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STYRESAK 5-2009  REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken legges frem et forslag til prioritering av tiltak for oppgradering og vedlikehold 
av eksisterende bygningsmasse i Helse Nord. Tiltakene kommer i tillegg til prosjekter som 
allerede er planlagt gjennomført i 2009. Tiltakene skal ha god geografisk spredning. (jfr. St. 
prp. nr. 37 (2008-2009) ”Om endringer i Statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid”, se 
vedlegg)  
 
Regjeringen foreslår i tiltakspakken å bevilge en milliard kroner ekstra til de regionale 
helseforetak, som et engangstilskudd i 2009. Helse Nord RHF er foreslått bevilget 128 mill. 
kroner. Tiltakene skal prioriteres av styrene i de regionale helseforetakene og legges fram for 
Helse- og omsorgsdepartementet før iverksettelse.  
 
Dette forslaget til prioritering av tiltakene er primært innrettet mot å ivareta Regjeringens 
ønske om god og spredt sysselsettingseffekt. Dernest har man i noen grad søkt å ivareta også 
hensyn til; den kjente tilstanden til bygningsmassen, servicetilbudet til pasienter, arbeidsmiljø, 
rusområdet som satsningsområde, og samarbeidsprosjekt med kommuner.  
 
Grupperingen av tiltak: 
1. Pasienttilbud 

- Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes 
- Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport 
- Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana 
- Ombygging lokaler MR Vesterålen 

2. Samarbeid kommunehelsetjenesten 
- Akuttfunksjon Mosjøen 
- Helsepark Mo i Rana 

3. Ombygging bygg innen russektoren 
- Ombygging bestående bygning (UNN Nordlandsklinikken og NLSH for rus Bodø) 
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken 

4. Styrket vedlikehold 
- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene 

 
Spesifisering av tiltakene:  

Beløp 

Tiltak   Tiltak ‐ grupperte identifiserte enkelttiltak   (mill. kroner) 

1  Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik  10 

2  Rus Salten NLSH Bodø   8 

3  Rus Finnmarksklinikken Karasjok  8 

4  Helseparkprosjektet Mo i Rana  6 

5  Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana  8 

6  Rehabilitering vegg Sandnessjøen  9 

7  Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus   8 
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8 
UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige 
endringer som følge av organisatoriske tilpasninger   10 

9  Akuttmottak Mosjøen  6 

10  Miljøstasjon Åsgård, UNN   2 

11  Luftsmitte isolat Kirkenes   4 

12  Klima og Miljø UNN  11 

13  Klima og Miljø NLSH  4 

14  Klima og Miljø Helgeland  4 

15  Klima og Miljø Finnmark  15 

16  NLSH Lofoten vedlikehold  5 

17  UNN Harstad vedlikehold  4 

18  NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser   2 

19  Ombygging lokaler MR Vesterålen  4 

   SUM Helse Nord  128 

 

Helgelandssykehuset 35,4

Nordlandssykehuset 25,4

UNN 38,6

Helse Finnmark 28,6

SUM Helse Nord 128

Fordeling tiltakspakke på foretak

 
 
Saksbehandling og fremdrift 
Prioriteringslisten er fremkommet i nært samarbeid med helseforetakene. Føringer for 
prioriteringer er i henhold til departementets rammer og ved foretaksgruppens vurderinger. 
 
Styrets vedtak vil oversendes Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) før iverksetting av 
prioriterte tiltak. Forutsatt at departementet godkjenner foreslåtte tiltaksplan for Helse Nord 
kan adm. direktør følge raskt opp med iverksetting av tiltakene. 
 
Foreløpig oversikt viser at tiltakene kan planlegges/prosjekteres på våren og bygningsarbeider 
kan gjennomføres i løpet av sommeren og høsten 2009.  
 
Medbestemmelse 
Regjeringens tiltakspakke ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er inneforstått med at formålet med regjeringens tiltakspakke er å gjennomføre 

prosjekter som gir rask sysselsettingseffekt. 
 
2. Partene gir tilslutning til følgende prinsipper – utover punkt 1 – som grunnlag for å velge 

prosjekter: 
- Bedre service til pasientene 
- Bedre arbeidsmiljøet for de ansatte 
- Raskere gjennomføring av rusplanen 
- Styrke samarbeidsprosjekter med kommunene  
- Styrke vedlikehold generelt 

 
3. Partene gir sin tilslutning til at adm. direktør iverksetter tiltakene umiddelbart etter 

godkjenning i Helse- og omsorgsdepartementet. 
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4. Partene forutsetter at oppstarten og gjennomføringen av tiltakspakken i helseforetakene 

er forankret og kvalitetssikret i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
 
Bakgrunn/fakta 
Bakgrunnen for denne saken er Regjeringens forslag til tiltakspakke for ekstra oppgradering 
og vedlikehold av sykehus. Statens mål er å oppnå en rask sysselsettingseffekt i 2009. 
Helse Nord RHF legger i tillegg vekt på mulighetene for bedre helsetilbud og langsiktig 
økonomisk handlefrihet. 
 
Vurdering 
Det er et stort behov for ombygging/oppgradering og vedlikehold ved mange av regionens 
institusjoner. I bestrebelsene på å oppnå budsjettbalanse i 2009 vurderes budsjettplanene for 
vedlikehold ved helseforetakene i 2009 på ca. 60,9 mill. kroner som et akseptabelt nivå. Med 
tiltakspakkens ekstrabevilgning i 2009 kan helseforetakene forsere ombyggings-
/oppgraderingsplaner og raskt sette i gang nødvendige vedlikeholdsprosjekter. De 
driftsmessige konsekvenser av tiltakene skal håndteres innenfor foretakenes ordinære 
budsjetter.  
 
Pålegg fra offentlige organ og herunder brannsikring skal løses innenfor ordinære budsjett. 
Vedlikehold av boliger er ikke aktuelle tiltak innenfor rammen av tiltakspakken. 
Tiltakspakken prioriterer tiltak som har sysselsettingseffekt og derav holdes utstyrskjøp 
utenfor tiltakspakkens finansiering. 
 
Utfordringene innen russektoren er økende både i kommunene og innen 
spesialisthelsetjenesten. Tidlig intervenering og avrusning er en faglig utfordring som også 
krever tilrettelagte bygninger egnet til formålet. Tiltakspakken har en del begrensinger mht. å 
etablere nybygg og herunder nye funksjoner. En vurdering av de generelle behov for 
vedlikehold av bestående bygninger/funksjoner, relatert til behovet for styrking av russektoren 
i Helse Nord, tilsier at bygningstiltak for etablering av nye funksjoner innen russektoren må 
vurderes spesielt og koordineres med de ordinære driftbudsjett.  
 
Ombygging og vedlikehold ved Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø sentrum og NLSH 
Vesterålen forutsettes løst innen ordinært investeringsbudsjett. Av tiltakspakkens midler til 
NLSH prioriteres ombygging og vedlikehold ved NLSH psykiatri Mellomåsen Bodø, NLSH 
Vesterålen fløy F (som ikke er en del av investeringsplanen nybygg) og NLSH Lofoten. 
 
Foruten konkrete prosjekter er det innarbeidet midler til disposisjon og prioritering for 
helseforetakenes styrer på til sammen ca. 37,0 mill. kroner (Klima og miljø). Her forventes at 
HF-styrene prioriterer etter formålet med tilleggsbevilgningen og oppnår en rask effekt på 
sysselsettingen i 2009. Blant en rekke aktuelle prosjekt er skifte av vinduer, bedring av 
ventilasjon, tetting av tak, skifting/utbedring av fasade på bygg, bedre ventilasjon etc. 
Konkrete prosjekter som skal raskt igangsettes ved sykehuset i Kirkenes vil være vindu 
kontorfløy, tak i Østfløy, tak fyrrom, vanninntregning i grunn i Nordfløy, luftinntak ved 
bakken og andre vedlikeholdsprosjekter. Sykehuset i Hammerfest har stort behov for 
vedlikehold og herunder nevnes isolasjon/kledning av yttervegg, skifte vindu i kantine, nytt 
taktekke ved auditoriet og Nordøst fløy, reparere baldakin inngangsparti, forbedre vanninntak 
til sykehuset, fasade Sørøst fløy, oppussing mottakelsen, ventilasjon store auditorium og ved 
skiftestue er aktuelle prosjekter som er under utredning. Alle foretak har en rekke 
vedlikeholdsprosjekter utover arbeidsprogrammet i budsjett 2009 og som kan gjennomføres 
inneværende år med kontanttilskuddet i tiltakspakken fra Regjeringen.  
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Konklusjon 
Helseforetakene skal i 2009 gjennomføre et driftsopplegg i budsjettbalanse. Tiltakspakken er 
et engangs kontanttilskudd i 2009 til vedlikehold og oppgradering av eksisterende 
bygningsmasse og skal tilkomme utover vedtatt budsjett for 2009. Budsjettbalanse i 2009 er 
en betydelig utfordring for helseforetakene. Halvfinansiering av tiltak i tiltakspakken, under 
forutsetning om at resterende dekkes over ordinært driftsbudsjett, vil være et usikkert 
prosjekt. Med delt finansiering vil tiltaket ta lenger tid å gjennomføre og tiltaket vil kunne 
risikere ikke å bli gjennomført i 2009. Her legges til grunn at alle prosjektene i tiltakspakken 
skal være fullfinansiert gjennom kontanttilskuddet. Prosjektene vil gjennomføres etter en 
økonomisk rammestyring og vil måtte tilpasses den økonomiske ramme som er gitt som 
kontanttilskudd. 
 
Adm. direktør anbefaler styret å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet med de 
prioriteringsrammer som er foreslått. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer tildelte midler til oppgraderings- og vedlikeholdstiltak 

på 128 mill. kroner i 2009 etter følgende skisse: 
 

Pasienttilbud 
- Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes 
- Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport 
- Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana 
 
Samarbeid kommunehelsetjenesten 
- Akuttfunksjon Mosjøen 
- Helsepark Mo i Rana 
- Legevaktlokaler ved Nordlandssykehuset Lofoten 
 
Ombygging/tilpasning/opprusting bygg for tiltak innen russektoren 
- Ombygging bestående bygning (Universitetssykehuset Nord-Norge 

Nordlandsklinikken og Nordlandssykehuset rus) 
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken 
 
Styrket vedlikehold 
- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene 
 

2. Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner tiltakene, bevilger styret i Helse 
Nord RHF følgende midler for 2009 til helseforetakene for oppgradering og vedlikehold: 

Beløp 

Tiltak   Tiltak ‐ grupperte identifiserte enkelttiltak   (mill. kroner) 

1  Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik  10 

2  Rus Salten NLSH Bodø   8 

3  Rus Finnmarksklinikken Karasjok  8 

4  Helseparkprosjektet Mo i Rana  6 

5  Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana  8 

6  Rehabilitering vegg Sandnessjøen  9 

7  Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus   8 
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8 
UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige 
endringer som følge av organisatoriske tilpasninger   10 

9  Akuttmottak Mosjøen  6 

10  Miljøstasjon Åsgård, UNN   2 

11  Luftsmitte isolat Kirkenes   4 

12  Klima og Miljø UNN  11 

13  Klima og Miljø NLSH  4 

14  Klima og Miljø Helgeland  4 

15  Klima og Miljø Finnmark  15 

16  NLSH Lofoten vedlikehold  5 

17  UNN Harstad vedlikehold  4 

18  NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser   2 

19  Ombygging lokaler MR Vesterålen  4 

   SUM Helse Nord  128 

 
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltakene umiddelbart etter godkjenning fra Helse- 

og omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  St. prp. nr. 37 (2008-2009)  
  ”Om endringer i Statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid” – utdrag  
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Vedlegg 
 
St. prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i Statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. 
 
 
Kap. 732 Regionale helseforetak  
Post 72-75 Tilskudd til Helse Sør-Øst RHF, Tilskudd til Helse Vest RHF, Tilskudd til Helse Midt-

Norge RHF og Tilskudd til Helse Nord RHF  

Det er mulig å gjennomføre en rekke oppgraderings- og vedlikeholdstiltak ved landets sykehus 
utover det som er planlagt gjennomført i 2009. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 1 000 
mill. kroner under postene 72-75, som et éngangstilskudd i 2009 til vedlikehold og oppgradering 
av eksisterende bygningsmasse, utover saldert budsjett 2009. Tiltakene skal prioriteres av styrene 
i de regionale helseforetakene og legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet før 
iverksettelse. Tiltakene skal komme i tillegg til prosjekter som allerede er planlagt gjennomført i 
2009. Det legges til grunn at tiltakene skal ha god geografisk spredning og kunne igangsettes 
raskt.  

Tiltakene gjennomføres innenfor foretakenes helhetlige ansvar, slik at eventuelle driftsmessige 
konsekvenser må håndteres innenfor de regionale helseforetakenes ordinære budsjetter.  

Midlene foreslås fordelt i tråd med Magnussenutvalgets fordelingsnøkkel, korrigert for kapital og 
gjestepasientoppgjør, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) Helse- og omsorgsdepartementet:  

- 732.72 Helse Sør-Øst RHF 540 mill. kroner  
- 732.73 Helse Vest RHF 188 mill. kroner  
- 732.74 Helse Midt-Norge RHF 144 mill. kroner  
- 732.75 Helse Nord RHF 128 mill. kroner  
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