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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 
 
 
 

Sak 011-2022 

Leie av lager til smittevernutstyr – fullmakt til administrerende direktør 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtaler til beredskapslagring av 
smittevernutstyr hvor samlet forpliktelse knyttet til leieavtalene kan overstige 100 millioner 
kroner. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. februar 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
I forbindelse med Covid-19 pandemien ble det i mars 2020 opprettet en midlertidig nasjonal 
innkjøps- og distribusjonsordning for smittevernutstyr. Dette medførte også et behov for å 
etablere lagerkapasitet for smittevernutstyr. 
 
Helse Sør-Øst RHF fikk i oppgave å etablere og drifte det midlertidige nasjonale 
beredskapslageret for smittevernutstyr. Dette oppdraget er senere utvidet til også omfatte 
testutstyr. Det nasjonale beredskapslageret har forsynt primær- og spesialisthelsetjenesten 
samt andre offentlige og private aktører med smittevernutstyr og testutstyr gjennom 
pandemien. Kostnadene knyttet til driften av det midlertidige lageret for smittevernutstyr er 
dekket av Helsedirektoratet og ved ekstraordinære bevilgninger. 
 
I sum har oppbyggingen av beredskapslagre for smittevernutstyr medført et stort behov for 
lagerkapasitet som Helse Sør-Øst RHF ikke disponerte ved inngangen til pandemien. 
Oppbyggingen av lagre har skjedd i takt med pandemiens utvikling.  Det er inngått fire 
leieavtaler av relativt kort varighet for å dekke behovet for lagerkapasitet. Leid areal utgjør 
ca 40 000 kvadratmeter. I løpet av 2022 og 2023 vil alle leieavtalene, inkl opsjoner, utløpe. 
Helse Sør-Øst RHF har oppdraget med å drifte midlertidig nasjonalt beredskapslager for 
smittevernutstyr frem til det permanente lageret er etablert, noe som tidligst vil kunne skje 
mot slutten av 2023. Det vil som følge av dette være behov for å inngå nye leieavtaler.  
 
Saken legges frem for styret fordi summen av forpliktelser knyttet til nye leieavtaler vil 
kunne overstige 100 millioner kroner, og dermed vil være høyere enn administrerende 
direktørs generelle fullmakt.   
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Etablering og drift av det midlertidige nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr ble 
gjort i samarbeid med driftsoperatøren for Helse Sør-Østs regionale forsyningssenter 
OneMed Services AS (OMS). OMS har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF fortløpende inngått 
leieavtaler for å sikre nødvendig lagerkapasitet. Helse Sør-Øst RHF har ikke vært 
kontraktspart i disse leieavtalene, men betalt OMS for tjenestene som er utført inkludert 
lagring og distribusjon. 
 
I foretaksmøtet 11. oktober 2021 ble det avklart hvordan den videre håndteringen av det 
midlertidige beredskapslageret for smittevern utstyr skal være. De regionale 
helseforetakene ble da bedt om å ta ansvaret for et permanent nasjonalt beredskapslager for 
smittevernutstyr.   
 
De regionale helseforetakene ble også bedt om, og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, å 
utrede organiseringen av et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr og 
komme med forslag til en fremdriftsplan for etableringen av lageret. Fristen for leveransen 
til Helse- og omsorgsdepartementet er 15. juni 2022. 
 
Målgruppen for nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr er den offentlige helse- og 
omsorgstjenesten og andre offentlige og private instanser som etter lov eller avtale ivaretar 
helse- og omsorgstjenester til befolkningen, offentlig tannhelsetjeneste og militær sanitet. 
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Det permanente nasjonale beredskapslageret skal ta utgangspunkt i midlertidig nasjonalt 
beredskapslager og regionale beredskapslager etablert under pandemien. Permanent 
nasjonalt beredskapslager skal dimensjoneres til et realistisk alvorlig utbrudd med delvis 
luftsmitte i inntil 3 måneder, noe som innebærer et behov for å øke volumet på det 
nasjonale lageret.  
 
Basert på forutsetningene gitt i oppdraget fra HOD viser grove anslag at et slikt nasjonalt 
volum vil kreve lagringsplass til om lag 47.000 paller. Volumet tilsvarer i overkant av 700 
fullastede trailere. Det er rimelig å anta at om lag halvparten av dette volumet skal lagres i 
Helse Sør-Øst. 
 
Dersom beslutning om organiseringen av permanent fremtidig beredskapslager for 
smittevernutstyr tas i 2022 kan implementering gjennomføres i 2023, eventuelt strekke seg 
inn i 2024. Etablering av permanent beredskapslager vil inkludere anskaffelser av 
lagerlokasjoner samt eventuelle anskaffelser av eksterne logistikkpartnere til å ivareta 
driften av lagrene. Dette vil nødvendigvis måtte ta noe tid, og det må derfor tas høyde for at 
dagens beholdninger av smittevernutstyr kan måtte lagres i regi av Helse Sør-Øst RHF også i 
2024.  
 
Utleiere ønsker i utgangspunktet lange leiekontrakter. Korte kontrakter kan gi høyere priser 
på lagerleie og øker også utfordringene med å finne utleiere med hensiktsmessige lagre.  
Utfordringen er å sikre tilstrekkelig med lagerkapasitet til permanent nasjonalt 
beredskapslager for smittevernutstyr er etablert samtidig som det ikke inngås 
kontraktsmessige bindinger lenger enn nødvendig. Beslutningen om nye leiekontrakter må 
tas før det er avklart hvordan det permanente nasjonale lageret for smittevernutstyr skal 
organiseres. 
 
Det er behov for å ta stilling til forlengelse (utløse opsjon) av en av kontraktene innen 30. 
mai 2022. Videre er det behov for å inngå nye leieavtaler for å erstatte to som utløper i 
2022. Den første utløper 31. mai 2022.  
 
Oppdraget fra HOD 11. oktober 2021 plasserer ansvaret for permanent nasjonalt 
beredskapslager for smittevernutstyr hos de regionale helseforetakene.  Det er rimelig å 
anta at det blir behov for lagerkapasitet i alle regionene. Helse Sør-Øst RHF ønsker derfor å 
gjøre en vurdering av hvilke avtaler hvor det er hensiktsmessig at Helse Sør-Øst RHF står 
som leietaker.    
 
Helse Sør-Øst RHF vil benytte OMS i prosessen med å inngå nye avtaler. De kjenner godt til 
hvilke behov som skal dekkes og hva som kreves av lagerlokasjonene. Forslag til nye 
leieavtaler skal legges frem for Helse Sør-Øst RHF for godkjenning før avtalene inngås. 
 
For å ha tilgang på nødvendig lagerkapasitet frem til permanent nasjonalt beredskapslager 
for smittevernutstyr er etablert legges det til grunn at avtaleperioden inkludert opsjoner 
skal være minimum ut år 2024.   
 
Inngåelse av leieavtaler for eksisterende bygninger er unntatt fra anskaffelsesregelverket. 
 
I henhold til vedtektene for Helse Sør-Øst RHF § 12 skal finansielle leieavtaler over 100 
millioner kroner behandles av foretaksmøte. Under forutsetning av leieavtalenes korte  
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varighet og ordinære betingelser, er det ikke grunn til å anta at det meste av økonomisk 
risiko og kontroll vil bli overført Helse Sør-Øst RHF. Leieavtalene forutsettes derfor å 
klassifiseres som operasjonelle i regnskapet. Revisor vil bli konsultert i forbindelse med 
inngåelse av de endelige leieavtalene dersom en enkeltstående avtale er over 100 millioner 
kroner, jamfør krav i finansstrategien (sak 067-2021 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-
Øst). 
 
Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å anskaffe eller oppføre egne bygg grunnet det 
kortsiktige behovet. Eie-alternativet er derfor ikke nærmere utredet.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Helse Sør-Øst RHF har siden mars 2020 hatt ansvaret for å drifte midlertidig nasjonalt 
beredskapslager for smittevernutstyr. Som følge av dette ansvaret har det bl.a. vært 
nødvendig å skaffe til veie en betydelig lagerkapasitet. Dette har til nå skjedd ved at OneMed 
Services AS som driftsansvarlig for Helse Sør-Østs regionale forsyningssenter har inngått 
nødvendige leieavtaler om tilgang på lagerkapasitet. På grunn av usikkerheten knyttet til 
pandemiens varighet og behovet for smittevernutstyr, er disse leieavtalene relativt 
kortsiktige. 
 
Ansvaret for det permanente nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr er lagt til de 
regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene er bedt av HOD om å komme med 
forslag til organiseringen av lageret og fremdriftsplan for etablering innen 15. juni 2022.  
 
Inntil endelig avklaring av organiseringen av det permanente nasjonale beredskapslageret 
for smittevernutstyr foreligger har Helse Sør-Øst RHF ansvaret for lagringen av utstyret som 
befinner seg på det midlertidige lageret. Eksisterende leieavtaler utløper i løpet av 2022 og 
tidlig 2023. Det er behov for å inngå nye avtaler som sikrer tilgang til nødvendig 
lagerkapasitet ut 2024. 
 
Det er administrerende direktørs anbefaling at det bør vurderes om Helse Sør-Øst RHF skal 
stå som leietaker i noen av leieavtalene knyttet til den delen av permanent nasjonalt 
beredskapslager som må forventes lokalisert i helseregionen. Dette kan gi mulighet for å 
inngå noe lenger avtaler enn dagens relativt kortsiktige avtaler og til å videreføre 
kontraktene med en eventuell ny langsiktig logistikkpartner. 
 
For eventuelt å kunne inngå leieavtaler med Helse Sør-Øst RHF som avtalepart ber 
administrerende direktør om fullmakt til inngå leieavtaler hvor samlet forpliktelse knyttet 
til leieavtalene kan overstige 100 millioner kroner. 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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