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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2022 
 
 
 

Sak 055-2022 

Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til innføring av en kostnadsdekkende helseforetaksintern 

husleiemodell i Helse Sør-Øst.  
 

2. Styret vektlegger at ordningen er enkel å innføre, understøtter en hensiktsmessig 
organisering av eiendomsområdet, og bidrar til mer effektiv arealutnyttelse og 
verdibevaring av sykehusbyggene. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 20. april 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Denne saken er en oppfølging av krav stilt i felles foretaksmøte den 16. januar 2018 der de 
regionale helseforetakene ble bedt om å utrede en internhusleieordning med sikte på en 
mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene. I 2019 fikk de regionale 
helseforetakene i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide videre med å legge 
til rette for en felles husleieordning. Oppdraget resulterte i en rapport med tilhørende 
veileder, som ble ferdigstilt i 2021. 
 
I saken framlegges anbefalte prinsipper og prosess for innføring av en internhusleiemodell i 
Helse Sør-Øst for styrets behandling. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn 
Det er utarbeidet to utredninger med bakgrunn i foretaksmøtenes krav. Mandatet for den 
første utredningen fremkommer av protokollen fra felles foretaksmøte i de regionale 
helseforetakene 16. januar 2018, hvor det det står følgende i punkt 3.3.2 - Tiltak innenfor 
bygg- og eiendomsområdet: 
 
Av omtalen i Prop. 1 S (2017–2018) går det videre 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. 
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om i fellesskap å utrede: 

• hvordan det kan legges bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg 
• 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. 
 
I oktober 2018 ble rapporten Verdibevarende vedlikehold og intern husleieordning i 
spesialisthelsetjenesten ferdigstilt. Rapporten ble behandlet i foretaksmøte 15. januar 2019, 
hvor utredningen ble videreført gjennom at: 
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å arbeide videre med å legge til rette for en 
felles husleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring, herunder 
utarbeide en veileder for felles prinsipper for ordningen. Det bes også om en vurdering av om 
det bør fastsettes et felles mål for tilstandsgraden for bygningsmassen og hva dette eventuelt 
bør være. Arbeidet gjøres i samarbeid med Sykehusbygg HF og under ledelse av Helse Vest RHF. 
Det skal rapporteres til departementet underveis i arbeidet pr. 1. november 2019. 
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Mandatet for den andre utredningen ble gitt av de administrerende direktørene i de 
regionale helseforetakene. Leveransene fra prosjektgruppen skulle være:  
 

• en rapport som beskriver anbefalte prinsipper for en intern husleieordning. De 
anbefalte prinsippene skal bidra til at foretakene får lokaler som er tilpasset til den 
kliniske driften (arealoptimalisering) og verdibevaring av eiendomsmassen. 

 
Rapporten skal inneholde: 

o en vurdering av om det bør fastsettes et felles mål for tilstandsgraden for 
bygningsmassen og hva denne eventuelt bør være. Målet kan for eksempel være 
på aggregert nivå eller på dekomponert nivå. 

o en drøfting av hvordan de forskjellige husleieordningene som eksisterer i dag 
kan harmoniseres 

o en belysning av konsekvensene av innføring av husleie og hvordan dette 
implementeres innenfor de økonomiske rammer som i dag eksisterer 
 

• en veileder for innføring av de anbefalte prinsippene. Veilederen skal beskrive hvilke 
forutsetninger som kreves for å lykkes og hvordan innføringen bør forberedes og 
gjennomføres. 

 
I april 2021 ble Utredning av felles husleieordning og felles mål for tilstandsgrad godkjent 
med enkelte kommentarer og en stemmeforklaring i prosjektets styringsgruppe. 
Stemmeforklaringen ble gitt av konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst RHF, og avslutter slik: Med 
dette som bakgrunn fremmes det at representanten ikke er enig i at det må innføres en intern 
husleieordning for å oppnå målsettingen – godt vedlikeholdte og verdibevaring av bygg - og 
herunder ikke enige i å innføre det som obligatorisk ordning. 
 
Tilstand for bygningsmassen 
Hovedfunn fra Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og 
medisinsk-teknisk utstyr var at investeringene ikke har vært tilstrekkelige til å sikre en god 
nok tilstand på bygg og medisinskteknisk utstyr. 
 
Funksjonelle og driftseffektive bygg og moderne utstyr og hjelpemidler er viktige 
forutsetninger for å støtte opp om helseforetakenes mål om et likeverdig og forsvarlig 
tjenestetilbud, og god ressursbruk. Riksrevisjonen mener at det er kritikkverdig at den 
tekniske tilstanden til bygningsmassen i et flertall av helseforetakene ikke har blitt bedret 
over tid, og at gjennomsnittsalderen for medisinsk-teknisk utstyr øker. 
 
Riksrevisjonen påpeker at mange helseforetak ikke når det investeringsnivået som de har 
planlagt med i sine økonomiske langtidsplaner. Videre vurderer Riksrevisjonen at de 
regionale helseforetakene ikke har fulgt opp de underliggende helseforetakenes 
investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr på en god nok måte.   
 
Helse Sør-Østs tilstandsrapportering, som utføres hvert fjerde år, viser at bygningsmassens 
tilstandsgrad har utviklet seg negativt over tid. Vedlikeholdsetterslepet for 
sykehusbygningene har økt. 
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Figur 1: Utvikling av samlet teknisk tilstand, bygningsmasse i Helse Sør-Øst vurdert ved hjelp av multimap.  

Figur 1 viser utvikling av tilstandsgraden for bygningsmassen i Helse Sør-Øst fra 2008 til 
2020. Vektet teknisk tilstandsgrad for eiendomsmassen i Helse Sør-Øst ble i 2020 beregnet 
til TG 1,61 som er en forverring fra tidligere registeringer (2016: 1,52, 2012: 1,45 og 2008: 
1,31). Det har vært en gradvis økning i andelen komponenter med tilstandsgrad 2, mens 
komponenter med tilstandsgrad 3 er stabil. Andelen av bygningsmasse med en tilstandsgrad 
tilsvarende nybygg er redusert.  
 
Styret er tidligere orientert om status i sak 080-2018 Delstrategi i eiendomsvirksomheten i 
Helse Sør-Øst, og via driftsorienteringer fra administrerende direktør i sak 111-2018 og 016-
2022. Videre er plan for innføring av internhusleie omtalt i forbindelse med økonomisk 
langtidsplan, sist i sak 030-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – planforutsetninger. 
 

2.2 Hovedpunkter fra rapport med tilhørende veileder fra det interregionale arbeidet 
I utredningen er behovet for et felles mål for tilstandsgrad for bygningsmassen drøftet. 
Målet tar utgangpunkt i et økonomisk optimalt tilstandsnivå som over tid vil gi de laveste 
vedlikeholdskostnadene for eiendomsporteføljen. Rapporten anbefalte følgende 
målsettinger: 

• Vedlikeholdet skal være tilstrekkelig til å bevare verdiene i eiendomsmassen. 
• Ingen bygningsdeler eller komponenter skal ha tilstandsgrad 3. 
• Det vektede aggregerte tilstandsgraden for en eiendomsportefølje skal ikke være 

dårligere enn 1,2. 
 
Det ble også utredet og beskrevet hvordan man kan sette opp en intern husleiemodell, og 
utarbeidet en veileder for formålet. Rapporten trakk fram følgende kritiske suksessfaktorer 
som avgjørende for at formålene med husleieordningen oppnås: 

• Partene må ha klart definerte og uavhengige roller. 
• De reelle kostnadene over hele livsløpet til en eiendom må synliggjøres og belastes 

leietagerne. 
• Leietagerne må ha incentiver til arealoptimalisering. Følgelig må de betale for økte 

kostnader og få beholde innsparinger på laveste organisatoriske nivå. 
• Helseforetaket må «binde seg til masta» og etterleve prinsippene i ordningen. 
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2.3 Anbefalt modell for internhusleie i Helse Sør-Øst 
Veilederen fra det interregionale arbeidet er omfattende og legger til dels opp til 
valgmuligheter innen ordningen. Det er derfor utarbeidet en forenklet veileder for innføring 
av internhusleie i Helse Sør-Øst. Den forenklede veilederen har som formål å tydeliggjøre 
prinsippene i modellen på en ensartet måte slik at den understøtter lik praksis for 
helseforetakene i regionen, og bidra til at ordningen kan implementeres og følges opp 
ressurseffektivt.  
 
Videre legges det til grunn at internhusleieordningen innføres kostnadsnøytralt, men hvor 
ønsket virkning kan tilpasses over tid. Dette for at innføringen ikke skal medføre store 
umiddelbare omfordelinger fra klinisk drift til eiendomsforvaltning. Over tid vurderes 
likevel ordningen å bidra til en nødvendig omfordeling av midler slik at det legges bedre til 
rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg og mer effektiv arealutnyttelse. 
Ordningen vil også gi bedre forutsetninger for å planlegge tilstandsbasert vedlikehold over 
en lengre periode enn ett år. Godt vedlikeholdte bygg vil ha flere positive effekter på 
kjernevirksomheten i byggene som for eksempel forhold knyttet til pasientbehandling, 
arbeidsmiljø og trivsel. Det kan blant annet pekes på stabilt og godt inneklima for pasienter 
og ansatte, samt tydeligere incentiver for gjennomføring av ENØK-tiltak. 
 
Fastsettelse av husleie må skje på grunnlag av helseforetakets etablerte prosesser for 
økonomisk langtidsplan og budsjett. Ressurser til eiendomsområdet vil underlegges samme 
prioriteringsdiskusjoner som tidligere, men når nivået er fastsatt, skal dette forutsetningsvis 
følges.  
 
Internhusleieordningen skal være kostnadsdekkende, og består av en del for 
kapitalkostnader og en del for felleskostnader. Felleskostnader omfatter forvaltning, drift, 
vedlikehold og utskifting. Servicekostnader er ikke inkludert i internhusleien, og avtales 
særskilt. De anbefalte prinsippene for beregning av pris i internhusleien skiller mellom 
kapitalleien og felleskostnadene.  
 
For kapitalleien anbefales det å ta utgangspunkt i bokført verdi av eiendomsmassen på 
helseforetaksnivå. Videre at kapitalleien beregnes som en annuitet over gjennomsnittlig 
gjenværende levetid, og hvor kalkulasjonsrenten settes til langsiktig rente. 
Kalkulasjonsrenten fastsettes årlig av Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med 
budsjettprosessen, og skal representere krav til verdibevaring av kapitalen. Disse 
forutsetningene vil bidra til en kostnadsnøytral innføring av kapitalleien for alle 
helseforetakene.  
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Tabell 1- Estimat på kapitalleie (basert på bokført verdi) og felleskostnader per helseforetak gitt at nivået på tilstandsbasert 
ordinært vedlikehold over tid har kommet opp i 350 kr/kvm og forvaltning og drift ligger på nasjonalt gjennomsnitt. 

 
Bokført verdi vil resultere i en gjennomsnittlig kapitalleie på om lag 720 kroner pr 
kvadratmeter for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Eksterne leiekostnader skal inngå i 
utgangspunktet for husleieordningen, og vil øke dette nivået noe. Til sammenligning ville 
bruk av den interregionale rapportens anbefalte kapitalgrunnlag, gjenanskaffelsesverdi 
justert for tilstandsgrad, gitt en gjennomsnittlig kapitalleie på om lag 2 550 kroner pr 
kvadratmeter.  
 
Som i den interregionale veilederen legges det opp til en differensiert kapitalleie basert på 
fire arealkategorier. Klassifikasjonssystemet for sykehusbygg anbefales benyttet for 
fordeling av de fire arealkategoriene. Den interregionale veilederen anbefaler også at det 
skilles på tilstandsgrader. Arealer med teknisk høy standard vil da prises med en høyere leie 
enn arealer med lavere investeringskostnad. For å få en enkel innføring av ordningen er det 
i forenklet veileder ikke tatt hensyn til dette.  
 
Når det gjelder felleskostnadene, anbefales en kostnadsdekkende leie for forvaltning og 
drift. Gjennomsnittet fra den interregionale utredningen er her om lag 900 kroner pr 
kvadratmeter. Budsjett settes opp med erfaring fra foregående år.  
 
I tillegg skal helseforetakene sette av midler til både ordinært og ekstraordinært 
vedlikehold. I gjennomsnitt skal det ordinære vedlikeholdet over tid utgjøre minst 350 
kroner pr kvadratmeter per år for hele bygningsmassen, jf. sak 030-2022 Økonomisk 
langtidsplan 2023 -2026 – planforutsetninger. Ekstraordinært vedlikehold avtales særskilt 
mellom utleier og forvalter. Det anbefales også her en kostnadsnøytral innføring basert på 
budsjettert nivå. Vedlikeholdskostnadene vil inngå i felleskostnadene i internhusleien.  
 
Husleien skal beregnes årlig. Det skal tas hensyn til endring i bokført verdi, eksempelvis ved 
ferdigstillelse av nye bygg. Det vil i den årlige budsjettprosessen i Helse Sør-Øst bli oppgitt 
en konkret kalkulasjonsrente som skal gjelde for det kommende årets husleieberegning. 
 
Ett av hovedpoengene med husleieordningen er å leie areal tilpasset klinikkenes behov. Ved 
avgivelse av areal skal husleien reduseres tilsvarende. Dersom arealene ikke umiddelbart 
kan leies av andre klinikker eller eksterne, må klinikken allikevel få denne 
kostnadsreduksjonen i leien. Det arealet som frigjøres må tillegges fellesareal og fordeles ut 
på alle kontrakter. 

Estimat på total internhusleie per helseforetak

Kroner per kvadratmeter
Kapitalleie 

per m2
Vedlikehold / 

utskiftn. per m2
Kostn.dekkende 
forvaltn. & drift

Internhusleie
per m2

Akershus universitetssykehus HF 1 189                  350 900                       2 439                     

Oslo universitetssykehus HF 661                     350 900                       1 911                     

Sunnaas sykehus HF 638                     350 900                       1 888                     

Sykehuset i Vestfold HF 1 036                  350 900                       2 286                     

Sykehuset Innlandet HF 518                     350 900                       1 768                     

Sykehuset Telemark HF 289                     350 900                       1 539                     

Sykehuset Østfold HF 1 283                  350 900                       2 533                     

Sørlandet sykehus HF 440                     350 900                       1 690                     

Vestre Viken HF 671                     350 900                       1 921                     

Vektet gjennomsnitt 719                     350 900                       1 969                     
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En kritisk suksessfaktor ved innføring av internhusleie er en tydelig rollefordeling slik at 
utleier (administrerende direktør), forvalter (eiendomsavdeling) og leietager (klinikk) kan 
opptre på en selvstendig og uavhengig måte. Det anbefales at leieavtalen signeres på nivå to 
i helseforetakene (klinikknivået eller tilsvarende), men at kostnadene synliggjøres på lavere 
budsjettnivå. Malen som er utarbeidet for leiekontrakten, er en forenklet versjon av 
standard husleiekontrakter. På tross av en forenklet modell, vil det være noe 
administrasjonskostnader forbundet med ordningen. Avhengig av hvor god 
underlagsinformasjon det enkelte helseforetak har, vil innføringskostnadene variere.  
 
 
Som del av utviklingen av en forenklet regional husleiemodell, har det vært gjennomført 
forankring i helseforetaksgruppen. Dette inkluderer økonomidirektørmøtet, 
eiendomsdriftsdirektører, direktørmøte, samt de konserntillitsvalgte. Innspill fra denne 
forankringen har blitt innarbeidet i ordningen der hvor det har blitt vurdert som 
hensiktsmessig. 
 

2.4 Prosess for implementering 
Innføring av intern husleieordning i Helse Sør-Øst bør etableres som et innføringsprosjekt 
under ledelse av det regionale helseforetaket. Dette for å sikre likelydende ordninger på 
tvers av helseforetakene, felles rutiner og mulighet for å sammenligne effekter. 
Innføringsprosjektet vil bl.a. diskutere håndtering av leide arealer, nybygg og tilfeller hvor 
det er store forskjeller i tilstandsgrad ved forskjellige lokasjoner i helseforetaket. 
Helseforetakene involveres i arbeidet og vil ha det endelige ansvaret for å innføre ordningen 
hos seg. Enkelte helseforetak har allerede innført varianter av internhusleie, og et felles 
innføringsprosjekt vil legge til rette for at også disse modellene, på overordnet nivå, 
tilpasses den regionale felles ordningen. 
 
Det anbefales at ordningen innføres fra 1. januar 2023, med en begrenset evaluering etter 
første år og en grundig evaluering etter tre år. Deretter er det hensiktsmessig å vurdere om 
ordningen bør revideres hvert fjerde år, eksempelvis i forbindelse med oppdatering av 
byggenes tilstandsgradsklassifisering. 
 
I styresak 030-2022 ble det besluttet å avsette 200 millioner kroner årlig for årene 2023-
2026 av regionens likviditet til lokale investeringsformål for å styrke ekstraordinært 
vedlikehold av helseforetakenes bygningsmasse. Midlene fordeles til helseforetakene når 
felles husleieordning i Helse Sør-Øst er etablert, og helseforetakene har bekreftet innføring 
av ordningen senest 1. januar 2023. I styresak 127-2021 Budsjett 2022 – fordeling av midler 
til drift og investeringer ble det omtalt at det også var reservert 200 millioner kroner i det 
regionale helseforetaket for året 2022, til samme formål. Disse midlene kan basert på vedtak 
i denne saken fordeles til helseforetakene. Fordelingen vil bli gjort basert på hvilken andel 
av faste inntekter helseforetakene har, tilsvarende hvordan fordelingen har blitt gjort for 
øvrig likviditet til lokale investeringer.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør mener at innføringen av en kostnadsdekkende intern 
husleieordning i helseforetakene i Helse Sør-Øst vil bidra til god eiendomsforvaltning. Over 
tid vil dette understøtte målsettingene om mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av 
sykehusbyggene ved at det settes tydeligere krav til omfang av vedlikehold og innhenting av 
vedlikeholdsetterslep. I tillegg vil godt vedlikeholdte bygg legge til rette for en effektiv drift 
uten avbrudd som følge av tekniske sammenbrudd. Andre positive effekter ved innføring av 
internhusleie er synliggjøring av areal som en innsatsfaktor på lik linje med andre 
innsatsfaktorer i spesialisthelsetjenesten. Klinikken vil få et mer aktivt forhold til arealbruk 
enn tidligere.  
 
Godt vedlikeholdte bygg vil ha flere positive effekter på kjernevirksomheten i byggene som 
for eksempel forhold knyttet til pasientbehandling, arbeidsmiljø og trivsel. Administrerende 
direktør anbefaler derfor styret om å slutte seg til innføring av internhusleieordningen. 
 
Administrerende direktør mener det regionale helseforetaket bør lede et innføringsprosjekt 
med deltakelse fra alle helseforetakene, men understreker at ansvaret for å innføre 
ordningen skal ligge hos helseforetakene. Administrerende direktør anbefaler at ordningen 
bør tre i kraft senest 1. januar 2023. 
 
Administrerende direktør støtter vurderingene som følger av rapport med tilhørende 
veileder fra det interregionale arbeidet, og anbefaler at den forenklede regionale veilederen 
legges til grunn for innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst. Dette vil bidra til en enklere 
innføring av ordningen, mindre ressurskrevende administrasjon og ensartet innføring hos 
helseforetakene i regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Veileder for innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst - versjon 1.0  
 

Utrykte vedlegg: 
• Utredning av felles husleieordning og felles mål for tilstandsgrad  
• Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk 

utstyr 

https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2022/Lenker/Utredning%20av%20felles%20husleieordning%20og%20felles%20m%C3%A5l%20for%20tilstandsgrad%20-%20versjon%201,0%20-%2023-04-2021.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2021-2022/Helseforetakenes-investeringer
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2021-2022/Helseforetakenes-investeringer
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