, men har samtidig bankinnskudd på ca. 1,4 mill. kr. 
 
Borettslaget må også inn i Helgelandssykehusets regnskap som et datterselskap, til beslutning om hva 
som skal gjøres med Borettslaget er tatt. 
 
Alternative løsninger 
 
Det finnes 3 alternative løsninger: 
 

a. Selge ut andeler slik at Helgelandssykehuset HF eier 20 % og er under grensen i borettslagloven 
og ikke lenger har flertall i selskapet. Borettslaget vil fortsette som et ordinært borettslag. 

b. Selge hele bygningsmassen og deretter avvikle borettslaget. 
c. Avvikle borettslaget og videreføre bygget som egne leiligheter. 

 
De ulike alternativene må utredes nærmere med hensyn til konsekvenser for ansatte som per i dag bor i 
leilighetene, mulighetene for salg og reduksjon i antall leiligheter disponible for ansatte (rekruttering). 
 
Styret vil på et senere tidspunkt få til behandling en mer detaljert styresak om Borettslaget og forholdene 
rundt det, men det er viktig at administrerende direktør får de nødvendige fullmakter til å ordne opp i 
saken. 
 
Salg av personalboliger i Mosjøen  
 
Som et av tiltakene i Mosjøens tiltaksplan vurderes det å selge 3-4 boenheter i Mosjøen i 2014-15. Dette 
gjelder boliger med adresse i Nermoveien 3, Nermovn. 8a, Heming Unges veg 5b11 og Myrvegen 22b1. 
I første omgang gjelder dette boliger/leiligheter utenfor sykehusets område.  Dette må planlegges i 
forhold til behov og dagens inngåtte kontrakter. Noe av overskuddet fra salget bør brukes til vedlikehold 
av resterende boliger. 
 
Estimert gevinst er på 3,0 mill. kr, men vil ikke være endelig før takst er avholdt. 
 
Administrerende direktør ber om fullmakt til å iverksette salg av disse boligene, dersom det vurderes som 
nødvendig. 
 


