
 

  

 
 

Møtedato: 29. mars 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 22.3.2012 
 
 
Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset  

Nord-Norge Narvik – risikoreduserende tiltak,  
oppfølging av styresak 24-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ble i styremøte, den 5. mars 2012 muntlig orientert om arealplanen 
for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – risikoreduserende tiltak, jf. styresak 24-2012 
Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, andre strekpunkt. Adm. direktør 
viste i sin orientering til styresak 14-2012 i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN). 
 
Styret i UNN følger opp saken på nytt i styremøte, den 28. mars 2012 i henhold til punkt 3 i 
vedtaket i styresak 14-2012. 
 
I styresak 32-2012 er det lagt frem følgende forslag til vedtak for styre i UNN: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtaket i styresak 

14/2012, og godkjenner den driftsøkonomiske konsekvensanalysen for en investering på 
inntil 140,9 mill kr for risikoreduserende tiltak ved UNN Narvik. 

2. Styret ber om at direktøren søker Helse Nord RHF om at UNNs investeringsramme 
utvides tilsvarende den planlagte investeringen. 

3. Styret viser til at de økonomiske konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet ved UNN 
Narvik fortsatt belaster driften i hele foretaket, og forutsetter utfordringene ved dette er 
gjenstand for dialog mellom UNN og Helse Nord RHF. 

 
Siden denne saken skrives parallelt med saksforberedelsene i UNN, blir saken fremlagt under 
forutsetning av at vedtaket i styret i UNN blir som innstillingen. Endelig vedtak fra 
behandlingen i styret i UNN vil derfor bli lagt frem i møtet. 
 
Sammendrag 
I investeringsplanen til Helse Nord er investering i nytt sykehus i Narvik lagt inn med 
byggestart i 2018. For å drive det eksisterende sykehusanlegget i Narvik til det nye sykehuset 
står ferdig, kreves det risikoreduserende tiltak for å sikre at driften vil kunne opprettholdes.  
 
Ovennevnte styresaker 14-2012 og 32-2012 i styret i UNN redegjør for kostnader ved 
gjennomføring av den vedtatte arealplanen, kostnader til risikoreduserende tiltak for drift i 
eksisterende bygg i inntil tolv år samt de driftsøkonomiske konsekvensene av tiltaket. 
 



Investeringene utgjør netto 140,9 mill kroner. Det er i saken ikke gjort en fordeling av 
investeringen over tid, men i samråd med UNN er det anslått at ca 95 mill kroner vil medgå i 
2012 og 46 mill kroner i 2013. 
 
Analysen viser at investeringen vil ha en netto negativ driftsøkonomisk konsekvens på ca 14 
mill kroner årlig i perioden 2013-2022, og der oppstartsåret har en negativ driftsøkonomisk 
konsekvens på ca 7 mill kroner.   
 
Styret i UNN ber derfor i praksis om å få utvidet investeringsrammen for 2012 med 95 mill 
kroner og 46 mill kroner i 2013. Dette vil gi UNN en årlig ekstra driftskostnad brutto på ca 21 
mill kroner.  
 
Det iverksettes i arealplanen en effektivisering som reduserer den brutto driftskostnaden til 
netto 14 mill kroner årlig i perioden 2013-2022. UNN ønsker at disse utfordringene er 
gjenstand for dialog mellom UNN og Helse Nord RHF. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Tiltakene er etter adm. direktørs mening nødvendig for å drifte UNN Narvik frem til det kan 
forventes at nytt sykehus står ferdig.  
 
Dette er basert på forventede krav fra tilsynsmyndigheter og Helse Nords verdier kvalitet, 
trygghet og respekt, både for pasienter, pårørende og medarbeidere som skal leve med det 
gamle sykehuset frem til det nye er ferdig. 
 
Vurderinger og anbefalinger 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF får 
utvidet investeringsrammen for 2012 med 95 mill kroner, og at 46 mill kroner legges inn i 
forbindelse med rullering av investeringsplanen under styrets behandling i juni 2012. 
 
Adm. direktør tilrår videre at resultatkravet overfor Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
vurderes i styresaken i juni 2012 om budsjettforutsetningene for 2013. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner å øke investeringsrammen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF til 

risikoreduserende tiltak ved fortsatt drift av sykehuset i Narvik med 95 mill kroner for 
2012, og at det investeringsplanen for 2013 legges inn 46 mill kroner til samme formål. 

 



2. Styret ber om at adm. direktør vurderer resultatkravet til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF som følge av de driftsøkonomiske konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik og legger dette frem i styresaken i juni 2012 
om budsjettforutsetningene for 2013.  

 
 
 
Bodø, den 22. mars 2012 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  UNN HF Styresak 14 2012 Arealplan for UNN Narvik 

risikoreduserende tiltak 
 UNN HF Styresak 14 2012 Arealplan for UNN Narvik Endelig vedtak 
 UNN HF Styresak 32 2012 Arealplan UNN Narvik – 

Risikoreduserende tiltak - Driftsøkonomisk konsekvensanalyse 
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ST 14/2012 Arealplan for UNN Narvik - Risikoreduserende tiltak 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.2.2012 
 
Innstilling: 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner en 
investering på 110,9 mill kr til gjennomføring av arealplan og risikoreduserende 
tiltak ved gamle UNN Narvik. 
 

2. Styret forutsetter at UNN tildeles et tilsvarende beløp i økt investeringsramme, og 
ber om at direktøren oversender søknad om dette til Helse Nord RHF i forbindelse 
med den årlige rulleringen av investeringsplanen. 

 
Direktørens endrede innstilling til vedtak (endringer i kursiv): 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner en 
investering på 110,9 mill kr til gjennomføring av arealplan og risikoreduserende 
tiltak ved gamle UNN Narvik. 

 
2. Videre godkjenner styret en investering på inntil 30 mill kr til gjennomføring av 

risikoreduserende tiltak på operasjon/ anestesiarealene. 
 

3. Styret forutsetter at UNN tildeles tilsvarende beløp i økt investeringsramme, og 
ber om at direktøren gjennomfører en driftsøkonomisk konsekvensvurdering før 
oversendelse av søknad om dette til Helse Nord RHF. Konsekvensvurderingen 
bes fremlagt i neste styremøte. 

 
4. Styret ber om at styret i Helse Nord RHF i førstkommende møte orienteres om 

dette investeringsbehovet, og om at søknaden om økt investeringsramme 
behandles så raskt som mulig. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner en 
investering på 110,9 mill kr til gjennomføring av arealplan og risikoreduserende 
tiltak ved gamle UNN Narvik. 
 

2. Videre godkjenner styret en investering på inntil 30 mill kr til gjennomføring av 
risikoreduserende tiltak på operasjon/ anestesiarealene. 

 
3. Styret forutsetter at UNN tildeles tilsvarende beløp i økt investeringsramme, og 

ber om at direktøren gjennomfører en driftsøkonomisk konsekvensvurdering før 
oversendelse av søknad om dette til Helse Nord RHF. Konsekvensvurderingen 
bes fremlagt i neste styremøte. 

 
4. Styret ber om at styret i Helse Nord RHF i førstkommende møte orienteres om 

dette investeringsbehovet, og om at søknaden om økt investeringsramme 
behandles så raskt som mulig. 
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STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
32/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 

           Saksbehandler: Gina Johansen  
 

Arealplan UNN Narvik - risikoreduserende tiltak – driftsøkonomisk 
konsekvensanalyse 
 

Innstilling til vedtak 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtaket i styresak 
14/2012, og godkjenner den driftsøkonomiske konsekvensanalysen for en investering på 
inntil 140,9 mill kr for risikoreduserende tiltak ved UNN Narvik. 
 

2. Styret ber om at direktøren søker Helse Nord RHF om at UNNs investeringsramme 
utvides tilsvarende den planlagte investeringen.  
  

3. Styret viser til at de økonomiske konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet ved UNN 
Narvik fortsatt belaster driften i hele foretaket, og forutsetter utfordringene ved dette er 
gjenstand for dialog mellom UNN og Helse Nord RHF. 

 

 

Formål/sammendrag 

Denne styresaken er en oppfølging av vedtaket i styresak 14/2012 Arealplan for UNN Narvik – 

Risikoreduserende tiltak. Formålet med saken er å fremlegge en driftsøkonomisk 
konsekvensvurdering av den planlagte investeringen på inntil 140,9 mill kr.  
 
Analysen viser at investeringen medfører økte kostnader i form av avskrivinger på 14,1 mill kr 
og tapte renteinntekter på 7,0 mill kr per år. Man oppnår reduserte driftskostnader på 
henholdsvis 5,0 mill kr og 2,0 mill kr per år som følge av effektivisering og reduserte 
leiekostnader til alternative lokaler. Dette gir til sammen økte driftskostnader på 14,1 mill kr 
årlig i perioden 2014 - 2022. I oppstartsåret 2013 er den økte kostnaden 7,3 mill kr.   
 
Direktøren vurderer dette som en uunngåelig kostnad som vi må håndtere for å sikre drift i det 
gamle sykehuset frem til ferdigstilling av nybygget. Konsekvensen av å ikke gjennomføre 
investeringen vil være høy risiko for at driften ikke lar seg videreføre.  
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Saken viser at det ikke er til å unngå at vedlikeholdsetterslepet i det gamle bygget i Narvik 
fortsetter å belaste driften i hele foretaket i større grad enn det man kunne forutse da UNN 
overtok ansvaret i 2007. Direktøren mener at dette forholdet må bi gjenstand for fortsatt dialog 
mellom UNN og Helse Nord RHF.  
 
 
Bakgrunn 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet i sak 14/2012 Arealplan for 

UNN Narvik – risikoreduserende tiltak og gjorde følgende vedtak:  
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner en investering på 

110,9 mill kr til gjennomføring av arealplan og risikoreduserende tiltak ved gamle UNN 

Narvik. 

2. Videre godkjenner styret en investering på inntil 30 mill kr til gjennomføring av 

risikoreduserende tiltak på operasjon/ anestesiarealene. 

3. Styret forutsetter at UNN tildeles tilsvarende beløp i økt investeringsramme, og ber om 

at direktøren gjennomfører en driftsøkonomisk konsekvensvurdering før oversendelse av 

søknad om dette til Helse Nord RHF. Konsekvensvurderingen bes fremlagt i neste 

styremøte. 

4. Styret ber om at styret i Helse Nord RHF i førstkommende møte orienteres om dette 

investeringsbehovet, og om at søknaden om økt investeringsramme behandles så raskt 

som mulig. 

 

Målet med denne saken er å følge opp vedtakets punkt 3. ved å fremlegge en driftsøkonomisk 
konsekvensvurdering av investeringen.  
 
Saksutredning 
De samlede kostnadene for gjennomføring av arealplanen og de risikoreduserende tiltakene er 
beregnet til 190,5 mill kr. Dette fordeler seg på kostnader knyttet til arealplanen (36,6 mill kr, 
inkl. 3 mill kr til inventar, AV-utstyr og medisinskteknikk), risikoreduserende tiltak (78,9 mill 
kr), tiltak på operasjons-/anestesiarealene (30,0 mill kr), gjenstående brannsikring (36,0 mill kr) 
og etablering av MR (9,0 mill kr). Omfanget av tiltakene på operasjons-/anestesiarealene er ikke 
endelig besluttet, men skal gjennomgås av klinikkledelsen før tiltaket eventuelt iverksettes.  
 
Kostnadene til brannsikring og etablering av MR-maskin er allerede finansiert og er medtatt i 
UNNs overordnede investeringsplan. Det samlede investeringsbehovet er derfor på 140,9 mill kr 
inklusive operasjons-/anestesiarealene, men vil kunne reduseres ned mot 110,9 mill kr avhengig 
av tiltaksomfanget på operasjons-/anestesiarealene.  
 
Metode 

Tidligere styresaker har grundig redegjort for og dokumentert den tekniske tilstanden ved 
sykehuset i Narvik. Tilstandsgraden er bekreftet i rapport utarbeidet av Multiconsult i mai 2011 
på oppdrag fra Helse Nord RHF. Metoden som er benyttet for å kartlegge den tekniske 
tilstanden er basert på prinsippene fra Norsk Standard 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk. 
Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader mellom 0 og 3, der 0 er best og 3 er dårligst.  
I alt 85 % av bygningsmassen i Narvik har tilstandsgrad 3, 13 % har tilstandsgrad 2 og bare 2 % 
har tilstandsgrad 1, som er normalt ambisjonsnivå. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 
for helseforetak1,2-1,3. Det er derfor hevet over enhver tvil om at det er tvingende nødvendig å 
gjennomføre et minimum av tiltak for å sikre fortsatt drift ved sykehuset i Narvik frem til 
ferdigstilling av nygygget. 
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Tilstandsgraden på sykehuset forsterkes av dårlig tilpasningsdyktighet. Det er svært vanskelig å 
gjøre funksjonelle endringer i bygget, og bygget har derfor et dårlig fremtidig potensial. Den 
vedtatte arealplanen klarer likevel å skape en noe forbedret funksjonalitet for driften frem til nytt 
sykehus står ferdig. Dette skyldes i hovedsak at man tilpasser organiseringen av driften til 
bygningen og ikke omvendt. På lang sikt er dette ingen god løsning fordi den gir suboptimal 
driftseffektivitet. 
 
Det understrekes at kostnadskalkylen for arealplanen er ut fra en nøktern standard som ikke 
inneholder oppgradering av bygningsmassen, men kun nødvendige ombygginger/tilpassinger i 
forbindelse med nye eller endrede behov.  
 
De planlagte risikoreduserende tiltak er redusert til et minimum, med sikte på å begrense 
kostnadene. Risikoen ved en slik reduksjon vil være at driftsstans kan forekomme på enkelte 
anlegg, men risikoen vurderes som akseptabel. 
 
Det er gjennom styrevedtak i UNN og Helse Nord RHF lagt opp til at de store 
vedlikeholdsutfordringene på UNN Narvik løses gjennom nybygg på Furumoen i Narvik. Helse 
Nord RHFs rullerende investeringsplan legger opp til byggestart for Nye UNN Narvik i 2018. 
Estimert byggetid er fire år og sykehuset ventes å stå ferdig i år 2022/2023 avhengig av 
oppstarttidspunkt.  
 
Driftsøkonomisk analyse av investeringen 

Den driftsøkonomiske analysen bygger på en forutsetning om 10 års avskrivningstid på hele 
investeringen. Arealplanen og strakstiltakene ventes avsluttet innen juni 2013 og 
avskrivningskostnadene starter samtidig. Det legges videre opp til at likviditeten brukes jevnt i 
perioden 2012-2013 samt at det er tatt med 5 % tapte renteinntekter i hele avskrivningsperioden. 
 
Arealplanen og risikoreduserende tiltak legger opp til avvikling av eksterne leiekontrakter 
tilsvarende 2 mill kr/år, samt endret organisering/driftseffektivisering estimert til 5 mill kr/år.   
 

Som det fremkommer av tabellen nedenfor innebærer investeringen isolert sett et 
driftsøkonomisk underskudd på ca 7 mill kr fra år 2013 og 14 mill kr de påfølgende 9 år. 

Driftsøkonomiske konsekvenser av 

investering på 140,9 mill kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Avskrivningskostnader 0 7 045 14 090 14 090 14 090 14 090 14 090 14 090 14 090 14 090 14 090 7 045

Tapte renteinntekter egen likviditet 2 348 5 284 7 045 7 045 7 045 7 045 7 045 7 045 7 045 7 045 7 045 7 045

Arealplan, organisering/driftseffektivisering -2 000 -4 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Sparte leieinntekter samlokalisering -1000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Sum kostnader 348 7 329 14 135 14 135 14 135 14 135 14 135 14 135 14 135 14 135 14 135 7 090  
Tabell 1 – driftsøkonomiske konsekvenser  
 
Mulige handlingsalternativer 

Den driftsøkonomiske ubalansen må enten søkes inndekket gjennom ytterligere 
effektiviseringstiltak i driften på UNN eller finansieres gjennom økte driftstilskudd.  
 
Det er i arealplanen lagt opp til en driftseffektivisering ved UNN Narvik på 5 mill kr/år. Det er 
trolig ikke mulig å kreve en driftseffektivisering ut over dette under de gjeldende 
bygningstekniske forutsetninger, med mindre man reduserer pasienttilbudene. Det må derfor 
forventes at en driftseffektivisering utover dette må gjennomføres i helseforetaket for øvrig.  
 
Da UNN overtok ansvaret for sykehuset i Narvik, var det allerede under planlegging mulig 
renovering eller nybygg med bakgrunn i den dårlige tekniske tilstanden. Denne tilstanden har 
utviklet seg over tid og har i hovedsak skjedd forut for den statlige overtagelsen av 
helseforetakene i 2002. Det har i perioden vært brukt betydelige vedlikeholdsmidler ved UNN 
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Narvik som en konsekvens av den lave teknisk tilstandgraden. Denne høye driftskostnaden har 
vært inndekket ved å gjennomføre mindre vedlikehold ved UNNs øvrige lokalisasjoner, noe som 
på sikt er uholdbart. I tillegg har UNN de siste årene egenfinansiert i overkant av 60 mill kr på 
strakstiltak som brannsikring, nye SD-anlegg, nødstrømsaggregat, UPS-anlegg og ny 
hovedtavle. Dette har vært dekket over investeringsbudsjettet for MTU og andre 
investeringsbehov.  
 
 
Medvirkning 
Saken har ikke vært lagt fram til drøfting med de ansattes organisasjoner på grunn av tidspress 
for å få den ferdig til dette styremøtet. 
 
Vurdering 
Den driftsøkonomiske konsekvensanalysen viser at investeringen på 140,9 mill kr til 
risikoreduserende tiltak og gjennomføring av arealplanen for UNN Narvik belaster 
driftsøkonomien i UNN med en ny kostnad på 14,1 mill kr per år de neste 10 årene. Direktøren 
vurderer dette som en uunngåelig kostnad som vi må håndtere for å sikre drift i det gamle 
sykehuset frem til ferdigstilling av nybygget. Konsekvensen av å ikke gjennomføre 
investeringen vil være høy risiko for at driften ikke lar seg videreføre.  
 
Saken viser at det ikke er til å unngå at vedlikeholdsetterslepet i det gamle bygget i Narvik 
fortsetter å belaste driften i hele foretaket i større grad enn det man kunne forutse da UNN 
overtok ansvaret i 2007. Direktøren mener at dette forholdet må bi gjenstand for fortsatt dialog 
mellom UNN og Helse Nord RHF, blant annet i arbeidet med å revidere den regionale 
inntektsmodellen.  
 
Konklusjon 
Direktøren anbefaler at styret godkjenner den fremlagte driftsøkonomiske konsekvensanalysen 
ved en investering på inntil 140,9 mill kr. 
 
 
Tromsø,  16. mars 2012 
 
 
Tor Ingebrigtsen (s.) 
administrerende direktør 
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