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STYRESAK 14-2010  HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA – 
 NYBYGG TIL RUSBEHANDLING, UTVIDET  
 INVESTERINGSRAMME OG OPPSTART  
 BYGGEPROSJEKT, JF. STYRESAK 69-2009  
 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA –  
 NYBYGG TIL RUSBEHANDLING, TILLATELSE  
 TIL Å STARTE OPP  
 ANSKAFFELSESPROSESSEN 
 
 

Møtedato: 3. februar 2010 

 
Formål/ sammendrag 
Etablering av ny rusinstitusjon på Helgeland ble behandlet i styresak 87-2007 Handlingsplan 
for tiltak i spesialisthelsetjenesten ovenfor rusmiddelmisbrukere 2007-2014. Tiltaket er fulgt 
opp i budsjett 2010 ved at det er satt av en investeringsramme på 25 mill. kroner og 
driftsbudsjettet til Helgelandssykehuset HF er styrket tilsvarende estimerte kostnader til 
oppstart høsten 2010.  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF har behandlet saken og ber om at investeringsrammen økes 
med 2,3 mill. Investeringsrammen på 25 mill kroner ble fastsatt i 2007. Oppdatert med 
deflatoren i de årlige statsbudsjett tilsvarer dette 28 mill kroner i 2010. På denne bakgrunn 
foreslås det å øke investeringsrammen for prosjektet til 28 mill kroner. I tillegg foreslås det at 
Helgelandssykehuset HF i sin planlegging kan legge til grunn av bevilgningen til rustiltak i 
foretaket økes med ytterligere 5 mill. kroner fra og med 2011. 

 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 87-2007 var driften av institusjonen estimert til å koste 12,5 mill. kroner pr. år. 
Omregnet til 2010-kroner, tilsvarer dette 14 mill. kroner. 
 
I første utkast fra Helgelandssykehuset HF var driften beregnet til å bli 20,2 mill kroner på 
årsbasis. Dette er betydelig høyere enn det som ble lagt til grunn i rusplanen og også betydelig 
høyere enn andre tilsvarende institusjoner i Helse Nord. Det har derfor vært nødvendig å 
gjennomgå drifts- og kostnadsnivået, før en går videre med gjennomføring av dette prosjektet. 
Det har vært kontakt mellom ledelsen i helseforetaket og Helse Nord RHF for å gjennomgå 
og presisere premissene for etablering av den nye institusjonen. 
 
Konklusjonen av disse samtalene er at premissene i styresak 87-2007 skal legges til grunn for 
videre planlegging. Prosjektet har allerede fått beskjed om å utvikle det i tråd med siste brev 
fra Helse Nord RHF, herunder risikoanalyse med konsekvenser og ev. tiltak. 
Prosjektet vil også hente inn driftserfaringer/driftsrammer fra bl.a. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, Helse Finnmark HF m. fl. 
  
Ny rusinstitusjon på Helgeland skal dels gi tilbud for pasienter på Helgeland som i dag må 
reise ut av regionen for å få et rusbehandlingstilbud og dels gi nytt økt tilbud lokalt. 



 
 
Dette nye tilbudet skal (som det ble avklart i budsjettprosessen) dels finansieres gjennom 
redusert kjøp fra andre (reduserte gjestepasientkostnader), dels gjennom effektivisering og 
omdisponering av bevilgningen til å betjene kapitalen i helseforetaket, dels gjennom 
disponering av økt bevilgning til rusbehandling og dels gjennom særskilt økt bevilgning til 
Helgelandssykehuset HF. Dette er fulgt opp i budsjett 2010. I tillegg forventes det at Staten 
også til neste år følger opp med opptrappingsplan for rusbehandling (sannsynligvis rundt 4 
mill. kroner) som er planlagt fordelt mellom Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset 
HF. 
 
Bestillingen til Helgelandssykehuset HF om å etablere en rusinstitusjon i Rana er forutsatt 
finansiert slik: 
 
Full drift ny rusinstitusjon 14, 0 mill. kroner 
 
Økt bevilgning Rusbehandling (2009-2010) 2,2 mill. kroner 
Særskilt bidrag til ny institusjon (2010) 2,0 mill. kroner 
Reduksjon kjøp rusbehandling  3,8 mill. kroner 
Effektivisering  1,0 mill. kroner 
 
Forventet opptrappingsplan 2011  5,0 mill. kroner  
 
Med en opptrapping på 5 mill. kroner i 2011, får Helgelandssykehuset HF samme 
ressursramme som Helse Finnmark HF, som i dag driver tilsvarende rusinstitusjon med tolv 
behandlingsplasser innenfor sitt budsjett.  
 
Investering i nytt bygg forutsettes finansiert slik:   
 
I arbeidet med å utvikle bygningsmassen i Helse Nord RHF er det slått fast at investeringer i 
nye store strategiske anlegg skal finansieres gjennom tre ulike kilder. Bortfall av kostnader 
ved dagens tilbud, effektivisering av drift i HF-et (interne omfordelinger) og bidrag fra RHF-
styret. 
 
Investeringsutgiften finansieres gjennom likviditetsoverskudd som genereres i driften og 
internt lån, i praksis i form av trekk på kassakreditt. 
 
Kostnadene til den nye rusinstitusjonen, renter, avskrivninger og vedlikehold forutsettes 
finansiert av de kapitalkostnader som faller bort, når andre anlegg er ferdig nedskrevet og 
gjennom økt andel (bidrag til finansiering av kapital) i basisrammen. For 
Helgelandssykehuset HF utgjør økningen 1,7 mill. kroner i budsjett 2010.   
 
Konsernbestemmelsene for investeringsbeslutninger i foretaksgruppen stiller mange konkrete 
krav til utredning og styrebehandling i forkant av oppstart. Det forutsettes at disse kravene 
følges opp i foretaket og at saken legges frem for styret i Helgelandssykehuset HF før 
oppstart. 
 



 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Investeringsrammen for ny rusinstitusjon på Helgeland økes til 28 mill kroner. 
 
2. I planleggingen av investering og drift av ny rusinstitusjon kan helseforetaket legge til 

grunn at basisrammen til rusbehandling økes med 5 mill. kroner fra og med 2011. 
 
3. Saken må styrebehandles i Helgelandssykehuset HF før oppstart, slik det fremgår av 

konsernbestemmelsene for investeringer i foretaksgruppen.  
 
 
Bodø, den 2. februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  ”Planlegging ny enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for  
 rusmiddelavhengige ved psykiatrisk senter Mo i Rana”, datert 25.2.2009  
 


