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Salg av Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12,  gnr 22/bnr 21 i Stavanger 
kommune 
 
Forvaltningsseksjonen i Eiendomsavdelingen utøver eiendomsutvikling, arealplanlegging, 
leiekontrakter, saksbehandler og forbereder kjøp og salg av eiendom, forsikring, 
dokumentasjon og energiledelse av foretaket.    
 
Forvaltningsseksjonen er bedt om å tilrettelegge for salg av Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12 på 
eiendom med gnr 22 og bnr 21 i Stavanger kommune.  
 
Rettslig utgangpunkt 
Salg av fast eiendom i helseforetaket er regulert i helseforetaksloven § 31 og foretakets 
vedtekter. 
 
Vedtektenes § 9: 
 

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 
etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i Helse Stavanger HF skal fatte vedtak etter denne 
bestemmelsen, skal saken legges frem for foretaksmøtet i Helse Vest RHF før vedtak fattes, jf. 
Helseforetaksloven § 31 annet ledd. Foretaksmøtet i Helse Stavanger HF kan beslutte salg av 
fast eiendom uten at dette forelegges Helse Vest RHF når eiendommen er verdsatt til 10 mill 
kroner eller mindre med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. 
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Bakgrunn 
Dette er tre boligblokker som tilsammen har 57 leiligheter. Blokkene er oppført i 1979. 
Leilighetene varierer noe i størrelse og antall rom. Se vedlegg 1.  
 
Bokført verdi på leilighetene er tilsammen 42.684.383,- fordelt som følger:  
 
Blokk A ,Cecilie Tvedts gate 9:  9.067.991-,  
 
Blokk B: Cecilie Tvedts gate 10: 16.808.196,-  
 
Blokk C: Cecilie Tvedts gate 12: 16.808.196  
 
Se vedlegg 1. 
 
Leilighetene i Cecilie Tvedts gate har blitt utleid til ansatte i Helse Stavanger. Det har vært 
viktig med leiligheter som del av rekruttering i foretaket. 
 
Fra juni 2016 har vi sett at behovet for leiligheter har gått ned. Helse Stavanger leide ut 76 % 
av leilighetene i Solåsveien og Cecilie Tvedts gate i juni 2016. Pr. mars 2017 er kun 55 % av 
leilighetene leid ut. På bakgrunn av dette fremmer forvaltning på vegne av Helse Stavanger HF 
forslag om at det besluttes at alle blokkene kan legges ut for salg, men at Helse Stavanger HF 
selv bestemmer når hver enkelt blokk eller leilighet legges ut for salg. 
 
Det er en del usikkerhet knyttet til verdivurderingen. Dette er usikkerhetsmomenter som 
foretaket ønsker å rydde av veien før salgsprosessen påbegynnes. Hvis foretaket kan finne 
gode løsninger på de usikkerhetene som verdivurderingen påpeker vil dette kunne påvirke 
salgsprisen. Usikkerheten er primært knyttet til parkeringsplasser og tomt.  
 
Det bes med dette om fullmakt til salg av Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12.  
 
Forslag til beslutning: 
 

1. Styret i Helse Stavanger HF gir sin tilslutning til salg av boligeiendommene Cecilie 
Tvedts gate 9, 10 og 12. Helse Stavanger HF vurderer fortløpende når hver enkelt 
blokk eller leilighet legges ut for salg.  

2. Styret forutsetter at eiendommen blir lagt ut på det åpne markedet. 
3. Styret i Helse Stavanger HF oversender saken til styret i Helse Vest RHF med 

forespørsel om samtykke til salg. 
 

 

 
 


