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Styresak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv 

eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie) 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn  
Foretaksgruppen har et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. Noe av dette 
håndteres gjennom de store investeringsprosjektene, men det vil fortsatt være et 
betydelig etterslep som gjenstår. I tillegg må det etableres en modell for å sikre at de nye 
sykehusbyggene blir ivaretatt på en slik måte at ikke nytt etterslep bygges opp.  
 
Helgelandssykehuset HF fikk i Oppdragsdokumentet 2017 krav om å gjennomføre et 
pilotprosjekt på etablering av en internleiemodell for å synliggjøre at areal har en 
kostnad, og dermed skape grunnlag for en mer effektiv arealbruk. 
 
Frist for gjennomføringen av pilotprosjektet var satt til 31. desember 2017. Fordi 
prosessen viste seg å være tidkrevende, ble fristen utvidet til 20. mai 2018. 
 
Målsettingen var å synliggjøre et eventuelt effektiviseringspotensial samt avdekke 
utfordringer og problemstillinger som innføring av en slik modell vil medføre. I dette lå 
også utarbeidelse av kostnadsmodell samt nødvendige maler for avtaler. 
 
Dette legges så til grunn for vurdering om innføring av en internleiemodell i hele 
foretaksgruppen. 
 
Sammenheng med overordnet styringsbudskap 
I arbeidet med Ny Nasjonal Helse- og Sykehusplan Prop. 1 S (2017-2018) går det fram at 
det skal utredes hvordan det kan legges bedre til rette for verdibevarende vedlikehold 
av sykehusbygg. Det bør utredes om etablering av internhusleie innenfor det enkelte 
helseforetaket kan være et mulig virkemiddel for mer effektiv arealutnyttelse og 
verdibevaring av sykehusbyggene, herunder om dette skal gjøres til en obligatorisk 
ordning for alle helseforetak. 
 
I foretaksmøte 16. januar 2018 ble de regionale helseforetakene bl. a. bedt om i 
fellesskap å utrede: 
o Hvordan det kan legges bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg 
o En internhusleieordning innenfor det enkelte helseforetak med sikte på å få en mer 

effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene, herunder om dette bør 
gjøres til en obligatorisk ordning for alle helseforetak.  
Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sykehusbygg HF, ledes av Helse Vest RHF og 
ferdigstilles innen 1. november 2018.  
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Gjennomføring 
Pilotprosjektet kom i gang i mai 2017. Prosjektgruppen ble satt sammen av 
representanter fra alle enhetene samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten. I 
tillegg har det vært representant fra senter for økonomi og fra Helse Nord RHF med i 
arbeidsgruppen. 
 
Eiendomsforum i Helse Nord samt konserntillitsvalgt og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF har vært styringsgruppe for prosjektet. 
 
Informasjon og forankring 
Det er lagt stor vekt på informasjon og forankring. Det ble tidlig gjennomført 
informasjonsmøte med alle enhetsdirektørene og lagt plan for jevnlig informasjon til 
ledergruppen ved de tre sykehusene. Det viste seg å være vanskelig å få satt av tid i 
ledermøtene til informasjon om prosjektet.  
 
Omorganisering av drift- og eiendomsenheten ble gjennomført seks måneder før 
pilotprosjektet startet. Det er uklart om det er omorganiseringen eller internhusleie som 
er årsak til utfordringene en har sett underveis. 
 
Erfaringer fra andre 
Internhusleie har vært i drift ved andre helseforetak i mange år. Prosjektgruppen har 
besøkt både Helse Bergen og St. Olav Hospital, som begge har lang erfaring.  
 
Tilbakemeldingene er nokså like: 
 Organisasjonen har fått generell forståelse for at areal koster penger. 
 Det er større fokus på arealbruk og muligheter for effektivisering. 
 Dette har gitt mer stabil økonomi til verdibevarende vedlikehold. 
 
Utfordringen har vært: 
 Gode kommunikasjonsløsninger og -arenaer. 
 Å få til gode økonomi- og budsjetteringsmodeller  
 
Avtaler og økonomimodell 
For at internleiemodell skal fungere, må tre organisatoriske roller være til stede: 
 Eier (helseforetaket)     
 Bruker (leietaker) 
 Forvalter (utleier på vegne av eier) 
 
I prosjektet i Helgelandssykehuset HF var adm. direktør med sin ledergruppe eier, og 
forvalter-rollen ble ivaretatt av drift og eiendomsenheten. Brukerrollen var forsøkt lagt 
så langt ut i linjen som mulig for enklere å kunne synliggjøre effekter.  
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Innhold i og erfaring med avtalen 
Det er det vanlig å benytte Norsk standard 34541. Dette ble også gjort i dette prosjektet.  
 
Internleien ble inn i følgende elementer: 
 Avskrivning 
 Forvaltning 
 Drift og vedlikehold 
 Utskifting og utvikling 
 Forsyning (strøm, kommunale avgifter) 
 Renhold 
 
For avskrivning, forvaltningskostnader, driftskostnader, forsyningskostnader og 
renholdskostnader ble det benyttet historiske regnskapstall.  
 
For vedlikehold, utskifting og utvikling ble det lagt nøkkeltall i bransjen til grunn. Innen 
helsevesenet brukes gjennomsnittlig ca. 80,- kroner pr. m2 til vedlikehold/utskifting. 
 
Prosjektet ble anbefalt, og valgte, å benytte lik m2-pris for alle typer arealer. 
 
Første år får leietakerne tildelt en budsjettramme som er lik husleien de skal betale, med 
andre ord et «nullsumspill».  
 
Leietaker får beholde midlene, hvis de reduserer areal, men må omprioritere midler, når 
arealet skal økes. Dette er noe av grunnprinsippet for at modellen skal fungere, men 
også noe av det som har vært diskutert mest i prosessen.  
 
Det har vært en gjennomgående oppfatning blant brukerne at alle har for lite areal og at 
de da må ta midler fra øvrig drift til å betale husleie. 
 
Bildet er nok betydelig mer nyansert. Bedre informasjon og kommunikasjon med 
ledelsen kunne gitt en bedre og mer felles forståelse for problemstillingen. 
 
Et diskusjonspunkt har vært arealer som blir sagt opp og fristilt. I utgangspunktet er det 
drift- og eiendomsenhetens ansvar. Problemstillingen har vært finansiering til dette, når 
brukerne beholder sine husleiemidler ved oppsigelse av areal. 
 
Erfaringene fra andre viser at dette ikke er en problemstilling. Det er behov for de 
arealene en har. Effektene har kommet gjennom avhending av leide arealer og mer 
effektiv fordeling/bruk av tilgjengelige arealer. 
 
  

                                                        
1 NS 3454: Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon 
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Gjennomføring og drift 
Helgelandssykehuset HF iverksatte drift etter internleiemodellen pr. 1. januar 2018. 
Hverdagen har endret seg både for brukerne og forvalter. Drift- og eiendomsenheten har 
startet tilpasningen mot en mer leverandørorientert organisasjon, og brukerne må også 
tilpasse seg dette.  
 
Definert ansvarsmatrise er styrende i daglig samhandling.  
 
Tilbakemelding fra brukerne er at de opplever mer byråkrati, ting går sakte i forhold til 
tidligere praksis. Det er uklart om dette bare skyldes internleiemodellen eller om det 
også har noe med omorganisering av drift- og eiendomsområdet å gjøre.  
 
Tidligere hadde den enkelte enhetsdirektør full råderett over ressurser innen bygg og 
eiendom. Beslutningsveiene var raskere, muligens også mer ad hoc-preget. 
 
Ny organisasjon jobber foretaksovergripende og planlegger og prioriterer ut fra 
kritikalitet. I en overgangsfase kan dette oppleves som at ting tar mer tid. 
 
Styringsgruppens kommentar og anbefaling 
Styringsgruppen behandlet rapporten 29. mai 2018 og konkluderte:  
 Husleiemodell gir et klart blide av hva som økonomisk må settes av for å kunne drive 

forsvarlig drift og vedlikehold av bygningsmassen. 
 Modellen setter store krav til driftsorganisasjonen ved at denne må i langt større grad 

profesjonaliseres og ha fokus på effektive og gode leveranser. 
 Modellen gir et tydelig fokus på areal og arealeffektivisering, i noen sammenhenger 

betyr dette arealreduksjon og i andre mer effektiv bruk av tilgjengelige arealer. 
 
Styringsgruppen avslutter slik: 
 
1. Styringsgruppa synes det er gjort et godt og grundig arbeid med pilotprosjektet og 

stiller seg bak de anbefalinger og konklusjoner som kommer frem i rapporten.  
 

2. Det anbefales at øvrige HF er starter implementering av internleiemodell med formål 
om innføring fra 1. januar 2020. 
 

3. I dette arbeidet skal konklusjoner og anbefalinger fra pilotprosjektet ved 
Helgelandssykehuset legges til grunn, og det anbefales at Eiendomsforum blir arena for 
avklaringer og nødvendig samkjøring mellom HF ene. 
 

4. Det tas forbehold om mulige endringer og pålegg som måtte komme på bakgrunn av 
pågående nasjonal utredning om husleiemodell hvor rapport skal leveres 1. november 
2018. 
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Behandling i ledergruppen i Helgelandssykehuset HF 
Rapporten ble behandlet i foretaksledelsen 15. mai 2018. Følgende vedtak ble fattet:  
 
1. Helgelandssykehuset HF stiller seg bak grunn for kostnadsdekkende husleie.  

 
2. Foretaksledelsen er skeptisk til en organisasjonsform der internhusleie etableres fullt 

ut med kontrakter mellom eiendomsforvaltningen og sykehusenhetene.  
 

3. Standarden på sykehusene er svært forskjellig. Helgelandssykehuset vil bruke 
kartleggingen som er gjort til å effektivisere arealbruken i foretaket. 

 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF har fått informasjon om 
pilotprosjektet, jf. sak 78-2016 (samarbeidsmøte 23. august 2016).  
 
KTV/KVO vil få orientering om sluttrapport Pilotprosjekt Internleie i samarbeidsmøte 
18. juni 2018 (jf. sak 91-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv 
eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie)).  
 
Adm. direktørs vurdering 
Eiendommene representerer store verdier og er viktige for kjernevirksomheten og 
daglig drift i sykehusene. Eiendommene utgjør den største investeringskategorien i 
helsetjenesten og representerer betydelige kostnader. 
 
Helsetjenesten er den største eiendomsbesitteren i Norge, og har et betydelig 
vedlikeholdsetterslep. Nylige kartlegginger viser stor variasjon i tilstand på byggene i 
Helse Nord, med Nordlandssykehuset på topp i landet, mens Finnmarkssykehuset og 
Helgelandssykehuset er på bunn sammen med Oslo Universitetssykehus. Uavhengig av 
tilstandsgrad er mer systematikk rundt verdibevarende vedlikehold av strategisk 
betydning. 
 
Adm. direktørs vurdering er at pilotprosjektet med husleiemodell har gitt nyttige 
erfaringer, og et godt grunnlag for å bredde konseptet til alle helseforetak. 
 
Modellen vil bidra til et større fokus på arealer, og man vil få i gang prosesser for å 
effektivisere arealbruken. Modellen vil over tid gi mulighet for bedre vedlikehold av 
arealene. Erfaringer viser at en gradvis går fra delvis ad hoc-basert vedlikehold til mer 
planmessighet gjennom vedlikeholds-, utskiftings- og utviklingsplaner. 
 
Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset HF er ikke udelt positive til husleiemodellen. 
Det er adm. direktørs vurdering at det er sannsynlig at prosessen med intern 
omorganisering og omleggingen til husleiemodell har økt kompleksiteten i pilotprosjekt 
internleie. 
  
Endelig utforming av regional husleiemodell vil påvirkes av den pågående nasjonale 
utredningen. Helgelandssykehuset HFs erfaringer i pilotprosjektet vil være innspill til 
den nasjonale utredningen. 
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Basert på erfaringene fra pilotprosjektet i Helgelandssykehuset HF og fra andre som har 
hatt modellen i drift i mange år, samt oppdrag i protokoll fra foretaksmøte 16. januar 
2018, vil adm. direktør forberede foretaksgruppen på innføring av husleiemodell i hele 
foretaksgruppen med virkning fra 2020.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport Pilotprosjekt Internleie fra 

Helgelandssykehuset HF til orientering.  
 

2. Styret forutsetter at konklusjonen i det nasjonale prosjektet innarbeides i endelig 
oppdrag til helseforetakene i Helse Nord i 2019. 

 
 
Bodø, den 13. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Pilotprosjekt Internleie, sluttrapport 

 
Vedlegget er publisert på vårt nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
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