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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 

 
 
 
SAK NR 016-2015 

SYKEHUSET INNLANDET HF – AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 
318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND KOMMUNE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Innlandet HFs anmodning om 

samtykke til salg av eiendommene gnr./bnr. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 og 
60/207 i 0536 Søndre Land kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
 

2. Styret legger til grunn at eiendommene legges ut for åpent salg i markedet og at 
vertskommunen Søndre Land får anledning til å tre inn i det høyeste budet Sykehuset 
Innlandet HF kan akseptere, etter budrunde.  
 

3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler 
eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for 
klinisk drift. 
 

4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 4. mars 2015 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør  



 

 Side 2 av 5 

 

1. Hva saken gjelder 

 
Saken gjelder salg av klinikken Hov i Land, gnr./bnr. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 og 
60/207 i 0536 Søndre Land kommune.  
 
Siden eiendommene har en verdi på mer enn NOK 10 millioner, må sak om avhending i hht. 
Helseforetakslovens § 31 forelegges departementet før vedtak fattes i helseforetakets 
foretaksmøte, og må derfor behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
2.1 Bakgrunn 
 
Sykehuset Innlandet HF har i styremøte 5. september 2013, sak 59/2013, Masterplan bygg 2013 - 
2014 - psykisk helsevern, vedtatt gjennomføring av bygningsmessige endringer knyttet til psykisk 
helsevern. I denne inngår flytting av driften ved Hov i Land til Reinsvoll og Sanderud sykehus. 
 

“Sak 059-2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 – 
PSYKISK HELSEVERN 
 
Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør: 
 
Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring av bygningsmessige 
endringer i psykisk helsevern innenfor en økonomisk ramme på 140 mill kroner.” 

 
Sykehuset Innlandet HF har i brev 19. januar 2015 anmodet om avhending av eiendommene som 
utgjør enheten Hov i Land. Avhendingen omfatter selve behandlingsenheten med alle tilhørende 
bygninger, samt klientboliger og tidligere boliger for ansatte ved institusjonen. 
 
 
2.2 Salgsobjektet 

 

 
Bilde Eiendomsmegler 1.         Eiendomskart Infoland hovedenheten gnr. 61, bnr. 12. 
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Eiendommene er beliggende i Hov sentrum og omfatter 7 enkelteiendommer, gnr./bnr. 61/12, 
43/111, 60/317, 73, 318, 319 og 60/207, med adressene Sentrumsvn. 17 og Dalegutua 5-9 med 
16 bygninger, boliger i Sentrumsveien og Sølvhaugvn. 8, 9, 10, 12 og 14 i 0536 Søndre Land 
kommune. Til sammen utgjør eiendommene 39 435,1 kvm. tomtegrunn med 8 565 kvm. 
påstående bygningsmasse. Første byggetrinn ble oppført i 1910 og senere utbygget og tilbygget i 
13 omganger frem til 1995.  
 
 
2.3 Samhandlingsreformen 
 
I tråd med føringene i Samhandlingsreformen er eiendommene tilbudt Søndre Land kommune.  
 
Tilbakemeldingen fra Søndre Land kommune er at de ikke vil benytte anledningen til direkte kjøp 
av eiendommene til samhandlingsformål. Eiendommene er derfor lagt ut for salg på det åpne 
markedet. Kommunen har fått tilbud om å vurdere å tre inn i det høyeste budet Sykehuset 
Innlandet kan akseptere, etter budrunde. Det tas forbehold om foretaksmøtets godkjennelse.  
 
 
2.4 Andre forhold 
 

Virksomhetsmessige forhold 

Flytting av driften ved Hov i Land til Reinsvoll og Sanderud sykehus er ledd i 
omstillingsprosessen og bygningsmessige tilpasninger i tråd med Masterplan Bygg 2013-2014 og 
Masterplan Omstilling Psykisk Helsevern 2013-2014.  
 
Styret i Sykehuset Innlandet HF har i styremøte 5. september 2013, sak 59/2013, Masterplan 
bygg 2013 - 2014 - psykisk helsevern, vedtatt gjennomføring av bygningsmessige endringer i 
psykisk helsevern. Der inngår flytting av driften ved Hov i Land til Reinsvoll og Sanderud 
sykehus. 
 

Takst/verdivurdering 

Bygningsmassens svært varierende innhold og standard gjør at eiendommene er svært vanskelig å 
verdivurdere etter normale takseringsprinsipper. Innhentet takst fra Bergodd Eiendom og Takst 
AS er samlet på NOK 37,65 millioner. Tilbakemeldinger fra kommunen indikerer at taksten er 
urealistisk høy. Eiendomsmegler 1, Gjøvik sin vurdering av markedsverdi er derfor innhentet. 
Den er på NOK 15,35 millioner.  
 
Søndre Land kommune har valgt å ikke kjøpe eiendommene direkte til takst eller meglers 
markedsvurdering. Eiendommene er derfor lagt ut på det åpne markedet som “kommer for salg” 
med prisantydning NOK 15 millioner. Det tas forbehold om foretaksmøtets godkjennelse.  
 
Prisen som oppnås etter budrunde vil gi den reelle markedsprisen, og ivaretar forholdet til EØS-
avtalen om statsstøtte og ESAs bestemmelser om krav til markedsverdi.  
 

Dagens bruk 

Eiendommene er delvis i bruk som psykiatrisk avdeling og delvis utleid til asylmottak. Utflytting 
er planlagt til mai 2015. 
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Regulering 

Eiendommene er uregulerte. Søndre Land kommune har uttrykt seg positivt til ny bruk, men det 
forutsetter normal omreguleringsprosess etter Plan- og bygningsloven. 
 

Personalmessige forhold 

Det er ingen personalrettigheter knyttet til eiendommene. 
 

Miljø/forurensning 

Det er ikke registrert forurensning i grunnen, eller avdekket tidligere bruk eller forhold for øvrig 
som tilsier at det skal være forurensning i grunnen.  
 
Bygningsmassen inneholder flere miljøfaktorer som spesielt må hensyntas ved endringer eller 
riving. Bygningsmassen overdras som den står og kjøper må være innforstått med de forhold som 
gjelder og utfordringer knyttet til eventuelle endringer av bygningene. Videre må kjøper ha det 
fulle ansvar for tiltak som vil kunne påvirke miljøet. Det er utarbeidet oversikt over miljøforhold 
som gjelder og denne oversikten vil følge med salget. 
 

Vern 

Ingen deler av eiendommene er omfattet av Landsverneplanen for helsesektoren (LVPH), men 
kjøper bør gjøres oppmerksom på at eiendommene, eller deler av dem, kan bli vurdert 
verneverdig på regionalt nivå gjennom fylkeskonservatoren og/eller på lokalt nivå gjennom 
kommunen. Videre må kjøper gjøres oppmerksom på at dersom eiendommen vernes på regionalt 
eller lokalt nivå er dette selger uvedkommende. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 

 
Salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere 
arealbruken i foretaksgruppen. 
 
Forholdet til samhandlingsreformen er ivaretatt gjennom avklaringsprosessene med 
vertskommunen Søndre Land. 
 
Det er ikke registrert forurensning i grunnen, eller avdekket tidligere bruk eller forhold for øvrig 
som tilsier at det skal være forurensning i grunnen. 
 
Personalmessige hensyn er ivaretatt gjennom omstillingsprosessen og bygningsmessige 
tilpasninger som vedtatt i Masterplan Bygg 2013-2014 og Masterplan Omstilling Psykisk 
Helsevern 2013-2014, og drøfting med divisjonstillitsvalgte 11. februar 2013. 
 
Det er ingen personalrettigheter knyttet til eiendommene. 
 
Administrerende direktør legger til grunn at eiendommene legges ut for åpent salg i markedet, og 
at vertskommunen Søndre Land får anledning til å tre inn i det høyeste budet Sykehuset 
Innlandet HF kan akseptere, etter budrunde. Forholdet til EØS-avtalen om statsstøtte og ESAs 
bestemmelser om krav til markedsverdi ivaretas gjennom åpen budrunde.  
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Ut fra vurderingene over anbefaler administrerende direktør at eiendommene Hov i Land selges 
og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instrukser gitt i 
styrende dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til 
rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

 SI anmodning om godkjenning av salg 2015 0119 

 SI styresak 59/2013 

 Meglers vurdering av markedsverdi Hov i Land 

 Masterplan omstilling for psykisk helsevern SI 

 Protokoll og B-protokoll fra styremøte i SI 05.09.13 

 Takstrapporter fra Bergodd Eiendom og Takst AS 
 


