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1 Sammendrag 
Denne utredningen bygger videre på rapporten Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i 

spesialisthelsetjenesten (2018). For å gjøre utredningen lettere å lese, og slik at den kan leses på et 

selvstendig grunnlag, har arbeidsgruppen valgt å gjenta det vesentligste fra den nevnte rapporten. 

I Veileder for arbeidet med utviklingsplaner listes bygg og eiendom opp som en av de fem viktigste 

innsatsfaktorene i spesialisthelsetjenesten. Med et samlet areal på ca. 5 mill. m2, til en bokført verdi på 

73 mrd. kroner1 er spesialisthelsetjenesten Norges største eiendomsforvalter. En 

gjenanskaffelseskostnad for disse arealene, gitt en antatt gjennomsnittlig anskaffelseskostnad på 

80.000 kr/m2, utgjør i størrelsesorden 400 mrd. kroner. Den bokførte verdien oppfattes derfor som lav.  

En ny bygningskropp har en forventet levetid på 60 år eller mer. Øvrige deler av bygget og tekniske 

installasjoner har en kortere levetid, enkelte komponenter mindre enn 15 år. Med mindre bygget og 

dets enkelte deler blir vedlikeholdt, vil det gradvis bli ødelagt av slit og elde. Omfanget av årlig 

vedlikehold av de nevnte arealene har variert over tid og mellom de ulike helseforetakene, men det er 

et generelt trekk at vedlikeholdet har vært for lavt til å bevare verdiene i eiendomsmassen. Dette 

representerer et «forbruk» av eiendomsmasse, som bare i liten grad blir bokført. Den fulle kostnaden 

med driften av sykehusene vises derfor ikke i helseforetakenes regnskaper. 

 

Felles mål for tilstandsgrad 

Mandatet for denne utredningen er blant annet å utrede om det bør fastsettes et felles mål for 

tilstandsgrad for bygningsmassen, og hva denne eventuelt bør være.  

Arbeidsgruppens utgangspunkt har vært at et eventuelt felles mål for tilstandsgrad for 

helseforetakenes porteføljer av sykehuseiendommer, bør samsvare med et økonomisk optimalt 

tilstandsnivå for en typisk portefølje av sykehuseiendommer. Med optimalt tilstandsnivå menes i 

denne sammenhengen det tilstandsnivået som gjennom en eiendomsporteføljes livsløp gir de laveste 

vedlikeholdskostnadene, samtidig som tilstandsnivået gir gode lokaler for sykehusvirksomhet. På 

denne måten vil eiendomskostnadene, over tid, bidra til mest mulig tilgjengelige midler til 

helseforetakenes overordnede formål. Både en bedre og en dårligere tilstandsgrad enn det optimale, 

vil over tid medføre et unødvendig forbruk av ressurser.   

En porteføljes vedlikeholdskostnader øker eksponentielt med økende tilstandsgrad (dårligere tilstand). 

På bakgrunn av beregninger og annen innhentet informasjon mener arbeidsgruppen at den optimale 

tilstandsgraden for en typisk eiendomsportefølje av sykehusbygg ligger nær 1,2.   

I forvaltningen av en eiendomsmasse er den tekniske tilstandsgraden til hver enkelt bygningsdel og 

komponent en viktig informasjon fordi den kan ses på som en vurdering av om vedlikeholdet har vært 

tilstrekkelig og som en prognose på når noe må gjøres. Men - en tilstandsgrad sier bare noe om hvor 

godt eller dårlig noe er, ikke hva som er godt eller dårlig. En tilstandsgrad, og spesielt den aggregerte 

tilstandsgraden for en portefølje, er derfor ikke et tilstrekkelig grunnlag for planlegging av tiltak, selv 

om den kan benyttes til beregning av totalkostnaden ved et vedlikeholdsetterslep. 

Vedlikeholdstiltak har som hovedmål å opprettholde funksjonalitet og verdier, og bør som hovedregel 

settes i verk på bakgrunn av faktisk tilstand (tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging). Det er videre en 

konklusjon at kostnadene til vedlikehold øker med graden av akutthet. Det viktigste tiltaket for å unngå 

akutthet er å forutse hva som kommer til å skje og sette i verk tiltak på bygningsdeler og komponenter 

tidlig nok. For vedlikeholdsområdet betyr dette å innrette seg slik at ingen bygningsdeler eller 

 
1 De private aktørenes arealer kommer i tillegg 
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komponenter får tilstandsgrad 3. For å forhindre at ingen komponenter får tilstandsgrad 3, må det 

planlegges/gjennomføres tiltak for komponenter som har tilstandsgrad 2.   

Helseforetakene er rammefinansiert og kan selv prioritere mellom investeringer og drift, og dermed 

hvor mye midler som prioriteres inn mot vedlikehold. Det er arbeidsgruppens oppfatning at de 

færreste helseforetak, innenfor sin tildelte ramme, har prioritert eiendomsforvaltning i tilstrekkelig 

grad til å unngå utfordringer med vedlikeholdsetterslep på bygninger, bygningsdeler og komponenter.  

For å unngå at et vedlikeholdsetterslep øker ytterligere, mener arbeidsgruppen at eier bør innføre et 

regime der eiendomsforvaltningen blir tilført ressurser som er tilstrekkelige for å opprettholde 

verdiene. En husleieordning kan være et eksempel på et slikt regime. Dette har fungert godt for de 

fleste foretak som har innført en slik ordning.  

Pasientene har krav på likeverdige helsetjenester, uavhengig av hvor i landet disse mottas. Tilstanden 

på bygningsmassen har betydning for pasientene, for ansatte og for effektiv drift. En god tilstandsgrad 

betyr også en god og langsiktig forvaltning av verdiene i helsesektoren. Følgelig bør det finnes et felles 

ambisjonsnivå for byggene, uttalt som nasjonale mål for byggenes tilstandsgrad.  

Arbeidsgruppen anbefaler følgende nasjonale målsettinger vedrørende eiendomsmassens tilstand: 

• Vedlikeholdet skal være tilstrekkelig til å bevare verdiene i eiendomsmassen.  

• Ingen bygningsdeler eller komponenter skal ha tilstandsgrad 3.  

• Den vektede aggregerte tilstandsgraden for en eiendomsportefølje skal ikke være dårligere enn 

1,2. 

Det enkelte helseforetaks ambisjonsnivå for når målene skal nås, bør forankres i utviklingsplanen 

og videreføres til konkrete planer for eiendomsforvaltningen.  

I overordnet rapportering bør det vises hvor store arealer som ligger innenfor intervallene; 

 TG  0    -  1,2  

 TG  1,2 -  1,5 

 TG 1,5 -  3,0. 

 I tillegg bør det rapporteres på arealstørrelse innenfor hver enkelt tilstandsgrad. 

I overordnet rapportering av tilstandsgrad bør også vedlikeholdsetterslepet oppgis. 

 

Felles husleiemodell 

I denne utredningens mandat er det vist til to ulike formål som skal oppnås ved en felles 

husleieordning: 

• Bedre tilpasning av lokalene til den kliniske driften (arealoptimalisering) 

• Bedre verdibevaring av eiendomsmassen 

Begge disse formålene er i tråd med de formål som vanligvis blir lagt til grunn ved innføring av interne 

husleiemodeller. Erfaringer med innførte modeller tilsier også at de viktigste 

konsekvensene/gevinstene av en husleiemodell er at de nevnte formålene oppnås – i større eller 

mindre grad. Hvorvidt formålene blir til realiteter vil i stor grad avhenge av om modellen er i tråd med 

anbefalte prinsipper og hvorvidt foretaket faktisk etterlever prinsippene i ordningen. Her vil 

handlingsregler og delegert ansvar for gjennomføring ha stor betydning.   

Dersom alle kostnader forbundet med eiendom blir bokførte på bare ett kostnadssted, og alle 

«inntektene» som en intern husleie genererer blir bokført samme sted, vil man få et godt 
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utgangspunkt for å få god og reell oversikt over eiendomsvirksomheten i helseforetaket. Dette vil også 

være det beste utgangspunktet for å kunne forvalte eiendomsmassen på en langsiktig og forutsigbar 

måte.  

Forutsetningene for en langsiktig, forutsigbar og verdibevarende eiendomsforvaltning innenfor en 

husleiemodell, vil være at husleien blir satt høyt nok til å dekke alle eiendomsrelaterte kostnader, 

herunder kostnader med et verdibevarende vedlikehold - og videre - at husleien faktisk disponeres til 

eiendomsformål.  

Dersom de nevnte formålene skal nås, må en husleieordning, etter arbeidsgruppens syn, være basert 

på følgende overordnede prinsipper som er gjensidig avhengige av hverandre; 

1. De ulike rollene i ordningen må skilles tydelig, også organisatorisk, slik at eier, forvalter og 

leietager kan opptre på en selvstendig og uavhengig måte – også i økonomisk forstand. 

2. Det må etableres en entydig eiendomsøkonomi, der alle kostnader og alle inntekter 

vedrørende eiendom blir samlet hos forvalter, slik at det skapes et transparent og forutsigbart 

utgangspunkt for god eiendomsforvaltning. 

3. Det må etableres et sett med regler for dokumentasjon og formidling av utleiers kostnader 

knyttet til eiendomsmassen gjennom hele dens livsløp.  

4. Det må etableres et sett med regler for beregning av leietagers løpende husleie pr. m2, 

herunder regler for endringer i husleien ved flytting til andre lokaler og ved oppgradering av de 

eksisterende.  

5. Det må etableres et tydelig regime for hvordan forvalter og leietagers virksomhet blir 

finansiert, slik at finansieringspraksisen ikke undergraver incentivene i husleieordningen. 

 

Arbeidsgruppen har vurdert de innførte/vedtatte husleiemodellene opp mot disse fem prinsippene.  

I 2020 er det bare Helse Bergen HF, St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF som har lang 

erfaring med interne husleiemodeller. Disse helseforetakene oppfattes også av arbeidsgruppen som 

best i klassen når det gjelder modenhet i samarbeidet mellom kjernevirksomheten og 

eiendomsforvaltningen, jfr. den tidligere nevnte hensikten med å innføre en intern husleiemodell. 

Alle helseregionene, med unntak av Helse Sør-Øst, har for øvrig innført/vedtatt å innføre en 

helseforetaksintern husleieordning. Disse ordningene er harmoniserte innenfor den enkelte region, 

men ikke regionene imellom. I Helse Sør-Øst har noen helseforetak, på eget initiativ, innført/vedtatt å 

innføre interne husleieordninger. Disse ordningene er ikke harmoniserte innbyrdes foretakene 

imellom. 

En sammenstilling av de innførte/vedtatte modellene viser at; 

1. Alle modellene er tydelige på rollefordeling mellom eier, forvalter og leietager, men innhold i 

rollene og fordeling av ansvar mellom rollene varierer. I de fleste tilfeller burde forvalter hatt 

en mer selvstendig og uavhengig rolle.  

2. Ingen helseforetak har etablert en entydig eiendomsøkonomi der alle kostnader og alle 

inntekter vedrørende eiendom blir samlet på ett sted. Helse Bergen HF og St. Olavs Hospital er 

likevel langt på vei i retning av en entydig eiendomsøkonomi. Utgangspunktet for en god 

eiendomsforvaltning hos mange øvrige helseforetak er derfor mangelfull. 

3. Alle ordningene baserer seg på at utleiers kostnader med eiendomsmassen blir bokført etter 
NS3454 – Livssykluskostnader for byggverk. Det er også relativt stort samsvar mellom 
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ordningene når det gjelder hvilke poster i NS3454 som er med i ordningen og hvilke poster som 
er holdt utenfor. Det er likevel noen vesentlige forskjeller mellom ordningene; 

a. Eiendomsmassens verdi (kapitalgrunnlaget) har blitt satt på ulike tidspunkt og etter 
ulike prinsipper. Avskrivningsgrunnlaget for eiendommene er heller ikke etablert etter 
like prinsipper, selv ikke innenfor det enkelte helseforetak. 

b. Kapitalkostnaden som eiendomsmassen representerer blir ulikt behandlet, der noen 
beregner kapitalkostnad på hele eiendomsmassens verdi, mens andre bare legger til 
grunn faktiske lånerenter. 

c. Kostnader og avskrivninger blir i ulike helseforetak bokført både på ulike kostnadssteder 
og på ulike kostnadsbærere (f.eks. kan avskrivninger være bokført på en 
eiendomsavdeling eller på sentraladministrasjonen - og de kan være tilknyttet hvert 
enkelt bygg eller hele eiendomsmassen samlet sett). Dette kan også variere innenfor 
det enkelte helseforetak. 

4. I Helse Vest og i Helse Nord fastsettes husleien pr. bygg, og fordeles pr. m2, slik at alle i samme 
bygg har den samme grunnpris pr. m2.  

I Helse Midt-Norge fastsettes den samlede husleien for hele helseforetaket. Denne fordeles pr. 
m2, etter en innbyrdes justering for arealtype. Utgangspunktet for justeringen er kontorarealer, 
og det gis et tillegg/fradrag for enklere/mer kompliserte arealer. Alle leietagere med den 
samme arealtypen har derfor den samme grunnprisen pr. m2, uavhengig av hvilket bygg arealet 
ligger i. 

Felles for alle er at ved oppgradering av leietagerens arealer vil grunnprisen pr. m2 få et tillegg 
som blir belastet leietageren. 

5. Det finnes ulike modeller for finansiering av helseforetakenes eiendomsvirksomhet og 

kjernevirksomhet, både internt i helseforetakene og mellom de regionale helseforetakene og 

deres underliggende helseforetak.  

 

Anbefalinger:  

En felles husleiemodell bør bygge på følgende felles prinsipper; 

1. De ulike rollene i ordningen må skilles tydelig, også organisatorisk, slik at eier, forvalter og 

leietager kan opptre på en selvstendig og uavhengig måte – også i økonomisk forstand.  

2. Partenes ansvar bør beskrives i en felles kontraktsmal som tar utgangspunkt i næringslivets 

standardkontrakt for leieforhold mellom profesjonelle parter. Det må likevel gis muligheter for 

lokale tilpasninger slik at partene kan vurdere og ta stilling til øvrige vesentlige 

problemstillinger. Kontraktspartene bør være forvalter på den ene siden og leietager på den 

andre. Det anbefales at leietager (kontraktspart) er en organisatorisk enhet på klinikknivå, men 

at det løpende samarbeidet med forvalter blir delegert til laveste organisatoriske nivå i 

klinikken.   

3. Det anbefales at det etableres en entydig eiendomsøkonomi der alle kostnader og inntekter 

forbundet med eiendom samles ett kostnadssted, og at dette stedet er hos eiendomsforvalter.  

4. Husleien bør kunne dekke de faktiske kostnadene forbundet med eiendomsmassen, herunder 

kostnader forbundet med et verdibevarende vedlikehold. Det frarådes imidlertid å finansiere 

ekstraordinære tiltak for å ta igjen et vedlikeholdsetterslep gjennom en husleieordning, da 

leietager neppe vil oppfatte det som rimelig å måtte betale for tidligere forsømt vedlikehold.  
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5. Det må etableres et tydelig regime for hvordan forvalter og leietagers aktiviteter blir finansiert, 

slik at gjeldende finansieringspraksis ikke undergraver husleieordningens incentiver. Det 

anbefales her at finansieringen av eiendomsforvalter blir begrenset til leieinntekter og 

eventuelle interne låneopptak (lån gitt fra eier til forvalter), og at leietagernes finansiering blir 

gjort uavhengig av deres arealbruk. Dette innebærer at leietager kan prioritere økonomiske 

midler innenfor eget budsjett, at leietager får beholde innsparingene ved oppsigelse av areal, 

samt at leietager må betale for oppgraderinger som skyldes egne behov. 

 

Implementering og kritiske suksessfaktorer 

Oppsummert mener arbeidsgruppen at dette er de mest kritiske suksessfaktorene ved innføring og 

bruk av en husleiemodell som skal bidra til bedre tilpasning av lokalene til den kliniske driften 

(arealoptimalisering) og til bedre verdibevaring av eiendomsmassen: 

• 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 Utredningens bakgrunn, mandat og gjennomføring 

Den 31. oktober 2018 leverte de fire regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusbygg HF, en 

utredning av  

• 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 

Utredningen ble videreført i 2019 gjennom at; 

 «Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å arbeide vidare med å leggje til rette for 

ei felles husleigeordning for å sikre meir effektiv utnytting av areala og verdibevaring, og også å 

utarbeide ein rettleiar for felles prinsipp for ordninga. Det vart og bedt om ei vurdering av om 

det bør fastsetjast eit felles mål for tilstandsgraden for bygga og kva dette eventuelt bør vere. 

Arbeidet skal gjerast i samarbeid med Sjukehusbygg HF og under leiing av Helse Vest RHF. Det 

skal rapporterast til departementet undervegs i arbeidet pr. 1. november 2019.»  

Denne utredningens mandat ble gitt av de administrerende direktørene i de regionale 

helseforetakene. Fra mandatet framgår det at arbeidsgruppen innen 31.12.2019 skal levere; 

• 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: 

▪ 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. 

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

▪ 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.   

Vedrørende kulepunkt én om husleieordning og verdibevaring, kan mandatet tolkes slik at innføring av 

en husleieordning automatisk bidrar til bedre verdibevaring av eiendomsmassen. Arbeidsgruppen 

mener derimot at en intern husleiemodell bare er ett av flere mulige virkemidler, og at det ikke kan 

forventes en enhver husleieordning vil gi bedre verdibevaring. Arbeidsgruppen har derfor synliggjort 

hvordan en husleieordning faktisk kan få en verdibevarende effekt. Følgelig er spørsmålene om 

tilstandsgrad behandlet først i rapporten (Del 1) og spørsmålene om husleiemodell til slutt (Del 2).      

Vedrørende underkulepunkt to om harmonisering, har arbeidsgruppen har lagt til grunn at i den grad 

en harmonisering er hensiktsmessig på et gitt detaljnivå, så bør de ulike løsningene harmoniseres i 

retning av den normativt beste løsningen.  

Vedrørende underkulepunkt tre om belysning av konsekvenser, viser utredningens mandat til to 

formål med innføring av en intern husleieordning; bedre verdibevaring av eiendomsmassen og bedre 

tilpasning av lokalene til den kliniske driften (arealoptimalisering). Begge disse formålene er i tråd med 

de formål som vanligvis blir lagt til grunn ved innføring av en intern husleiemodell. Erfaringer med 

innførte modeller, gitt at disse er i tråd med anbefalte prinsipper, tilsier også at de viktigste 
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konsekvensene/gevinstene av en husleiemodell er at verdibevaring og arealoptimalisering i større eller 

mindre grad oppnås. Øvrige konsekvenser vil være knyttet til forhold som er mer spesifikke for det 

enkelte helseforetak, samt knyttet til spesifikke forhold mellom helseforetaket og det regionale 

helseforetaket. Følgelig vil slike konsekvenser heller ikke være direkte overførbare fra ett helseforetak 

til et annet. Arbeidsgruppen har derfor valgt å ikke gå inn i slike lokale konsekvensvurderinger, men 

har i stedet utarbeidet en modell som viser et antatt nivå på de samlede eiendomskostnadene i hvert 

enkelt helseforetak.  

Vedrørende underkulepunkt tre om økonomiske rammer, har arbeidsgruppen forstått formuleringen; 

«innenfor de økonomiske rammer som i dag eksisterer», som alle eiendomsrelaterte kostnader som 

helseforetaket faktisk har hatt, sett over en lang tidsperiode, (investeringer, drift, vedlikehold, 

kapitalslit, med mer) – uavhengig om, og hvordan, disse kostnadene har blitt bokført.  

En vesentlig del av det pådratte kapitalslitet har kommet av at verdiene i eiendomsmassen ikke har 

blitt opprettholdt gjennom et tilstrekkelig vedlikehold. Dette har representert et «forbruk» av 

eiendomsmasse, som ikke har blitt bokført. Likevel er dette kostnader som helseforetaket må bære på 

en eller annen måte, på ett eller annet tidspunkt. Eksempler kan være større framtidige behov for 

rehabiliteringer, nybygg og lavere verdier ved salg. Arbeidsgruppens forståelse bygger på at 

helseforetakene faktisk har båret også slike kostnader over tid, helt uavhengig av hvordan 

eiendomsforvaltningen er gjennomført og bokført. Følgelig må også slike kostnader regnes med 

«innenfor de økonomiske rammer som i dag eksisterer». En alternativ forståelse, der for eksempel 

«eiendomsbudsjettene» skulle legges til grunn, har blitt forkastet av to grunner. For det første fordi 

helseforetakene budsjettmessig har strukturert eiendomskostnadene på måter som vanskelig lar seg 

sammenstille. For det andre fordi det knapt finnes eksempler på helseforetak som har 

eiendomsbudsjetter som i seg selv er store nok til å bevare verdiene i eiendomsmassen.  

Utredningen er gjennomført av en arbeidsgruppe og en styringsgruppe. Alle regionene og Sykehusbygg 

HF har vært representerte i begge gruppene. Styringsgruppen har i tillegg hatt representanter fra de 

konserntillitsvalgte og konsernverneombud. Denne har vært ledet av Ivar Eriksen, Helse Vest RHF. 

Arbeidsgruppen har bestått av; 

Kjell Einar Bjørklund  Helse Vest RHF  leder fram til november 2020 

Lars Magnussen   Helse Midt-Norge RHF 

Lars Alvar Mickelsen  Helse Nord RHF 

Sigmund Stikbakke   Helse Sør-Øst RHF 

Rune Iversen    Helse Sør-Øst RHF 

Gro Jofrid Aarli  Helse Bergen HF 

Kari-Anne Eliassen  Helse Bergen HF   

Elin Berggren   Oslo universitetssykehus HF 

Tom D. Lybeck   Vestre Viken HF 

Endre Fjellestad  Sykehusbygg HF  leder fra november 2020 
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DEL 1 BØR DET FASTSETTES ET FELLES MÅL FOR TILSTANDSGRAD – 

EVENTUELT HVA? 

En ny bygningskropp har en forventet levetid på 60 år. Øvrige deler av bygget og tekniske 

installasjoner har en kortere levetid, enkelte komponenter mindre enn 15 år. Med mindre bygget og 

dets enkelte deler blir vedlikeholdt, vil det gradvis bli ødelagt av slit og elde. 

God eiendomsforvaltning defineres i NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle som «(…) å gi 

brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad». Ifølge utredningen innebærer dette å skape 

best mulige rammevilkår for brukernes virksomhet over tid.  

Større tiltak innenfor eiendomsområdet tar gjerne lang tid, både fordi klinikkene må omstille seg eller 

flytte mens arbeidet pågår, fordi prosjektene gjerne er omfattende og kostbare, og fordi prosjekter på 

ulike måter ofte er gjensidig avhengige av hverandre og derfor må koordineres for å få en mest mulig 

effektiv gjennomføring. Dette krever lange planleggingshorisonter, ofte mer enn 10 år, og et jevnt 

vedlikehold.  

Det er derfor et premiss for god eiendomsforvaltning at foretaket har god oversikt over 

eiendomsmassen, hvilke bygg som skal benyttes videre eller avhendes, oversikt over bygg som er 

fredet, samt hvor og når det skal foretas ombygginger og vedlikehold. God oversikt omfatter også 

oversikt over foretakets langsiktige utviklingsretning på ulike områder, hvorvidt eiendommene er 

egnet til dagens bruk, og oversikt over hvilke muligheter eiendomsmassen representerer for alternativ 

bruk. God eiendomsforvaltning krever derfor god dialog og gjensidig forståelse mellom brukerne, 

eiendomsforvaltningen og toppledelsen i foretaket. 

I forvaltningen av en eiendomsmasse er den tekniske tilstandsgraden til hver enkelt bygningsdel og 

komponent en viktig informasjon fordi den kan ses på som en prognose på når noe må gjøres. 

3 Tilstandsgrad (TG), tilstandsanalyse, teknisk kvalitet og byggets egnethet 

for bruker 

Det er utarbeidet en Norsk Standard, NS 3424, for tilstandsanalyse av byggverk. Standarden beskriver i 

detalj hvordan en tilstandsanalyse av et bygg kan utføres og hvordan tilstandsgraden kan beregnes. 

En tilstandsgrad, er en måleenhet som gir uttrykk for en teknisk status på et gitt tidspunkt, målt mot et 

definert referansenivå. Dette gjør en tilstandsgrad egnet til å si at noe bør gjøres, men ikke hva. 

En tilstandsanalyse er derimot en vurdering av en teknisk tilstand. Den er beskrevet i relevante faglige 

termer som forklarer hvordan den tekniske tilstanden er. Derfor er en tilstandsanalyse et egnet 

utgangspunkt for detaljplanlegging av vedlikeholdstiltak på komponentnivå.  

Denne utredningen legger til grunn en definisjon av tilstandsgrad slik denne er definert i NS 3424. Da 

begrepet også kan benyttes med andre meninger presiseres det at denne utredningen ikke adresserer 

hvorvidt;  

• et bygg er funksjonelt egnet for brukerne av bygget, hverken i dag eller for framtidige behov 

• et bygg er egnet til ombygging, påbygg eller tilbygg for å kunne tilpasses til framtidige behov 

• en bygningskomponent har en tilfredsstillende kvalitet som gjør den teknisk egnet til sitt bruk 

Disse momentene vil ha vesentlig betydning for prioritering av alle typer bygningsmessige tiltak. 

Følgelig vil disse momentene også påvirke hvilken tilstand det er fornuftig at ett enkelt bygg skal ha. 

Eksempelvis bør grad av vedlikehold i et bygg som skal avhendes vurderes. For bakgrunnsinformasjon 
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om hvordan tiltakspakker for hvert enkelt bygg bør settes sammen, vises det til «Veileder for utvikling 

og forvaltning av bygg og eiendom» (Sykehusbygg 2020).  

Når tilstandsgraden på en eiendomsmasse oppgis etter NS 3424 vil referansenivået i praksis være 

«som da bygget var nytt».  

I forhold til det valgte referansenivået vurderes tilstandsgraden for ulike bygningsdeler. Det foretas en 

vurdering av ett eller flere enkeltstående symptomer på slit og elde, eller av en samlet vurdering av et 

sett av symptomer. På hver enkelt bygningsdel skal det settes en av følgende fire tilstandsgrader: 

• Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer  

• Tilstandsgrad 1: Svake symptomer  

• Tilstandsgrad 2: Middels kraftig symptomer  

• Tilstandsgrad 3: Kraftig symptomer (omfatter også sammenbrudd og total funksjonssvikt) 

Tilstandsgraden for et helt bygg består av et vektet gjennomsnitt av tilstandsgraden til hver enkelt 

bygningskomponent. Tilsvarende er tilstandsgraden for en eiendomsmasse et vektet gjennomsnitt av 

bygningene den omfatter. Dette kan innebære at én enkelt bygningsdel (eventuelt bygning) kan ha en 

dårlig tilstandsgrad uten at den samlede tilstandsgraden til bygget (eventuelt eiendomsmassen) 

nødvendigvis blir dårlig.2 

En tilstandsgrad for et bygg sier noe om den generelle tilstanden for bygget, og er derfor et 

utgangspunkt for overordnet vedlikeholdsplanlegging. En aggregert tilstandsgrad for en portefølje blir 

derimot bare benyttet i rapportering og i overordnede prioriteringer.  

Utredningen har tatt utgangspunkt i at dersom det skal fastsettes et felles mål for tilstandsgrad for 

helseforetakenes porteføljer av sykehuseiendommer, så bør dette målet samsvare med et optimalt 

nivå for en typisk portefølje av sykehuseiendommer.  

3.1 Hva er det teoretisk optimale nivået for tilstandsgraden i en eiendomsportefølje? 

Tilstandsgraden til bygg, bygningsdeler og bygningskomponenter vil variere gjennom livsløpet fra det 

er nytt til det blir avhendet. For et bygg vil tilstandsgraden, og følgelig behovet for tiltak, variere 

gjennom byggets levetid. Typisk vil tilstandsgraden bli sakte forringet de første årene etter at bygget er 

nytt, for deretter å nå en topp (dårlig) når de tekniske anleggene når sin levetid i en alder av 20 til 35 

år. Tilsvarende vil forventede kostnader til vedlikehold utvikle seg over tid, jfr. nedenfor stående figur.  

 

Figur 1 – Kilde: Multiconsult 

 
2 Dette temaet er nærmere belyst i kapittel 3.2 
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De overordnede målene for eiendomsforvaltningen er at brukerne skal disponere best mulige arealer 

til lavest mulige kostnader – sett i et livsløpsperspektiv. Gjennom byggets livsløp vil det bli gjennomført 

vedlikehold, komponenter vil bli utskiftet, og bygget vil bli utviklet og tilpasset til nye behov fra 

brukerne. Alle disse tiltakene vil påvirke både byggets- og porteføljens gjennomsnittlige tilstandsgrad. 

Sammenhengene mellom de ulike faktorene som påvirker tilstandsgraden kan illustreres slik3: 

  

 
Figur 2 – Kilde: Multiconsult 

Utgangspunktet for når en komponent bør utskiftes er når komponentens levetid er slutt, eventuelt 

etter en forlenget levetid som følge av godt vedlikehold. Dersom utskifting skjer for tidlig vil 

tilstandsgraden på aggregert nivå bli lavere, men komponenten vil også ha en restverdi som ikke vil bli 

utnyttet. Følgelig vil dette føre til unødig høye kostnader for denne ene komponenten isolert sett. 

Dersom utskiftningen skjer for sent vil tilstandsgraden på aggregert nivå bli høyere, og følgeskader vil 

ofte oppstå. Følgelig vil dette også medføre høyere kostnader enn nødvendig.  

Samtidig er det slik at utskiftning av én komponent kan medføre inngrep i andre komponenter, for 

eksempel inngrep i en himling for å skifte lysarmaturer. Disse komponentene kan ha ulik tilstandsgrad i 

utgangspunktet, men begge påvirker effekten av tiltaket.  

Ulike tiltak bør derfor planlegges på en koordinert måte slik at gjennomføringen av tiltakene blir så 

effektiv som mulig. Dersom de laveste kostnadene, samlet sett og i det lange løp, kan oppnås gjennom 

å skifte noen komponenter før det strengt tatt er nødvendig, vil dette være fornuftig å gjøre.  

Av ovenfor stående følger det at tilstandsgraden til den enkelte komponent på avhendingstidspunktet 

vil variere. Dette gjør at tilstandsgrad alene ikke kan være styrende for når en komponent skal skiftes. 

Av dette følger det videre at det ikke finnes et optimalt nivå for tilstandsgrad for komponenter samlet 

sett – og da er det heller ikke mulig å beregne et optimalt nivå på bygningsnivå eller porteføljenivå.  

 
3 Verdibevarende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskiftning blir nærmere gjennomgått i kapittel 4.   
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Sett fra et økonomisk perspektiv vil alle eiendomsrelaterte kostnader gjennom hele byggets levetid 

være relevante å ta med når de langsiktige kostnadene skal vurderes. I NS3454, Livssykluskostnader for 

byggverk, er livsløpskostnader definert slik: 

Livssykluskostnader for byggverk er definert som Kapitalkostnader (N) pluss årlige kostnader til 

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i byggverkets levetid/brukstid  

Basert på ovenfor stående legges det til grunn at; 

Optimal TG = den TG som gjennom det aktuelle byggs livsløp gir de laveste eiendomskostnadene. 

Følgelig er det hver enkelt eiendoms livsløpskostnader som bør optimaliseres – der en eller annen 

tilstandsgrad for porteføljen vil bli en konsekvens. 

På porteføljenivå blir det ytterligere komplisert av at livstiden for en portefølje er vanskeligere å fastslå 

enn livstiden til et bygg. På tross av dette kan det likevel være fruktbart å se på sammenhengene 

mellom ulike porteføljers kostnadsnivå og tilstandsgrader.  

Arbeidsgruppen har ikke funnet datagrunnlag for livssykluskostnadene i ulike sykehus som det gir 

mening i å sammenstille med de aktuelle sykehusenes gjennomsnittlige tilstandsgrad. I stedet er det 

gjort en vurdering av sammenhengene mellom tilstandsgrad på den ene siden og vedlikehold på den 

andre. Med vedlikehold menes det her både preventivt og akutt vedlikehold.  

Sammenhengene er komplekse, men det er tydelig at høyt preventivt vedlikehold vil gi et godt bygg 

med lav tilstandsgrad. Reduseres det preventive vedlikeholdet, vil tilstanden reduseres og gi en høyere 

tilstandsgrad. Etter hvert som tilstandsgraden synker, vil de akutte vedlikeholdskostnadene øke - etter 

hvert vil de øke eksponensielt. Det er summen av preventivt og akutt vedlikehold som gir de totale 

vedlikeholdskostnadene. Disse vil typisk synke med dårligere tilstandsgrad for så å stige igjen. Dette 

skjer ved en vektet tilstandsgrad i størrelsesorden 1,5. 

                        Figur 3 

Det laveste punktet på denne kurven antas å representere det vedlikeholdsnivået som gir de laveste 

(optimale) kostnadene over tid. Det er bred enighet i arbeidsgruppen om at den optimale 

tilstandsgraden for en typisk eiendomsportefølje av sykehusbygg ligger i intervallet 1,1 – 1,3.        

Sett fra et porteføljeperspektiv bør forfallet stoppes ved dette nivået. For porteføljer som allerede 

ligger over denne grensen bør porteføljen forbedres tilsvarende.            
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Bærum kommune har en målsetting om TG 1,2. Deres analyser har konkludert med at det vil 

koste mellom 1,4 og 1,5 mrd. å forbedre tilstandsgraden fra 1,2 til 1,0. Deretter vil de årlige 

vedlikeholdskostnadene med å holde eiendomsmassen på 1,0, framfor 1,2, øke med 25 mill. fra 

et nivå på 140 mill.                                                                                               

Ovenfor stående samsvarer godt med Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023, der det er vist til 

at målet for en tilfredsstillende bygningsmessig tilstand er om lag 1,2.  

Den sannsynlige forklaringen på at summen av vedlikeholdskostnader stiger bratt når tilstandsgraden 

blir tilstrekkelig dårlig, er at jo dårligere tilstanden til en eiendom er, jo mer omfattende blir omfanget 

av akutte tiltak og jo mindre preventivt vedlikehold er det rom for. Konsekvensen av dette er at 

planmessighet og koordinering mellom ulike tiltak lider under et fokus på brannslokking – gjerne i form 

av utbedring av skader som også har medført følgeskader. Dette drar de økonomiske konsekvensene 

av å utsette vedlikehold, reparasjoner og utskiftninger raskt oppover; 

      Figur 4 

Det er derfor en svært viktig målsetting å unngå sammenbrudd og følgeskader, med de påfølgende 

akutte tiltak og kostnader som dette representerer. Det viktigste tiltaket for å nå denne målsettingen 

er å unngå at bygningsdeler og komponenter får tilstandsgrad 3. 

3.2 Konsekvenser av ulike tilstandsgrader for en eiendomsportefølje 

Den anbefalte tilstandsgraden i forrige kapittel kan synes ambisiøs, og spørsmålet om det er 

hensiktsmessig å ha en så god tilstandsgrad for porteføljen er nærliggende. Her er det vesentlig å legge 

til grunn at skalaen for tilstandsgrad ikke kan benyttes direkte for å forstå en porteføljes tilstand. 

Årsaken er at de komponentene som ligger til grunn for aggregeringen har ulik verdi, ulik levetid – og 

dermed blir de ulikt vektet.  

Hvordan disse tallene faktisk er vektet mot hverandre har det ikke lykkes arbeidsgruppen å få avdekket 

i sin helhet. Dette skyldes at selve beregningen, som også ligger til grunn for spesialisthelsetjenestens 

rapportering av tilstandsgrad til departementet, foregår i datasystemet multiMap4. Multiconsult, som 

eier systemet, betrakter denne algoritmen som en bedriftshemmelighet.  

Det som likevel er klart, er at algoritmen bygger på NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk. I denne 

standarden blir både bygningsdeler og komponenters opprinnelige kostnader forventede levetid 

 
4 MultiMap har også funksjonalitet for å kartlegge et byggs tekniske egnethet, men denne funksjonaliteten er ikke tilpasset 
til sykehusspesifikke anlegg som gassanlegg, rørpost, agv-er mm.  
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hensyntatt. Det kan med andre ord slås fast at bygningsdeler med lang forventet levetid og høy verdi 

(f.eks. en bygningskropp med forventet levetid på 60 år som representerer 50% av byggets kostpris) 

blir vektet sammen med komponenter med kortere forventet levetid og lavere verdi (f.eks. tele-

/automasjonskomponenter med forventet levetid på 10 år som representerer 10% av byggets 

kostpris).  

Dersom den nevnte bygningskroppen vektes sammen med tele-/automasjonskomponentene, og sist 

nevnte ikke vedlikeholdes, vil bygningskroppens store vekt og verdi i beregningen skjule det 

manglende vedlikeholdet – selv når sist nevntes alder er forbi sin forventede levetid.   

Dette innebærer at selv om TG 2 bare betyr «middels kraftige symptomer» når det gjelder 

enkeltkomponenter, vil TG 2 som aggregert verdi for en hel eiendom sannsynligvis medføre at det ikke 

er mulig å benytte eiendommen i sykehusdrift. Dette fordi kritiske komponenter med TG 3 gjerne er 

vektet relativt lite og har mye kortere levetid enn selve bygningskroppen.  

Arbeidsgruppen anbefaler: 

• Ingen bygningsdeler eller komponenter bør ha tilstandsgrad 3. 

• Den vektede tilstandsgraden for en eiendomsportefølje bør ikke være dårligere enn 1,2.  

• I overordnet rapportering anbefales det å benytte fargekodene 

vist i tabell 1 for å indikere porteføljens tilstandsgrad. 

• I overordnet rapportering anbefales det i tillegg å vise hvor store 

arealer som er omfattet av hver enkelt tilstandsgrad5. 

  

 
5 Det er vist eksempel på dette i tabell 3, side 17. 

Tabell 1 

0 - 1,2

1,2 - 1,5

> 1,5

Ambisjonsnivå VTTG



16 
 

4 Nåsituasjon tilstandsgrad  

4.1 Tilstandsgrader i HF-enes eiendomsporteføljer 

Tilstandsgraden i spesialisthelsetjenestens eiendomsmasse blir kartlagt og rapportert til 

departementet hvert fjerde år. Rapporteringen blir gjennomført i datasystemet multiMap. 

Den siste kartleggingen ble gjennomført i 2017 og resultatene ble da rapportert slik: 

 

Tabell 2 

Tabellen viser at den vektede gjennomsnittlige tilstandsgraden til ca. 90% av spesialisthelsetjenestens 

eiendomsmasse er 1,45. Teknisk sett betyr dette at en betydelig del av «bygningskapitalen» er 

«oppbrukt».  

I tabell 2 er det benyttet avrundingsregler og fargekoding for å indikere nærmeste heltall tilstandsgrad. 

Som nevnt er den gjennomsnittlig vektede tilstandsgraden egnet til å skjule manglende vedlikehold. 

Dersom arbeidsgruppens anbefalinger for rapportering, jfr. kapittel 3.2, benyttes på det samme 

tallgrunnlaget, vil vi få en tabell som gir et bedre bilde av de faktiske forhold.  

I tabell 3 på neste side kommer det da frem at det pr. 2017 var 48% av det samlede arealet, nesten 2,2 

mill. m2,som ville trenge tiltak de nærmeste årene (TG 2 og TG 3). Av dette arealet hadde mer enn 

300.000 m2 et behov for tiltak som var akutt (TG 3).  

RHF HF Vurdert Areal
Samlet 

VTTG
TG

Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF 235 199                1,56                 TG 2

Helse Nord-Trøndelag HF 104 526                1,31                 TG 1

St. Olavs Hospital HF 350 357                1,16                 TG 1

Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 58 391                  1,74                 TG 2

Helse Finnmark HF 46 117                  1,75                 TG 2

Nordlandssykehuset HF 183 898                0,87                 TG 1

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 255 144                1,58                 TG 2

Helse Sør-Øst RHF Akershus universitetssykehus HF 256 024                1,44                 TG 1

Oslo universitetssykehus HF 843 595                1,78                 TG 2

Sørlandet sykehus HF 244 194                1,53                 TG 2

Sunnaas sykehus HF 27 795                  1,47                 TG 1

Sykehuset i Vestfold HF 156 310                0,98                 TG 1

Sykehuset Innlandet HF 335 079                1,39                 TG 1

Sykehuset Østfold HF 177 884                1,01                 TG 1

Sykehuset Telemark HF 166 282                1,23                 TG 1

Vestre Viken HF 280 182                1,73                 TG 2

Helse Vest RHF Helse Bergen HF 417 807                1,35                 TG 1

Helse Fonna HF 136 343                1,82                 TG 2

Helse Førde HF 88 829                  1,38                 TG 1

Helse Stavanger HF 175 244                1,41                 TG 1

RHF Vurdert Areal
Samlet 

VTTG
TG

Helse Midt-Norge RHF 690 082                1,32                 TG 1

Helse Nord RHF 543 550                1,37                 TG 1

Helse Sør-Øst RHF 2 487 345             1,51                 TG 2

Helse Vest RHF 818 223                1,44                 TG 1

Samlet HOD              4 539 200                  1,45 TG 1
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Tabell 3 

Innenfor de ulike helseforetakene vil det gjerne være ulike målsettinger for hvor godt vedlikeholdet av 

de enkelte bygningsdelene og de enkelte bygningene skal være over tid, og hvordan vedlikeholdet skal 

prioriteres og gjennomføres. Det finnes også ulike målsettinger for ulike bygg, avhengig av hvilke 

framtidsplaner som foreligger for bygget. Vedlikeholdsetterslep er et mål på hvor langt fra denne 

målsettingen man er og begrepet er definert slik: Vedlikeholdsetterslep er en tilstandsgrad som er 

lavere enn målsettingen, og der årsakene til dette er manglende vedlikehold.  

Figur 5 illustrerer hvordan tilstanden til en eiendom kan utvikle seg over tid ved manglende 

vedlikehold, og hvordan vedlikeholdsetterslepet defineres ved hjelp av en konkret målsetting for 

tilstandsgrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgruppen anbefaler: 

• Det anbefales at vedlikeholdsetterslepet oppgis i rapportering av tilstandsgrad. 

RHF HF
Vurdert 

Areal
 Areal TG 0  Areal TG 1  Areal TG 2  Areal TG 3 Samlet VTTG

Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF 235 199    13,7 % 25,5 % 46,4 % 14,4 % 1,56                   

Helse Nord-Trøndelag HF 104 526    10,8 % 68,1 % 19,5 % 1,7 % 1,31                   

St. Olavs Hospital HF 350 357    13,4 % 67,4 % 15,2 % 4,0 % 1,16                   

Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 58 391      3,4 % 26,8 % 48,1 % 21,8 % 1,74                   

Helse Finnmark HF 46 117      7,2 % 23,9 % 55,2 % 13,7 % 1,75                   

Nordlandssykehuset HF 183 898    43,9 % 27,4 % 27,9 % 0,8 % 0,87                   

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 255 144    7,0 % 44,7 % 33,2 % 15,1 % 1,58                   

Helse Sør-Øst RHF Akershus universitetssykehus HF 256 024    3,0 % 57,3 % 39,3 % 0,4 % 1,44                   

Oslo universitetssykehus HF 843 595    8,5 % 21,7 % 58,2 % 11,6 % 1,78                   

Sørlandet sykehus HF 244 194    1,8 % 49,1 % 46,4 % 2,7 % 1,53                   

Sunnaas sykehus HF 27 795      21,6 % 13,8 % 50,5 % 14,1 % 1,47                   

Sykehuset i Vestfold HF 156 310    31,1 % 62,4 % 6,5 % 0,0 % 0,98                   

Sykehuset Innlandet HF 335 079    3,9 % 61,5 % 32,3 % 2,3 % 1,39                   

Sykehuset Østfold HF 177 884    45,7 % 21,1 % 24,2 % 9,0 % 1,01                   

Sykehuset Telemark HF 166 282    16,4 % 56,1 % 27,3 % 0,3 % 1,23                   

Vestre Viken HF 280 182    7,0 % 18,8 % 64,8 % 9,4 % 1,73                   

Helse Vest RHF Helse Bergen HF 417 807    17,6 % 28,4 % 52,6 % 1,5 % 1,35                   

Helse Fonna HF 136 343    3,8 % 31,6 % 39,2 % 25,4 % 1,82                   

Helse Førde HF 88 829      11,6 % 43,4 % 44,6 % 0,5 % 1,38                   

Helse Stavanger HF 175 244    15,9 % 36,0 % 47,8 % 0,4 % 1,41                   

RHF
Vurdert 

Areal
 Areal TG 0  Areal TG 1  Areal TG 2  Areal TG 3 Samlet VTTG

Helse Midt-Norge RHF 690 082    13,1 % 52,8 % 26,8 % 7,3 % 1,32                   

Helse Nord RHF 543 550    19,1 % 35,1 % 34,9 % 10,9 % 1,37                   

Helse Sør-Øst RHF 2 487 345 11,4 % 37,7 % 44,4 % 6,5 % 1,51                   

Helse Vest RHF 818 223    14,3 % 32,1 % 48,5 % 5,1 % 1,44                   

Samlet HOD  4 539 200 13,1 % 38,7 % 41,3 % 6,9 % 1,45                   

Areal i de ulike tilstandskategoriene 595 062      1 756 780   1 875 893   311 465      

Figur 5 
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4.2  Verdibevarende vedlikehold og utskiftninger 

Det er en nær sammenheng mellom tilstandsgrad på den ene siden og verdibevarende vedlikehold på 

den andre. I NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle, defineres verdibevarende vedlikehold 

som et «(…) uttrykk for optimalt vedlikehold, hvor arten og omfanget av vedlikeholdet vurderes i et 

langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til de politiske målene for eiendomsforvaltningen».  

Dette kan forstås som at standarden i et bygg opprettholdes på samme nivå som da bygget ble bygget, 

men med tillegg for oppgraderinger som følger av at komponenter som blir utskiftet har en høyere 

standard og funksjonalitet enn de komponentene som blir fjernet.  

Et verdibevarende vedlikehold innebærer å ta vare på de verdiene man allerede har i form av 

bygningsdeler og eiendommer gjennom hele levetiden. Et verdibevarende vedlikehold innebærer 

imidlertid ikke å utvikle disse verdiene over tid gjennom å tilpasse bygningsdeler eller eiendommer til 

endret bruk. 

Ved å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger vil byggets vedlikeholdsetterslep reduseres, 

verdiene vil bevares og byggets gjenværende levetid vil forlenges. Disse sammenhengene er vist i 

følgende figur: 

 

 

 
 

Figur 6 
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Optimalt vedlikehold legger opp til at vedlikeholdskostnader over tid balanseres mot kostnadene ved 
forsømt vedlikehold, jfr. Gissinger/Moen-modellen: 
 
 

 
 

Figur 7 – Kilde: senter for eiendomsforvaltning og utvikling, NTNU. 

 

Dersom tilstandsgraden blir for høy (dårlig) vil dette i så fall medføre to konsekvenser: 

• Følgeskader vil heve kostnadsnivået unødig 

• Det er sannsynlig at helseforetakets midler avsatt til FDVU blir benyttet til akutte tiltak og 

følgeskader på bekostning av utvikling og preventivt vedlikehold. Det er videre sannsynlig at 

dette vil gjøre det ytterligere utfordrende å hindre en forringelse av eiendomsmassen. 

Dersom tilstandsgraden i en typisk portefølje som ikke inneholder nye sykehus derimot blir for lav, vil 

dette sannsynligvis føre til at bygningsdeler og komponenter med tilstandsgrad 2 blir skiftet ut for 

tidlig.  

Noen helseforetak har over tid hatt tilstrekkelige budsjetter for forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling av eiendomsmassen (FDVU), mens den faktiske utviklingen i teknisk tilstandsgrad viser at 

andre over tid har hatt for små budsjetter til et verdibevarende vedlikehold. Tilstrekkelige og 

forutsigbare budsjetter er forutsetninger for å kunne oppnå formålet om verdibevarende vedlikehold. 
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5 Gapsanalyse – differansen mellom nåsituasjonen og det 

kostnadsoptimale  

Utsatt vedlikehold medfører gjerne unødig høye driftskostnader på kort sikt, og økt investeringsbehov 

som konsekvens av tekniske følgeskader på lengre sikt. Et vedlikeholdsetterslep medfører derfor 

løpende økte kostnader og betydelige økonomiske tap. I et livsløpsperspektiv vil høyere 

eiendomskostnader enn det optimale framstå som sløsing med ressurser som ellers kunne ha vært 

brukt til pasientbehandling.   

Vedlikeholdsetterslep bokføres ikke, så den fulle kostnaden ved drift av sykehusene vises ikke i 

helseforetakenes årsregnskaper. Det er heller ikke etablert direkte sammenhenger mellom 

avskrivningene som eiendommene genererer over tid og nivået på vedlikehold og reinvesteringer. 

Dette har gitt helseforetakene en økonomisk fleksibilitet som har blitt benyttet til å prioritere andre 

oppgaver.   

Dersom en slik praksis blir videreført over lang tid, vil dette i stadig stigende grad medføre at 

enkeltkomponenter og bygningsdeler får tilstandsgrad 3. Følgelig vil omfanget av følgeskader og 

akutte tiltak øke. Den påfølgende nødvendige prioriteringen av akutte tiltak vil etter hvert også gå 

utover den tidligere omtalte økonomiske fleksibiliteten. 

En intern husleiemodell ville kunne være et middel for å hindre en slik utvikling. Dette betinger at man 

midlertidig gir slipp på den økonomiske fleksibiliteten, og erstatter denne med et regime som 

kanaliserer tilstrekkelig med midler til å kunne gjennomføre et verdibevarende vedlikehold. Den 

langsiktige gevinsten av dette vil både være en mer kostnadsoptimal eiendomsforvaltning.  Dette 

temaet blir behandlet videre i utredningens del 2 om interne husleiemodeller. 

5.1 Estimering av kostnader forbundet med å forbedre eiendomsmassen til optimal TG 

Basert på byggekostnader i spesialisthelsetjenesten de siste årene, antas det at sektorens arealer på 

ca. 5 mill. m2 har en gjenanskaffelseskostnad på gjennomsnittlig ca. 80.000 kr/m2. Dersom det 

forutsettes at verdiforringelsen er lineær, vil hver 1/10 tilstandsgrad kunne estimeres til ca. 13 mrd. 

kroner. 

I Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023, er det vist til at målet for en tilfredsstillende 

bygningsmessig tilstand er 1,2 for eiendomsporteføljen samlet sett.  

Med referanse til helseforetakenes gjennomgang av tilstandsgrad i 2020, der foreløpige tall pr. februar 

2021 var en gjennomsnittlig tilstandsgrad for porteføljen på 1,51 (4,3 mill. m2 registrert), vil en 

oppgradering til tilstandsgrad 1,2 etter dette estimatet ha en kostnad i størrelsesorden 40 mrd. kroner. 

I «Nasjonal helse- og sykehusplan» er kostnaden med å ta igjen det bygningsmessige 

vedlikeholdsetterslepet anslått til 35 – 45 mrd.  
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6 Ambisjonsnivå og håndtering av vedlikeholdsetterslep – konsekvenser 

Pasientene har krav på likeverdige helsetjenester, uavhengig av hvor i landet disse mottas. Da bygg har 
betydning for pasientene, for ansatte og for effektiv drift, bør det også finnes et felles nasjonalt 
ambisjonsnivå for byggene. Mål for byggenes tilstandsgrad bør derfor være nasjonale. Dette 
understøttes av at en for dårlig tilstandsgrad medfører unødvendig bruk av ressurser i det lange løp, 
noe som også burde være i alles interesse å unngå. Dette understøtter anbefalingen i kapittel 3 om at 
ingen enkeltkomponenter eller bygningsdeler skal ha tilstandsgrad 3 – og at dette bør være et 
nasjonalt mål.  

I tillegg er det vanlig å sette et mer langsiktig mål for den aggregerte tilstandsgraden. Eksempel på 
dette er St. Olavs Hospital som har ambisjon om at bygningsmassen ikke skal ha en samlet vektet 
tilstandsgrad som er dårligere enn 1,2. Statsbygg har en ambisjon om at tilstandsgraden for porteføljen 
skal være 1,0. Dét har også de fleste kommunene.   

Det er åpenbart at det vil bli utfordrende for mange helseforetak å utbedre all eiendomsmasse som 
har tilstandsgrad 3. Hvordan dette bør løses i det enkelte foretak går utover denne utredningens 
mandat å vurdere. Dette forhindrer likevel ikke at et nasjonalt mål settes og at de ulike 
helseforetakene tilpasser framdriften til sin øvrige virksomhet. De finansielle utfordringene knyttet til 
håndtering av vedlikeholdsetterslepet er for øvrig behandlet i kapittel 9.7. 

 

7 Arbeidsgruppens anbefalinger  

Arbeidsgruppen anbefaler følgende nasjonale målsettinger: 

• Vedlikeholdet skal være tilstrekkelig til å bevare verdiene i eiendomsmassen. 

• Ingen bygningsdeler eller komponenter skal ha tilstandsgrad 3.  

• Den vektede tilstandsgraden for en eiendomsportefølje skal ikke være dårligere enn 1,2. 

Det enkelte helseforetaks ambisjonsnivå for når målene skal nås bør forankres i utviklingsplanen og 

videreføres til konkrete planer for eiendomsforvaltningen.  

I overordnet rapportering bør det vises hvor store arealer som ligger innenfor intervallene; 

 TG  0    -  1,2  

 TG  1,2 -  1,5 

 TG 1,5 -  3,0. 

 I tillegg bør det rapporteres på arealstørrelse innenfor hver enkelt tilstandsgrad. 

I overordnet rapportering av tilstandsgrad bør også vedlikeholdsetterslepet oppgis. 
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DEL 2   HVORDAN KAN EKSISTERENDE HUSLEIEORDNINGER HARMONISERES? 

8 Innledning om husleieordninger  

Eiendom er en innsatsfaktor som er langsiktig og som krever langsiktighet i planene. Når tiltak for å 

løse helseforetakets samlede utfordringer skal prioriteres, er det imidlertid lett for at langsiktige tiltak 

må vike for tiltak som har en mer umiddelbar nytte. Det pådratte vedlikeholdsetterslepet i de fleste 

helseforetak er i så måte en synlig konsekvens av dette, på tross av at det hadde vært økonomisk 

fordelaktig å prioritere annerledes, jfr. rapport fra MENON-Economics6.  

For å komme dette problemet til livs har interne husleieordninger vært utredet og benyttet i mange år. 

I 2005 skrev et interdepartementalt utvalg7 at «et organisatorisk skille mellom bruker/leietaker og 

eiendomsforvalter, samt etablering av kostnadsdekkende husleie, er gjennomført i store deler av 

staten.» Utvalget anbefalte den gang å innføre et slikt system for alle statlige eiendommer.  

Utvalgets hovedbegrunnelse var at «dette skaper et forutsigbart økonomisk grunnlag for vedlikehold 

og utvikling av eiendomsmassen. Videre gir systemet grunnlag for ytterligere profesjonalisering av 

eiendomsforvaltningen, gjennom at forvaltningen overlates organisasjoner som har dette som sin 

kjerneoppgave. Leietakeren/brukeren gis mulighet til å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og 

ledelseskapasitet frigjøres til fordel for virksomhetens primæroppgaver.»  

Utredningen «Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester»8 og en 

doktoravhandling fra NTNU: «Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift.»9 konkluderte 

begge med at det er behov for å styrke og profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen og dens 

rammebetingelser - og at dette er av strategisk betydning for utviklingen av 

spesialisthelsetjenestetilbudet i Norge. Begge utredningene konkluderte også med at det er behov for 

reorganisering av bygg- og eiendomsforvaltningen.  

Finn Kydland og Edward Prescott fikk nobelprisen i økonomi for den såkalt «Binde seg til masten»-

teorien. Der beskriver de hvordan resultatet av økonomisk politikk kan bli dårligere dersom 

myndighetene lar seg friste av å forfølge kortsiktige mål på bekostning av det langsiktige. Eksempler 

der denne teorien er satt i system er handlingsreglene for bruk av oljefondet og delegeringen av 

pengepolitikk og rentefastsettelse til Norges Bank.  

Dersom slike handlingsregler og delegering av oppgaver skal fungere i praksis, må det også følge med 
myndighet til å kunne motsette seg krav fra den delegerende part. Hermod Skånland, tidligere 
sentralbanksjef, har beskrevet det slik10: 

"Dette forutsetter imidlertid at sentralbanken også har mulighet til å motsette seg ønsker og 
anmodninger fra de samme myndigheter når de tar sikte på å løse mer kortsiktige problemer, 
men samtidig kommer i konflikt med mer langsiktige målsettinger." 

Eiendomsforvaltningen er derfor et område som bør ta i bruk handlingsregler med delegert ansvar for 

gjennomføring;  

1. eiendomsforvaltningen må ha myndighet til å kunne arbeide standhaftig etter langsiktige mål.  

2. eiendomsforvaltningen må, som et minimum, ha et budsjett som er tilstrekkelig til å kunne 

dekke LCC-kostnader, herunder kostnader til verdibevarende vedlikehold.  

 
6 MENON-Economics: Bruker vi for mye på helse? (MENON – publikasjon 6/2017)  
7 Per T. Eikeland: Husleieordninger i statlig eiendomsforvaltning. Teoretisk grunnlag og praktiske erfaringer. (2005) 
8 Larssen A.K. og Kvinge, E.B: Rollen som strategisk bygg- og eiendomsforvalter. Multiconsult. (2008) 
9 Larssen A.K: Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift. (2011) 
10 Hermod Skånland: "Strategier for 1980-årenes politikk" (Sosialøkonomen, 1979) 
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Denne konklusjonen understøttes også av Kvinnslandutvalget11 som konkluderer med at: 

For at en husleieordning skal fungere etter hensikten bør det etableres et skille mellom bruker 

og leverandør (forvalter), der disse er adskilte resultatenheter. (…) Generelt tilrås en samling av 

virksomheten og sentralisering til regionalt eller nasjonalt nivå 

Ovenfor stående er en god oppsummering av struktur og hensikt med interne husleieordninger - selv 

om framstillingen underkommuniserer to forhold av vesentlig betydning; 

• I arbeidet med å utvikle optimale arealer er det svært viktig at partene har et nært samarbeid 

og en gjensidig forståelse av hverandres utfordringer. 

• Det er en kritisk suksessfaktor at partene i en husleieordning har sin egen økonomi og at 

finansieringen av leietager ikke påvirkes av endringer i vedkommendes husleie. En konsekvens 

av dette er at når en leietaker velger å frasi seg areal, så vil vedkommende fritt kunne 

disponere de innsparte midlene til andre formål, og dermed ha et incentiv til å 

arealoptimalisere. 

I denne utredningens mandat er det vist til to ulike formål som skal oppnås ved å innføre en felles 

harmonisert husleieordning. Disse formålene er i tråd med det som generelt sett er formålene med 

innføring av husleieordninger, jfr. gjennomgangen ovenfor: 

• Bedre verdibevaring av eiendomsmassen 

• Bedre tilpasning av lokalene til den kliniske driften (arealoptimalisering) 

Dersom en husleieordning skal kunne føre til et verdibevarende vedlikehold må nivået på husleien 

være så høy at den dekker alle faktiske eiendomsrelaterte kostnader gjennom hele byggets levetid 

(LCC) - óg - hele husleien må tilbakeføres til eiendomsforvaltningen, jfr. alternativ A i figuren nedenfor:  

 
Figur 8 

• De faktiske LCC-kostnadene vil være avhengig av flere faktorer, der gode 

investeringsbeslutninger, godt vedlikehold og effektiv eiendomsforvaltning er de viktigste  

• Dersom de bokførte eiendomskostnadene er lavere enn de faktiske LCC-kostnadene, som i 

alternativ B, vil det opparbeides et etterslep som ikke vises i regnskapet.  

• Dersom husleien enten er satt for lavt eller ikke blir tilbakeført til eiendomsforvaltningen, som i 

alternativ C, vil eiendomsforvaltningen bli underfinansiert.  

I en intern husleiemodell vil det være tre hovedaktører; eier, forvalter og leietager, som har hver sine 

roller. I spesialisthelsetjenesten vil det være minst én forvalter i hvert helseforetak, og forvalterne vil 

kanskje ha mange leietagere. I tillegg vil både helseforetakene og eiendommene være svært 

 
11 NOU 2016:25 – Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
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forskjellige. Denne utredningen tar derfor først og fremst for seg de felles prinsippene og malverket 

som en husleiemodell bør være bygget på.  

Skjematisk kan en intern husleieordning framstilles som i figuren nedenfor, der de viktigste aktørene er 

ringet inn, avtaleverket er vist i oransje og pengestrømmen er vist som blå piler. (Postene 5 – 9 betales 

vanligvis av den enkelte leietager etter forbruk og trenger ikke å inngå i en husleieordning.)  

 

     Figur 9  

Som figuren viser, er pengestrømmen i en intern husleieordning foretaksintern. Det blir hverken mer 

eller mindre penger i foretaket av en intern husleiemodell. Likevel er det to forhold som vil medvirke til 

at det blir mer midler tilgjengelig pr. m2 – jfr. NOU om Husleieordninger i statlig eiendomsforvaltning. 

Teoretisk grunnlag og praktiske erfaringer (2005): 

• En husleiemodell vil over tid medføre et større fokus på kostnadene ved areal og 

arealoptimalisering. Dette vil føre til at det totalt sett blir færre m2 å fordele de tilgjengelige 

midlene på.  

• Dersom eiendomsforvaltningen får tilført tilstrekkelig med midler, vil dette føre til bedre 

vedlikehold og følgelig reduksjon i bruk av midler på følgeskader av utsatt vedlikehold. Dette vil 

redusere de reelle LCC-kostnadene og følgelig øke midlene som kan benyttes til 

verdibevarende vedlikehold og andre planlagte eiendomstiltak. 
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Denne dynamikken, som oppstår hos og mellom de tre hovedaktørene, vil se slik ut i de tre 

hovedaktørenes avdelingsregnskaper:  

 

           Figur 10  

Som figuren viser, vil eier tildele midler til den enkelte leietager og fremskaffe midler for større 

investeringer. (Innføring av en intern husleiemodell vil ikke rokke ved eiers styringsrett, herunder 

retten til å prioritere.) Leietager mottar en samlet tildeling som må prioriteres mellom den ordinære 

driften og hva arealene som benyttes faktisk koster i det lange løp (LCC). Forvalter får inn en husleie 

som er stor nok til å kunne forvalte, drive, vedlikeholde og utvikle eiendomsmassen på et optimalt nivå 

over tid. I tillegg får forvalter inn investeringsmidler fra eier som det må betales avkastning på. Dersom 

vedlikeholdet ikke er verdibevarende, må forvalter eventuelt kompensere eier for kapitalslit. I den grad 

verdien av en eiendom skulle stige utover det bokførte, vil dette ikke medføre noen foretaksintern 

pengestrøm. En slik verdistigning vil først bli synlig ved et eventuelt salg, og da komme direkte på eiers 

hånd. Forvalter må også dekke sin andel av foretakets felleskostnader (drift, administrasjon og 

overordnede støttefunksjoner).  

I det videre blir husleieordninger først gjennomgått prinsipielt. Deretter blir de eksisterende og 

vedtatte husleieordningene gjennomgått i kapittel 10. Der blir det også vurdert hvordan disse kan 

harmoniseres, herunder en vurdering av på hvilket nivå det er hensiktsmessig å harmonisere og hva 

som er konsekvensene. I kapittel 11 blir arbeidsgruppens prinsipielle anbefalinger oppsummert og i 

kapittel 12 blir kritiske suksessfaktorer for å få disse prinsippene implementert belyst. 
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9 Husleieordninger – prinsipper og premisser 

En husleieordning består som nevnt av et avtaleverk mellom de partene som er omfattet av ordningen 

og av metodebeskrivelser knyttet til de viktigste problemstillingene partene møter, og som følgelig bør 

være kontraktsfestet.  

Internhusleiemodeller består som regel av tre hoveddeler; 

• Regeldel (overordnede strategiske føringer, samt leiekontrakter) 

• Kostnadssiden (utleiers kostnader pr. m2 gjennom eiendommens livsløp) 

• Inntektssiden (leietagernes løpende husleie pr. m2)  

I det videre vil de enkelte elementene i interne husleiemodeller bli gjennomgått mer detaljert. 

9.1 Partene og deres roller i en husleieordning 

Det er vanlig at der er tre parter i en husleieordning: 

• Eier / byggherrens formelle representant - typisk 

administrerende direktør i helseforetaket. 

• Forvalter - typisk en eiendomsavdeling eller den 

som primært gis det daglige ansvar for 

husleieordningen. 

• Bruker / leietaker – som typisk er de ulike 

kliniske og merkantile enhetene i helseforetaket.  

 

Figur 11 

Eier/administrerende direktør beskriver vanligvis i sitt oppdrag til forvalter hva som forventes av 

husleieordningen på et strategisk og overordnet nivå.  

Forvalter håndterer den løpende kontakten med bruker/leietaker, inngår leiekontrakt og følger den 

opp gjennom leieforholdet. Selv om drift, vedlikehold, forvaltning, ombygginger, utbedring av feil og 

mangler med mer, kan bli utført av andre enheter, internt eller eksternt, vil det vanligvis være 

forvalteren som er leietaker/brukers eneste kontraktsmessige kontaktpunkt.  

Leietaker/bruker forholder seg vanligvis til forvalter vedrørende forhold definert i leiekontrakten, og til 

helseforetakets øvrige styringslinjer vedrørende øvrige spørsmål, herunder eiendomsspørsmål av et 

omfang med strategisk karakter. 

Hvordan, og hvor detaljert, rollene bør defineres vil avhenge av interne forhold i det enkelte 

helseforetak. Det samme gjelder form og innhold i ansvarsmatriser mellom de ulike rollene. Uavhengig 

av hvilke løsninger som blir valgt, er det viktig at rollene blir forstått og etterlevd. 

Forvalter er eiers forlengede arm, og nærhet mellom forvalter og toppledelse er essensielt. 

9.2 Husleiemodellenes regeldel 

9.2.1 Overordnede strategiske føringer – avtalenivå – løpetid - oppsigelse 
Helseforetakenes utviklingsplaner skal blant annet gi strategiske føringer for eiendomsforvaltningen. 

Følgelig bør de føringene som har betydning for partene i en intern husleie være forankret der og 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIyNWPyOLbAhUSJVAKHeeOCLMQjRx6BAgBEAU&url=http://docplayer.me/9954752-Strategisk-portefoljestyring-for-kommunale-boligutleiere-en-vurdering-av-type-eierform-for-boligbygg-oslo-kf.html&psig=AOvVaw34Q8E_Jt-AqGkkbHDlgz5_&ust=1529594377349012
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beskrives i avtaleverket mellom partene. På denne måten kan det legges til rette for at en 

husleieordning bidrar til å gjennomføre foretakets overordnede strategier. 

9.2.1.1 Avtalenivå 

Eiendomsforvalter vil ha flere leietagere, og det er et spørsmål hvor langt ned i det organisatoriske 

hierarkiet det er hensiktsmessig at en husleieordning går. Dette vil variere fra helseforetak til 

helseforetak. Det er også et spørsmål hvor finmasket de samlede tilgjengelige arealene skal deles opp 

for utleie. For foretak som starter med internleie, kan det i første omgang inngås leiekontrakter på et 

overordnet nivå. Sett fra eiendomsforvalters side vil man få bedre kontroll på arealbruk og leieforhold 

jo lavere organisatorisk nivå leietager er plassert.  

9.2.1.2 Leieavtalers løpetid 

Leieavtalens varighet kan enten gjelde for et bestemt tidsrom eller så kan den være løpende. De fleste 

enheter i et sykehus vil være lokalisert på samme sted i svært mange år. Det taler for å ha en løpende 

leiekontrakt. 

Har leiekontrakten en angitt leietid f.eks. på 10 år, har forvalter en oppfordring til å vurdere 

leieforholdet på nytt når kontrakten nærmer seg utløpstiden. 

Fra tid til annen vil forvalter ha behov for å flytte på en leietaker for å kunne plassere en ny enhet eller 

utvide en eksisterende enhet, slik at en får en hensiktsmessig plassering og logistikk for enhetene. 

Dette kan lettere la seg forsvare når en har en løpende kontrakt.  

En løpende leiekontrakt gir mindre administrativt arbeid for forvalter og arbeidsgruppen kan ikke se at 

det i slike forhold har noen negativ effekt. Samlet sett vurderer arbeidsgruppen det slik at det er det 

mest hensiktsmessig å ha en løpende leiekontrakt i internleieforhold. 

9.2.1.3 Regler for oppsigelse 

Uansett om leiekontrakten har en fast løpetid eller om den er løpende, bør det være anledning til å si 

opp leiekontrakten. I private leieforhold er det ikke anledning til å si opp leiekontrakten i leieperioden. 

Dette er for å skape forutsigbarhet for utleier og leietaker ved at leieprisen skal kunne beregnes over 

et gitt antall år. Kort leietid gir normalt høyere leiepris enn en lengre kontrakt. Når det gjelder intern 

husleie i helseforetak, vil en kunne beregne leien over levetiden for de aktuelle lokalene, og slik sett vil 

en ha forutsigbarhet for husleiekostnaden så lenge det ikke skjer endringer i lokalene, f.eks. ved 

ombygginger eller oppgraderinger. I helseforetak bør det også oppfordres til at leietaker sier fra seg 

arealer som de ikke har behov for, slik at andre som har behov kan få tilgang til dem. I sin ytterste 

konsekvens kan dette bety at det ikke vil være behov for bygg på steder som helseforetaket ikke lenger 

har aktivitet. Bygget kan derved selges. Ledig kapasitet i et bygg som helseforetaket fortsatt skal ha 

noe aktivitet i, kan leies ut til eksterne, og ansvaret for dette må ligge til eiendomsforvalteren. 

9.2.2 Partenes ansvarsområder 
Husleieloven vil bare i begrenset grad regulere leieforhold mellom kommersielle parter. Det er derfor 

utarbeidet flere standard leiekontrakter som benyttes ved leie av næringseiendommer, blant annet av 

Norsk eiendom. Dette er avtaleformularer som tilstreber en god balanse mellom det forvalter(utleier) 

og bruker(leietaker) har av plikter og rettigheter. Slike kontrakter kan, med tilpasninger til lokale 

forhold og spesielle behov, med fordel også benyttes i en intern husleieordning i 

spesialisthelsetjenesten.  

Det vil i ethvert leieforhold oppstå spørsmål om hvem som er ansvarlig for ulike oppgaver og 

tilhørende kostnader. For å forsøke å avklare hvem som er ansvarlig for utførelse og for kostnadene 

ved kjente problemstillinger, bør leiekontrakten derfor ha et vedlegg som viser tydelig hvilke lokaler 

leiekontrakten omfatter, hvem som er ansvarlig for ulike oppgaver, og hvem som bærer kostnadene. 
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Videre vil det gi forutsigbarhet for partene om ansvarsområder blir definert så likt som mulig ordinære 

og markedsbaserte husleieforhold.  

Eiendomsforvaltningen bør tillegges ansvar og myndighet til å planlegge rokadearealer som er 
tilstrekkelige i forhold til prosjekt- og vedlikeholdsplaner, samt uforutsatte hendelser. Dersom 
rehabiliteringen blir utført lineært og det blir gjennomført en full rehabilitering hvert 50. år, vil dette gi 
et behov for 2% av arealet som rokadeareal. Rokadeareal er viktig for å bibeholde god logistikk på et 
sykehusområde. Kostnadene ved rokadearealer må inngå i prosjektkostnadene eller i en 
kostnadsdekkende husleie.  

9.2.3 Administrasjon av husleieordningen 
Eiendomsforvalter skal ha oversikt over alle leieforhold, herunder hvem som benytter de ulike lokalene 

i helseforetaket, slik at spørsmål fra eier og leietaker kan besvares fortløpende.  

Det er også viktig at en husleieordning medfører så lite administrasjon som mulig. Et eksempel på tiltak 

kan være å integrere FDV-systemet og helseforetakets økonomisystem, slik at bokføring/rapportering 

til en viss grad blir automatisert.  

9.3 Økonomiske temaer 

Sett fra eiers side bør en husleie prinsipielt fastsettes enten basert på de samlede kostnadene som 

pådras gjennom hele eiendommens livsløp (kostnadsbasert husleie) eller basert på det et eventuelt 

lokalt marked er villig til å betale for eiendommen (markedsbasert husleie).  

Spørsmålet om kostnadsbasert- eller markedsbasert leie, må blant annet sees i sammenheng med 

leietakers og utleiers valgfrihet og styringsrett i forhold til de kostnadene det gjelder. Dersom partene, 

reelt sett, er bundet til å inngå leieavtale med hverandre, slik realiteten gjerne er i helseforetakene, vil 

en kostnadsbasert husleie oftest være mest naturlig. Dette også fordi spesialisthelsetjenesten har 

mange eiendommer i områder der det ikke finnes et marked.  

Arbeidsgruppen anbefaler: 

• Kostnadsbasert husleie 

I det videre er det derfor bare kostnadsbasert husleie som blir gjennomgått. 

 

9.3.1 Leiekontraktenes kostnadsside (utleiers kostnader gjennom eiendommens livsløp) 
Uavhengig av om er helseforetak har en husleieordning eller ikke, vil foretaket få varierende 

kostnadsnivå gjennom et byggs livsløp. Dersom en husleieordning skal kunne kalles kostnadsdekkende, 

må husleien være stor nok til å dekke de samlede eiendomskostnadene gjennom hele byggets levetid, 

også kalt byggets livssykluskostnader. Dersom husleien over tid er lavere enn livsløpskostnadene, vil 

det måtte tilføres midler dersom det skal unngås at et vedlikeholdsetterslep pådras eller forverres.  

9.3.1.1 Livssykluskostnader for byggverk – bruk av LCC i en husleieordning 

Det er utarbeidet en norsk standard for livssykluskostnader, NS 3454 – Livssykluskostnader for 

byggverk – prinsipper og klassifikasjon. Standarden er i utgangspunktet tenkt brukt på bygninger eller 

bygningsdeler, men kan også benyttes for andre typer byggverk (ulike typer anlegg m.m.).  

Standarden skal bidra til å sikre enhetlig forståelse av innholdet i de ulike kostnadspostene og dermed 

sikre best mulig sammenlikningsgrunnlag i forbindelse med benchmarking. 
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Standardens hovedbruksområder er todelt: 

• Analyser i forbindelse med prosjektutvikling, programmering og prosjektering. Dette innebærer 

kalkulasjon av prosjektets totale kostnader (prosjektkostnad og fremtidige kostnader i 

bruksfasen), og derigjennom synliggjøring av de totale økonomiske konsekvensene av ulike 

løsninger. 

• Kostnadsføring i regnskapet gjennom et byggs livsløp. Dette innebærer oppbygging av 

erfaringstall som referansegrunnlag for nye prosjekter og til budsjettering av kostnader i 

bruksfasen. De registrerte kostnadene er viktig input i forbindelse med benchmarking (internt 

og ekstern).  

NS 3454 er bygget opp hierarkisk, på tilsvarende måte som en kontostreng i et regnskapssystem. De 

samlede livssykluskostnadene blir på øverste nivå inndelt i 9 kontogrupper, der de 6 første er 

standardposter og de 3 siste er tilleggsposter: 

 

Tabell 4 

Standarden kan benyttes som et grunnlag for å fordele et areals livssykluskostnader mellom en utleier 

og en leietager, tilsvarende partenes ansvar/påvirkningsmuligheter for de respektive kostnadene.  

Kostnadene kan være uavhengige eller avhengige av hvordan lokalene blir brukt:  

• Standardpostene 1 til og med 4 er i hovedsak uavhengige av hvordan arealene blir brukt. Noen 

kostnader, som anskaffelseskostnader og utskiftingskostnader, har en svært lang tidshorisont. 

Andre kostnader, som forvaltningskostnader og driftskostnader, har en kort tidshorisont. Alle 

disse kostnadene fordeles vanligvis pr. m2. 

• Standardpostene 5 og 6 er i hovedsak avhengige av hvordan arealene blir brukt, kostnadene 

gjelder kortvarige leveranser og belastes vanligvis leietager direkte. Disse kostnadene blir 

følgelig ikke behandlet i det videre. 

• Tilleggspostene 7, 8 og 9 er ofte dekket av budsjetter utenfor eiendomsvirksomheten og 

vanligvis holdt utenfor en intern husleieordning, men kan legges til som tilleggsavtaler i en 

husleieordning. Disse kostnadene blir ikke behandlet i det videre. 

 

9.3.1.2 Husleien - en annuitet av eiendommens forventede livssykluskostnader 

Sett fra leietagers side, vil det være ønskelig å ha en husleie som over tid er stabil og forutsigbar. Sett 

fra forvalters side, vil det være ønskelig å få inn tilstrekkelig med midler til å kunne dekke de 

livssykluskostnadene som forvalter har ansvaret for.  

En løsning på dette er å gjøre en annuitetsberegning av de framtidige kostnadene som forventes. For 

en gjennomgang av hvordan dette kan gjøres i praksis, herunder gjennomgang av prinsipp for 

fastsettelse av kalkulasjonsrente, vises det til Vedlegg 1. Der er det for øvrig også argumentert for at 

Finansdepartementets anbefalte kalkulasjonsrenter12 bør benyttes for hele realkapitalen, satt som 

gjenanskaffelsesverdi med fradrag for tilstandsgrad.  

 
12 Jfr. rundskriv R-109/14 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser m.v. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANSKAFFELSES- OG FORVALTNINGS- DRIFTS- OG UTSKIFTINGS- OG FORSYNINGS- RENHOLDS- SERVICE-/STØTTE- VIRKSOMHETS- VERDIER OG

RESTKOSTNADER KOSTNADER VEDLIKEHOLDS- UTVIKLINGS- KOSTNADER KOSTNADER KOSTNADER TIL SPESIFIKKE INNTEKTER

KOSTNADER KOSTNADER KJERNEVIRKSOMHETEN KOSTNADER

   STANDARDPOSTER                TILLEGGSPOSTER
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I praksis vil det bare være standardpostene 1 – 4 som underlegges en slik annuitetsberegning, da 

leietager typisk vil betale for øvrige poster løpende og etter faktisk forbruk.   

Følgelig bør en husleieberegning bestå av følgende elementer; 

En annuitet av byggets kapitalkostnader   (Kontogr. 1) 

+ løpende forvaltningskostnader  (Kontogr. 2) 

+ løpende drifts- og vedlikeholdskostnader  (Kontogr. 3) 

+ en annuitet av utskiftnings- og utviklingskostnader  (Kontogr. 4) 

+ eventuelt løpende forsyningskostnader  (Kontogr. 5) 

+ eventuelt løpende renholdskostnader  (Kontogr. 6) 

+ andel av forvalters bidrag til felleskostnader i HF-et (adm, stab og støtte)  (Kontogr. 7) 

= samlet husleie 

I det videre blir disse elementene gjennomgått. 

 

9.3.1.3 Fastsettelse av et riktig kostnadsnivå på standardpostene 1 – 4.  

Standardpostene 1 – 4 vil som nevnt inneholde noen kostnader som til dels er framtidige og som 

følgelig ikke kan finnes i noe regnskap. Andre kostnader, som anskaffelseskostnaden til et bygg, er 

kanskje bokført på en annen måte enn det NS 3454 legger opp til og gjennom årenes løp behandlet på 

en måte som gjør at regnskapet ikke gjenspeiler den reelle verdien, verdiforringelsen eller kostnaden 

med å gjennanskaffe likeverdige lokaler. I det videre vil disse utfordringene bli adresserte for 

standardpostene 1 – 4. Et riktig kostnadsnivå vil være det nivået som gjenspeiler de framtidige og 

faktiske livssykluskostnadene for et bygg. 

 

Spesielt om kapital, anskaffelseskostnader og avskrivninger 

I følge Kvinnslandsutvalgets rapport var et viktig mål med helseforetaksreformen å få en større 

bevissthet om kostnaden ved bruk av innsatsfaktoren kapital. Her legger arbeidsgruppen til grunn at 

leietager bør betale kapitalkostnader av hele kapitalen (eiendomsverdien), uavhengig av hvorvidt 

helseforetaket har finansiert denne med lån eller egenkapital. Dette fordi lån har en kostnad i form av 

renter, mens egenkapital kan lånes ut og gi en alternativ inntekt.  

Dersom det ikke blir satt avkastningskrav til hele egenkapitalen, vil dette både medføre at 

helseforetaket vil gå glipp av inntekter og at leietager vil slippe å betale den faktiske kostnaden 

med de leide arealene. I tillegg vil helseforetaket i et slikt tilfelle subsidiere leietager på noen 

andres bekostning. Følgelig bør det stilles avkastningskrav til hele kapitalen, uavhengig av 

hvordan helseforetakets miks av lån og egenkapital er sammensatt.  

Etter hvert som verdien av byggene blir redusert av slit og elde, vil det medføre en kostnad å sette de 

tilbake i sin opprinnelige stand, eller eventuelt skaffe seg tilsvarende lokaler et annet sted. Denne 

løpende verdiforringelsen bokføres som avskrivninger. Da leietagerne også skal betale for 

verdiforringelsen i lokalene de disponerer, må både byggets verdi og endringer i denne hensyntas i 

husleieberegningen. 

I den grad avskrivningsgrunnlaget gjenspeiler et byggs verdi, vil avskrivningene synliggjøre 

kapitalslitet i helseforetakets regnskap. Dersom avskrivningene benyttes til reinvesteringer i 

samme takt, vil der ikke være noe kapitalslit. Dersom avskrivningsgrunnlaget imidlertid er for 

lavt, eller det ikke reinvesteres tilsvarende avskrivningene, vil der være et kapitalslit som ikke 

vises i helseforetakets regnskaper.  
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Ideelt sett finnes anskaffelseskostnaden som en balanseføring av investeringen da bygget ble bygget. I 

praksis vil dette neppe være mulig for eldre bygg. I så fall kan et estimat på gjenanskaffelsesverdien 

benyttes. 

I løpet av byggets livsløp vil det både bli tilført og fjernet verdier i form av oppgraderinger og 

utskiftninger. Avhengig av de forventede levetidene for de enkelte komponentene, vil disse ha ulike 

avskrivningstider. Følgelig blir en avskrivningstid for ett enkelt bygg et verdivektet gjennomsnitt av 

ulike avskrivningstider.  

Det er ikke gitt at det er ført et gårdsregnskap13 slik at man har oversikt over investeringer og 

avskrivninger på byggnivå. I så fall, og for å finne et byggs verdi, kan følgende alternative metoder 

benyttes for å sette grunnlaget for kapitalkostnaden; 

• Standard kostnad (gjenanskaffelsesverdi) med fratrekk for redusert tilstandsgrad 

• Verdi framkommet etter takst 

• Forsikringsverdi 

Med mindre et bygg er relativt nytt, antas det at kapitalgrunnlaget vil bli betydelig høyere enn det 
bokførte, uavhengig av hvilken av de alternative metodene som velges.  

Tomter reduseres normalt ikke i verdi og blir følgelig ikke avskrevet. 

Arbeidsgruppen anbefaler å benytte gårdsregnskapet for å sette grunnlaget for kapitalkostnaden. 
Dersom dette mangler anbefales det å benytte standard kostnad (gjenanskaffelsesverdi) med fratrekk 
for redusert tilstandsgrad. Hvordan dette kan beregnes i praksis er vist i Vedlegg 3. 

Spesielt om forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds-, og utviklingskostnader (FDVU) 

Ulike komponentgrupper vil ha ulike sykluser for vedlikehold og følgelig vil dette også medføre 

svingninger i vedlikeholdskostnadene fra år til år. I tillegg vil det gjerne komme kostnadstopper knyttet 

til omfattende utskiftninger av bygningsdeler og tekniske anlegg. Hva som er et tilstrekkelig nivå på 

disse framtidige kostnadene for å opprettholde et byggs tilstandsgrad, og hindre at et 

vedlikeholdsetterslep øker ytterligere, vil derfor variere gjennom byggets gjenværende levetid. Da 

disse kostnadene er framtidige må kostnadsnivået estimeres eller normtall benyttes. Pr. 2020 anslås 

det at et slikt normtall bør være en årlig kostnad i størrelsesorden14 250 - 350 kr/m2.  

Spesielt om restverdi 

Den reelle levetiden til et bygg vil bli forlenget gjennom oppgraderinger og godt vedlikehold – og 

redusert gjennom manglende oppgradering og dårlig vedlikehold. Følgelig vil ikke et byggs 

gjenværende levetid kunne tallfestes i antall år. Samtidig har et byggs gjenværende levetid og restverdi 

en vesentlig betydning for en eiendoms gjeldende verdi og følgelig for kapitalgrunnlaget i 

husleieberegningen. 

Arbeidsgruppen har ikke kjennskap til etablerte modeller for å vurdere gjenværende levetid til hvert 

enkelt bygg, og anbefaler at dette blir gjort skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle, sammen med antatt 

restverdi. 

9.3.1.4 Fordeling av de samlede eiendomskostnadene på hver enkelt leietager 

De samlede eiendomskostnadene kan forstås som de samlede eiendomskostnadene i regionen, i 
helseforetaket, eller de kan forstås som de samlede eiendomskostnadene for hvert enkelt bygg. 
Uavhengig av hvilket utgangspunkt man tar, kan kostnadene fordeles på leietagerne etter ulike 
prinsipper. 

 
13 Regnskap over en eiendom, vanligvis spesifisert på hvert enkelt bygg dersom eiendommen består av flere 
14 Jfr. Vedlegg 3; Verdibevarende vedlikehold av bygg (Multiconsult) 



32 
 

Et sentralt formål med husleieordninger er å synliggjøre de samlede eiendomskostnadene overfor 
leietagerne, slik at disse samlet sett betaler for en kostnadsdekkende eiendomsforvaltning og et 
verdibevarende vedlikehold.  

Dersom det tas utgangspunkt i eiendomskostnadene i regionen eller i helseforetaket, vil det generelle 
kostnadsnivået kunne synliggjøres overfor den enkelte leietager, men kostnaden med leietagerens 
faktiske arealer vil ikke være tilgjengelige. For leietagere i nye og teknisk avanserte lokaler med høy 
standard vil dette ikke oppleves som noe problem, mens for leietagere i teknisk enkle og nedslitte 
lokaler med lav standard vil det gjerne oppleves som urettferdig.  

Ved etablering av nybygg vil leietagerne ofte foretrekke å flytte dit, da det høyere nivået på lokaler 
ikke vil medføre noen økonomisk konsekvens. Da arealprisen er lik, vil leietagerne også ha det samme 
incentivet til å spare, men incentivet blir utjevnet og følgelig vil incentivet for arealoptimalisering bli 
undergravd.  

Dersom husleien derimot tar utgangspunkt i de faktiske kostnadene i hvert enkelt bygg, vil dette legge 
til rette for en rettferdig modell som ivaretar alle incentiver for arealoptimalisering. I tillegg vil et slikt 
utgangspunkt være fordelaktig for eiendomsforvaltningen, da det gir oversikt over 
eiendomsøkonomien på byggnivå. En husleie som tar utgangspunkt i det bygget leietageren faktisk 
holder til i, vil også være det beste pedagogiske utgangspunktet for å forklare hva arealet 
vedkommende skal betale for faktisk koster.  

En utfordring med å ta utgangspunkt i kostnadene på hvert enkelt bygg kan være i de tilfeller der 
leietagerne er i gamle, nedslitte bygg, og der bygget har behov for omfattende oppgraderinger eller 
nybygg. Dersom leietagerne i slike lokaler er finansierte for det bygget de faktisk er i, jfr. kapittel 9.4.3, 
vil «ingen» leietagere ha økonomi til å bære de reelle kostnadene et nytt bygg vil medføre. Dette 
problemet oppfattes imidlertid som et finansielt problem og ikke som et kostnadsfordelings-, eller et 
bokføringsproblem. 

Sektoren har også ansvar for å forvalte bygg som er omfattet av ulike former for vern og fredning. 
Dette gir en verdi for sektoren samlet sett, men det kan være en utfordring for leietagerne da disse 
byggene ofte har begrensninger i bruk og muligheter for utvikling, samt at de ofte har et høyere 
kostnadsnivå enn den øvrige eiendomsmassen. Her mener arbeidsgruppen at det ikke er rimelig at den 
enkelte leietager skal bære ekstrakostnadene knyttet til bevaring av et verneverdig bygg. Slike 
ekstrakostnader bør derfor fordeles på alle leietagere i foretaket. Dersom helseforetaket har finansiert 
leietager med utgangspunkt i de lokalene leietager faktisk leier, jfr. kapittel 9.4.3, vil en leietager i et 
verneverdig bygg ha en kompensasjon innebygget i sin finansiering og følgelig ikke være skadelidende 
økonomisk. (Dersom vedkommende leietager på et senere tidspunkt skulle flytte til et nytt lokale som 
ikke er underlagt et vern, vil det være naturlig å revurdere kompensasjonen, eventuelt overføre denne 
til ny leietager i det verneverdige bygget.) 

Arbeidsgruppen anbefaler: 

• De samlede eiendomskostnadene som skal legges til grunn for husleien bør være på byggnivå. 

• Ekstrakostnader som eksplisitt er knyttet til vern bør dekkes av alle leietagerne i fellesskap, 

mens øvrige kostnader bør bæres av den enkelte leietager.  

 

Fordeling av eiendomskostnadene i hvert enkelt bygg på hver enkelt leietager 

De samlede eiendomskostnadene for hvert enkelt bygg kan fordeles på byggets leietagere etter ulike 
prinsipper og modeller, der eksempler på faktorer kan være antall leide m2, arealtype, og standard. 

I en del helseforetak har det vært tradisjon for at noen arealtyper har vært gitt en høyere leiekostnad 

enn andre. Dette gjelder blant annet operasjonsrom og laboratorier, mens kontorarealer har fått en 
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lavere leiepris. Bakgrunnen er at en har ment at det er høyere kostnader knyttet til bygging og drift for 

eksempel av laboratorier og operasjonssaler, enn det er til kontor, venterom m.m.  

Det er ikke mulig å fordele de samlede byggekostnadene presist på ulike typer rom, da dette ikke 

fremkommer i et byggeregnskap. Det vil også være slik at når det bygges et kontor i en etasje som 

ellers består av laboratorier, så vil kontoret få den samme byggekostnaden pr. m2 som laboratoriet, 

selv om laboratoriet reelt sett er dyrere å bygge. Dette taler isolert sett for at alle rom i et 

byggeprosjekt bør ha lik husleie, uavhengig av om prosjektet gjelder hele eller bare deler av bygget. 

Samtidig er det en kjennsgjerning at ulike romtyper har ulike grader av teknisk kompleksitet og 

utrustning. Disse forskjellene kan være store, for eksempel mellom en fullt utrustet operasjonsstue og 

et kaldt lager. Dette tilsier at i en kostnadsdekkende husleieordning bør det skilles på ulike romtyper, 

etter forskjell på bygge- og driftskostnadene forbundet med den enkelte romtypen. 

Dersom et helt bygg har både kjeller og loft som ikke kan benyttes til ordinær virksomhet, kan det 

være hensiktsmessig å omfordele husleien for bygget slik at de deler av bygget som ikke kan benyttes 

til ordinær sykehusdrift, får en lavere husleie og at den leiereduksjonen disse arealene får, fordeles ut 

på den øvrige delen av bygget. Det kan også være andre hensyn som gjør at det bør skje en 

omfordeling av husleien i bygget. En eventuell omfordeling av husleien bør derfor vurderes konkret i 

det enkelte tilfelle. 

En omfordeling etter andre kriterier enn beregnet kostnad pr. m2, for eksempel gjennom å bruke en 

omregningsfaktor for ulike arealtyper, vil ikke synliggjøre arealkostnadene like tydelig. En slik 

omregning er heller ikke benyttet i privat sektor eller kjent fra andre som driver utleie av fast eiendom. 

Det beste pedagogiske utgangspunktet for å få forståelse og oppslutning om en husleiemodell vil være 
en husleie som leietageren både forstår og som oppleves rettferdig.  Dersom det ikke blir hensyntatt 
flere faktorer enn antall leide m2, vil et treetasjes bygg med tre ulike leietagere, parkering i 
underetasjen, avanserte tekniske lokaler i hovedetasjen og lager på loftet, få den samme leien pr. m2. 
En slik fordeling vil neppe oppfattes som rettferdig. Kostnadene bør derfor fordeles på leietagerne, 
innenfor bygget, på en måte som også tar hensyn til andre faktorer enn m2.  

Arbeidsgruppen anbefaler: 

• Byggets kostnader bør, som et utgangspunkt, fordeles mellom leietagerne i forhold til antall 
leide m2. I tillegg bør det i hvert enkelt tilfelle vurderes om kostnadene skal omfordeles 
innbyrdes de enkelte arealene mellom, avhengig av arealenes beliggenhet i bygget, teknisk 
kompleksitet og tilstand. 

9.4 Finansiering av leietager og forvalter 

Som tidligere nevnt er det en kritisk suksessfaktor at partene i en husleieordning har sin egen økonomi 

og at finansieringen av leietager ikke påvirkes av endringer i vedkommendes husleie. 

I leietagers samlede finansiering vil der være et element knyttet til arealbehov. Ved innføring av en 

husleieordning vil det være behov for å definere hvilke prinsipper som skal benyttes for å definere 

startpunktet for dette elementet. Finansieringen kan innføres etter ett av følgende prinsipper: 

• etter leietagers tjenesteproduksjon 

• normtall for arealbruk til tilsvarende virksomhet 

• som en videreføring av eksisterende budsjettregime før innføring av en husleiemodell 

I det videre blir disse tre alternativene kort gjennomgått 
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9.4.1 Delfinansiering av leietager basert på leietagers tjenesteproduksjon 
I en finansieringsmodell basert på tjenesteproduksjon vil tildeling av midler være basert på en reell 

produksjon innen kjernevirksomheten, så langt som dette lar seg gjøre på en praktisk måte. DRG-

poeng kan være et alternativt grunnlag. For enheter som ikke produserer tjenester som gir DRG-

poeng, men som likevel er egne resultatenheter som leier areal, vil andre produksjonstall eller 

særordninger være nødvendig. Dette vil typisk gjelde for støttefunksjoner til kjernevirksomheten. 

En innføring av en delfinansiering basert på leietagers tjenesteproduksjon vil føre til at noen leietagere 

vil få en økning i inntektene som er mindre enn husleien de blir avkrevd, mens virkningen vil bli 

motsatt for andre leietagere. De leietagerne som får større arealkostnader enn tidligere ved innføring 

av en slik finansieringsmodell, vil måtte håndtere dette på samme måte som ved andre 

effektiviseringskrav. 

Et problem med en produksjonsbasert finansieringsmodell kan være at produksjon ikke måles på 

samme måte for alle enheter med budsjettansvar. Dette kan medføre fordelingsutfordringer i 

foretakenes budsjettprosesser. Innføring av en slik finansieringsmodell kan for øvrig gi så store 

omfordelingseffekter leietagerne imellom at eier må justere leietagernes budsjetter og innføre 

overgangsordninger.  

Fordelene med en produksjonsbasert finansieringsmodell vil spesielt være knyttet til mulighetene for 

benchmarking av tjenesteproduksjon i forhold til areal.  

9.4.2 Delfinansiering av leietager basert på normtall for arealbehov for tilsvarende 

virksomhet 
Delfinansiering av leietager kan også baseres på normtall for arealbehov. I så fall bør de samme 

normtall benyttes som ved planlegging av nye sykehus.  

I praksis vil dette kunne gjøres ved å utarbeide et aktivitetsbasert romprogram for den enkelte 

leietager, med utgangspunkt blant annet i standardromkatalogen som er utviklet av Sykehusbygg HF. 

Denne vil gi veiledende arealtall, ofte angitt med korreksjon for funksjonsområde med mer. Normtall 

som beregnes på denne måten vil ta hensyn til hvilken tjenesteproduksjon som utføres i enhetene.  

Et problem med normtall beregnet på denne måten er at dersom noen leietagere benytter langt mer 

areal enn det normerte behovet, kan disse risikere å få tildelt midler som langt fra er tilstrekkelig til å 

dekke kostnaden for husleie. I så fall vil det være behov for overgangsordninger. En måte å løse dette 

på kan være å gradvis justere normtallene til de korrespondere løpende med standardromskatalogen. 

Det understrekes at en delfinansiering av leietager basert på normtall for arealbehov ikke anses som et 

realistisk alternativ med de støttesystemene som er utbredt brukt i spesialisthelsetjenesten i dag. Det 

anses derfor som et dårligere alternativ enn en delfinansiering av leietager basert på leietagers 

tjenesteproduksjon. 

9.4.3 Delfinansiering av leietager basert på en videreføring av gjeldende budsjettregime før 

innføring av en husleieordning 
En videreføringsmodell innebærer at leietager på innføringstidspunktet for husleieordningen blir 

delfinansiert tilsvarende husleien for det arealet de bruker i forholdet 1:1, slik at kostnadssiden settes 

lik inntektssiden på innføringstidspunktet. Deretter har leietager mulighetene å gi fra seg eller øke 

arealet etter innføringen. Dersom leietager ønsker å øke arealet må leietager også finansiere de økte 

kostnadene dette medfører. Ved omfattende endringer, bør endringene være beskrevet i foretakets 

utviklingsplan og håndteres som en del av den ordinære budsjettprosessen. Det samme gjelder ved 

behov for flytting og lignende.  
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Denne finansieringsmodellen kan gi redusert etterspørsel etter areal og samtidig en mer reell 

vurdering av arealkostnader opp mot andre kostnader. Modellen vil på innføringstidspunktet ikke få 

omfordelingsvirkninger leietagerne mellom.  

Videreføringsmodellen innebærer en frysing at nåværende situasjon, og vil ikke kreve 

overgangsordninger. Slik sett er den relativt enkel å tilpasse til gjeldende budsjettsystemer og 

regelverk. Videreføringsmodellen er den mest vanlige å benytte ved innføring av en husleieordning.  

Det er relativt sikkert at videreføringsmodellen er mindre dynamisk enn de andre aktuelle modellene, i 

og med at økt aktivitet hos en leietager ikke alltid medfører økte bevilgninger.  

Det er også et problem med modellen at leietagere som reelt sett har for lite areal vil kunne få 

problemer med å finansiere sitt endringsbehov. I så fall vil der være en risiko for at historiske 

skjevheter i arealbruk videreføres.  

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• Leietager bør delfinansieres basert på en videreføring av gjeldende budsjettregime før 

innføring av en husleieordning.    

9.4.4 Finansiering av forvalter og forvalters bidrag til eier 
Forvalter opererer på vegne av eier. Finansiering av forvalter skjer normalt gjennom internhusleien, 

eller gjennom deler av den, avhengig av hva som tillegges forvalters beslutningsmyndighet. 

Følgende hovedoppgaver legges nesten alltid til forvalter: 

- å tilrettelegge for utleie av lokalene og være virksomhetens «arealmegler». 

- å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av forvaltning, drift og vedlikehold av 

bygningsmassen i et langsiktig perspektiv. 

Ut over disse to hovedoppgavene er det også vanlig å tillegge forvalter ansvar for utvikling av 

bygningsmassen, slik at lokalene er attraktive og funksjonelle i tråd med lover og regler, og med 

eierens ambisjonsnivå.  

Det er ikke uvanlig at deler av husleien går videre til eier. F.eks. kapitaldelen (avkastning og 

avskrivninger), forvalters bidrag til eierkostnader (overhead), tomgangsleie15 osv.  

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• Forvalters aktivitet blir finansiert bare gjennom inntekter fra husleie og investeringsmidler fra 

eier, jfr. figur 9 og 10. 

• Forvalter betaler avkastning på investert kapital, forvalters andel av eierkostnader (overheads) 

til eier - eventuelt også kompensasjon for kapitalslit og ekstraordinære bidrag til prioritering av 

formål utenfor eiendomsvirksomheten. 

9.5 Medbestemmelse og informasjon knyttet til arealbruk, vedlikehold og nivå på husleien 

Eiendomsforvaltningens fremste rolle i et helseforetak er å sørge for at de ulike enhetene i 

helseforetaket har så gode, hensiktsmessige og kostnadseffektive lokaler som mulig innenfor 

helseforetakets rammer. Det bør derfor være de kjernevirksomhetens behov som er styrende for 

arealtildeling. 

 
15 Tomgangsleie er en liten andel av husleien som er ment å dekke kostnader for lokaler som ikke kan leies ut eller som 
ingen enkelt leietager betaler for.  
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Som tidligere nevnt skal de overordnede rammene for eiendomsforvaltningen være definerte i 

foretakenes utviklingsplaner, men dette vil bare være på et overordnet nivå. Forvalterne, i samarbeid 

med den aktuelle enhet, bør derfor kartlegge hva som er behovene og foreslå løsninger på disse. I 

denne prosessen bør forvalter også legge frem kostnadsoverslag som viser hvilke konsekvenser 

tiltakene vil få for husleien, slik at beslutningstager får et godt beslutningsgrunnlag. 

Dersom helseforetaket har en kostnadsdekkende husleie, vil det bare være de faktiske kostnadene 

som legges til grunn – herunder kapitalkostnad av hele kapitalen (eiendomsverdien). I så fall vil det 

ikke være naturlig at leietaker kan påvirke internleien på annen måte enn ved å endre størrelsen på 

det leide arealet.  

For sin egen planlegging vil leietager ha behov for forutsigbarhet og innsikt i forvalters 

vedlikeholdsplaner for de leide arealene. Forvalter bør derfor redegjøre for hvordan arealene i 

leiekontrakten er planlagt vedlikeholdt de nærmeste årene. Det bør forventes mer detaljer for 

kommende år, enn for år lenger ut i leieperioden.  

9.5.1 Prisregulering 
I en kostnadsbasert husleiemodell er det viktig at husleien følger den reelle kostnadsutviklingen. 

Uavhengig av hvilken modell som blir valgt for beregning av husleie, er det vanlig å benytte 

konsumprisindeksen til regulering av husleien både i privat og i offentlig sammenheng. I privat 

sammenheng er det i tillegg vanlig å justere prisen etter markedsutviklingen, i det minste ved 

opprettelse av et nytt leieforhold. (I spesialisthelsetjenesten gjøres dette bare for deler av 

eiendomsmassen ved St. Olavs Hospital HF). Indeksreguleringen foretas som regel årlig med 

Konsumprisindeksen Totalindeks (KPI) som grunnlag. For nye bygg settes gjerne basisindeksen til den 

måneden bygget overtas og ellers ved innflyttingstidspunktet i lokalene. 

KPI beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. 

Indeksen har i løpet av de siste 30 årene økt med 187%. Det finnes ikke noen indeks over kostnader 

forbundet med forvaltning av spesialisthelsetjenestens eiendomsmasse. Det nærmeste er 

Byggekostnadsindeksen for boligblokk. Denne har til sammenligning økt med 256% i samme 

tidsperiode. Det antas at denne indeksen gjenspeiler den faktiske kostnadsutviklingen som en husleie 

skal dekke, i større grad enn KPI - og at bruk av KPI over tid vil medføre en underfinansiering av 

eiendomsforvaltningen.   

Anbefaling 

• Arbeidsgruppen anbefaler at husleien kvalitetssikres jevnlig i henhold til 

byggekostnadsindeksen for boligblokk.  

 

9.5.1.1 Leieberegning ved oppgraderinger av de leide lokalene, initiert av leietaker 

Fra tid til annen viser erfaringen at leietaker ønsker endring av lokalene. Dette kan skyldes at 

arbeidsformen har endret seg eller at man ønsker endringer for å skape bedre arbeidsflyt. I noen 

tilfeller vil det også være slik at leietaker ønsker endringer i form av endret farge på vegger, nytt belegg 

på gulv eller lignende. Dersom slike tiltak skal gjøres utenom det planlagte vedlikeholdet som utleier 

foretar, bør husleien økes tilsvarende kostnadene med oppgraderingene.  

På denne måten blir kostnadene synliggjort overfor leietager, som på sin side må ta konsekvensene av 

sine egne valg. Dersom det gjøres på denne måten antas det at etterspørselen etter oppgraderinger vil 

bli mindre enn om leietager skulle få oppgraderte lokaler uten å måtte betale for det. 
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Sett fra leietagers side vil det være viktig å vurdere hvorvidt en slik bruk av økonomiske midler er 

hensiktsmessig. Leietaker bør derfor få et overslag over hvor stor økning i husleien tiltaket vil gi, før det 

tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Når tiltaket er gjennomført må investeringens påvirkning 

på husleien beregnes endelig og ny justert husleie innføres.  

Anbefaling 

Arbeidsgruppen anbefaler at oppgraderinger, initiert av leietager, i sin helhet belastes leietager 

gjennom husleien, uten at det gis leiekompensasjon.  

 

9.5.1.2 Leieberegning ved rehabiliteringer/nybygg og rokering av leietagere - initiert av eier 

I en del tilfeller har eier besluttet endringer i form av nybygg eller større rehabiliteringer, der 

konsekvensen er at leietagere får endringer i sine arealer/må flytte til et nytt sted, uten at de har 

initiert dette selv. 

En rehabilitering eller et nybygg innebærer en stor kostnad, hvorpå den interne husleien vil bli 

rekalkulert. I de fleste tilfeller vil husleien øke i forhold til den leietaker betalte før endringen. I tilfeller 

der endringen er en del av helseforetakets utviklingsplan, annet overordnet planverk eller 

myndighetskrav knyttet til vern, kan det vurderes om leietaker bør få kompensert hele eller deler av 

husleieøkningen. Hvor mye som eventuelt skal kompenseres bør avgjøres av foretaksledelsen i 

helseforetaket. Det kan også tenkes at økningen i husleie ikke skal kompenseres fullt ut som følge av 

en forventet effektivisering av driften eller lignende. 

Anbefaling 

•  En eventuell leiekompensasjon som følge av oppgraderinger/nybygg samt kompensasjon for 

eventuelle ekstrakostnader forbundet med vernede bygninger bør eventuelt vurderes av 

foretaksledelsen 

 

9.6 Generelle konsekvenser av innføring av en intern husleiemodell 

Som det ble redegjort for innledningsvis i kapittel 8, var interne husleiemodeller innført i store deler av staten i 

2005. I 2020 kjenner ikke arbeidsgruppen til andre statlige sektorer enn spesialisthelsetjenesten som ikke har 

innført en slik ordning.  

Av ulike årsaker er det ikke alle innførte modeller som har fungert like godt. Det er arbeidsgruppens oppfatning 

at den viktigste årsaken til dette er at roller/ansvar ikke har vært tilstrekkelig tydelig definert og at de definerte 

prinsippene i de aktuelle ordningene ikke har blitt fulgt i praksis. Det er også typisk at finansieringen av både 

leietager og forvalter ikke har vært så prinsipiell som den burde, og at dette har undergravd virkningen av 

ordningen.  

På tross av varierende resultater er det likevel arbeidsgruppens generelle oppfatning at interne 

husleieordninger, både i offentlig og privat sektor, er utredet, velprøvd og velfungerende over mange år, og at 

konsekvensene er både positive og kjente. Det er ikke kjent for arbeidsgruppen at noen statlig etat har gått 

tilbake og avskaffet en allerede innført husleiemodell.  

Konsekvensene og usikkerheten ved innføring av en husleiemodell burde derfor begrense seg til den 

administrative håndteringen av en husleiemodell i hvert enkelt helseforetak – ikke til husleiemodellens 

generelle virkemåte eller gevinster. Helseforetakene i Norge er finansiert og organisert etter den samme 

overordnede strukturen, og burde derfor ha like forutsetninger for å kunne håndtere en intern husleiemodell. 

Likevel vil interne utfordringer og forutsetninger kunne variere fra helseforetak til helseforetak. Dette er omtalt i 

kapittel 10 om harmonisering.   
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Når det gjelder den finansielle koblingen der et verdibevarende vedlikehold blir finansiert gjennom en 

husleiemodell, kan det hevdes at et verdibevarende vedlikehold ikke er avhengig av en husleiemodell. Dette er 

en korrekt påstand, men det betinger i så fall at eiendomsforvaltningen får en forutsigbarhet og en finansiering 

som man hittil ikke har greid å få på plass. 

De helseforetakene som har lang erfaring med en intern husleiemodell opplever ikke ordningen som 

administrativt krevende. For eksempel anslås den administrative arbeidsmengden med modellen i Helse Bergen 

HF til 0,2 årsverk. 

 

9.7 Spesielt om håndtering av vedlikeholdsetterslep 

I rapporten «Bruker vi for mye på helse?»16, konkluderes det med at spesialisthelsetjenesten har lykkes 

med å effektivisere arbeidsprosessene, men at «denne effekten har blitt «spist opp» av at man ikke har 

satset tilstrekkelig på investeringer i ny teknologi, oppgradering av utstyr, vedlikehold av 

bygningsmasse osv. Dermed har produktivitetsveksten uteblitt.» Videre skriver de at «utviklingen skiller 

seg fra det private næringslivet så vel som andre sektorer i den offentlige forvaltningen. Resultatet er et 

tiltagende vedlikeholdsetterslep og en aldrende maskin- og utstyrspark i norske sykehus.» 

Det er overveiende sannsynlig at kostnadene med å fjerne det nevnte vedlikeholdsetterslepet i 

spesialisthelsetjenestens eiendomsmasse beløper seg til titalls milliarder kroner. Det ligger utenfor 

denne utredningens mandat å foreslå hvordan en eiendomsmasse med vedlikeholdsetterslep kan 

bringes til en optimal tilstandsgrad, herunder hvordan tiltakene eventuelt kan finansieres, men 

arbeidsgruppen vil likevel påpeke noen momenter om hvorvidt en husleieordning kan være et egnet 

virkemiddel. 

Som vi tidligere har vært inne på er pengestrømmen i en intern husleieordning foretaksintern, og en 

husleieordning vil ikke rokke ved eiers styringsrett, herunder retten til å prioritere. Manglende 

vedlikehold er i all hovedsak forårsaket av en nedprioritering av eiendomsforvaltningen over tid i 

forhold til andre viktige oppgaver. Følgelig vil innføring av en intern husleiemodell ikke være et egnet 

virkemiddel for å få fjernet et pådratt vedlikeholdsetterslep.  

Dersom en innhenting av vedlikeholdsetterslepet skal finansieres gjennom en husleieordning, vil 

dessuten leietager måtte betale for tidligere forsømt vedlikehold. Leietager vil neppe oppfatte dette 

som rimelig. Det frarådes derfor å finansiere ekstraordinære tiltak for å ta igjen et 

vedlikeholdsetterslep gjennom en husleieordning. 

Anbefaling 

Det anbefales at det blir utarbeidet langsiktige planer, med utgangspunkt i utviklingsplanen, for 

hvordan et vedlikeholdsetterslep skal håndteres i hvert enkelt helseforetak.    

9.8 Bygg med delt eierskap 

Byggenes livsløpskostnader bør beregnes på en enhetlig måte, uavhengig av om et bygg har en eller 

flere eiere. Dersom et bygg har flere eiere, bør disse enes om en beregningsmåte. 

Byggenes livsløpskostnader bør dekkes gjennom husleie fra leietagerne, uavhengig av om disse tilhører 

en eller flere juridiske organisasjoner.  

 
16 MENON Economics, Publikasjon 6/2017  
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Inntekten som husleien gir bør tilføres til den som har ansvaret for forvaltning av eiendommen, med 

en videreføring til en eller flere eiere for avkastning på investert kapital og en eventuell kompensasjon 

for kapitalslit. Hvordan kapitalelementene bør fordeles eierne imellom vil avhenge av om eierskapet er 

fordelt etter en prosentandel av bygget eller om ulike seksjoner av bygget har ulike eiere.  

Dersom bygget er seksjonert, vil det også kunne ha flere forvaltere. I så tilfelle vil bygget ha muligheter 

for helt ulike husleiemodeller og det vil da være naturlig at eventuell bruk av lokaler andres lokaler blir 

ordnet med framleieavtaler.     

9.9 Ekstern utleie / innleie / framleie 

Ekstern utleie bør tilpasses til markedspriser for tilsvarende lokaler for å ikke komme i konflikt med 

konkurranselovgivningen.  

I praksis vil det bare være forvalter som har full oversikt over eiendomsmassen. Denne oversikten lett 

vil bli mistet om andre har anledning til ekstern utleie. Det anbefales derfor at det bare er forvalter 

som bør ha anledning til ekstern utleie og til innleie av arealer eid av eksterne. 

Av samme årsak bør leietagerne ikke ha anledning til framleie. Det bør her vurderes å gjøre et unntak 

for leietagere som benytter arealer i samarbeid med eksterne parter, for eksempel i bygg med delt 

eierskap. 

  



40 
 

10 Nåsituasjon og harmonisering av husleieordningene 

10.1 Nåsituasjon 

Ved årsskiftet 2019/2020 er det først og fremst Helse Bergen HF og St. Olavs hospital HF som har lang 

erfaring med interne husleiemodeller, selv om enkelte andre foretak også har noe erfaring. Forøvrig 

har alle helseregionene, med unntak av Helse Sør-Øst, innført/vedtatt å innføre en helseforetaksintern 

husleieordning. Disse ordningene er harmoniserte innenfor den enkelte region, men ikke regionene 

imellom. I Helse Sør-Øst har noen helseforetak, på eget initiativ, innført/vedtatt å innføre interne 

husleieordninger. Disse ordningene er ikke harmoniserte innbyrdes foretakene imellom.  

Ved Helse Bergen HF17 ble det innført en husleiemodell i 2000. Etter foretaksreformen endret Helse 

Vest RHF ordningen i 2010 til å gjelde alle underliggende helseforetak. Av ulike grunner ble dette ikke 

iverksatt før det ble etablert et felles FDV-system i 2018.  

St. Olavs Hospital HF innførte en intern husleieordning i 2003, mens Helse Midt-Norge RHF vedtok å 

innføre en felles husleieordning i alle underliggende helseforetak i 2008. Helse Nord-Trøndelag HF 

innførte ordningen i 2008, mens den nå er under innføring i Helse Møre og Romsdal HF. 

I Helse Nord RHF er det gjennomført en pilot ved Helgelandssykehuset HF med tanke på at ordningen 

skal være i operativ drift i hele regionen fra 2022. 

I Helse Sør-Øst RHF er det ikke fattet et prinsipielt vedtak om innføring av en husleiemodell, men ulike 

modeller er under utarbeiding/innføring i; 

• Oslo universitetssykehus HF  

• Vestre Viken HF 

• Akershus universitetssykehus HF 

 

Ingen av helseforetakene har adressert husleiemodellen, eller hvordan de faktisk skal få til et 

verdibevarende vedlikehold, i sine utviklingsplaner eller andre strategiske og klinikkovergripende 

dokumenter.  

10.1.1 Erfaringer med de etablerte modellene – bidrar de til formålsrealisering? 
St. Olavs Hospital hadde ved overgang til helseforetaksreformen i 2001 betydelige utfordringer 

forbundet med dårlig bygningsmessig tilstandsgrad. Samtidig var det besluttet å bygge nytt sykehus, 

men uten at dette var finansiert. Med bakgrunn i denne erfaringen ble det besluttet å øke 

vedlikeholdsinnsatsen betydelig for å ta vare på de nye byggene. Ett tiltak var å innføre en intern 

husleiemodell. I Helse Midt-Norge RHF er det en oppfatning av at husleiemodellen har bidratt til en 

synliggjøring av kostnadene ved bygg, og en nøkternhet i arealønskene fra avdelingene. Sett fra 

eiendomsforvalters side (St. Olav Eiendom), ble det tidligere vurdert en modell der St. Olav Eiendom 

var juridisk og økonomisk helt løsrevet fra St. Olavs Hospital HF, men av hensyn til helseforetakets 

behov relatert til likviditet har en slik modell måttet vike. 

I Helse Bergen ble husleieordningen etablert på bakgrunn av et ønske om større bevissthet rundt 

eiendomskostnader og større forutsigbarhet for eiendomsforvaltningen. I Helse Bergen er det en 

oppfatning at husleieordningen reduserer etterspørselen etter areal, og at eiendomsforvalter har fått 

en forutsigbar økonomi. Gjennom husleieordningen vet man også eksakt hvem som benytter ulike 

areal til enhver tid. 

 
17 Haukeland Universitetssykehus i år 2000. 
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I Helse Nord blir investeringer holdt utenfor modellen. Følgelig vil en så stor andel av byggenes 

livsløpskostnader være utenfor modellen at denne i seg selv ikke vil bidra til et verdibevarende 

vedlikehold.  

I Vestre Viken er det innført regnskapsføring pr. bygg og den økonomiske incentivstrukturen for 

arealoptimalisering er etablert. Hittil er imidlertid incentivstrukturen ikke tatt i bruk, f.eks. slik at om en 

leietager reduserer sitt areal medfører dette ikke lavere husleie. Hittil er det for øvrig bare 

eiendomsforvalter og økonomifunksjonen som har hatt fokus på modellen, og modellen blir bare 

benyttet som en modell for kostnadsfordeling.  

10.2 Premisser for å harmonisere husleieordningene – nivå på harmonisering 

Som nevnt innledningsvis er dette prosjektets mandat begrenset til å anbefale prinsipp for en 

husleieordning, der denne skal bidra til; 

• Bedre tilpasning av lokalene til den kliniske driften (arealoptimalisering) 

• Bedre verdibevaring av eiendomsmassen 

I det videre begrenser derfor utredningen seg til å vurdere harmonisering av prinsipper innenfor 

temaer som oppfattes som relevante i forhold til disse formålene.  

Helseforetakenes overordnede prosesser, organisering og ansvarsforhold knyttet til 

eiendomsforvaltning vil være ulike helseforetakene imellom. Følgelig vil en harmonisert husleiemodell 

måtte passe i ulike foretaksinterne kontekster. Denne utredningen anbefaler felles prinsipper for 

samhandlingen mellom eiendomsforvaltningen og foretakets øvrige virksomhet, men utredningen gir 

ikke anbefalinger til hvordan helseforetakene kan tilpasse den nevnte konteksten til den anbefalte 

husleiemodellen.  

10.3 Partene og deres roller i en husleieordning 

10.3.1 Nåsituasjon 
Det tydeligste skillet mellom partene i en husleieordning vil være der partene er selvstendige juridiske 

enheter med ulike eiere. Ingen av helseforetakene som har innført/vedtatt en husleieordning har skilt 

ut eiendomsforvaltningen i en egen juridisk enhet.  

Den ordningen som går lengst i å skille rollene tydelig finner vi i St. Olavs Hospital HF. Der er 

husleieordningen og øvrige forvaltningsoppgaver18 lagt til St Olav Eiendom, en egen resultatenhet i 

administrerende direktørs stab. St. Olav Eiendom kjøper drift- og vedlikeholdstjenester fra andre 

enheter i St Olav hospital. I øvrige ordninger er forvalters ansvarsområde og organisatoriske plassering 

mer utydelig.  

Selve husleiekontraktene er inngått mellom forvalter og leietager, der leietager i samtlige ordninger er 

på nivå 2 eller 3 under administrerende direktør i helseforetakets organisasjon. I noen ordninger blir 

husleien bokført på laveste budsjett/regnskapsnivå, mens den i andre ordninger ikke blir bokført under 

klinikknivå. 

Vedrørende partenes økonomiske uavhengighet er det også St. Olavs Hospital HF som har gått lengst. 

Der er det opprettet en finansiell struktur mellom helseforetaket og St. Olav Eiendom som om 

virksomhetene var frittstående juridiske enheter, noe som gir stor grad av økonomisk uavhengighet til 

eiendomsforvaltningen; 

• St. Olavs Hospital HF har overført eiendommenes balanseverdier til St. Olav Eiendom 

 
18 St. Olav Eiendom håndterer også arealer som St. Olavs Hospital HF eier i fellesskap med NTNU 
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• St. Olav Eiendom er etablert med en hensiktsmessig egenkapitalandel, i tillegg til at det er 

etablert et internt lån fra St. Olavs Hospital HF 

• St. Olav Eiendom betaler markedsrente på lånet 

• For å hindre kapitalopphopning i St. Olav Eiendom, blir årlige avdrag satt lik årlige avskrivninger 

• St. Olav Eiendoms inntekter består i all hovedsak av husleie  

Øvrige ordninger har en intensjon om delvis uavhengighet, mens de praktiseres på en måte som 

medfører mindre og til dels liten grad av uavhengighet. Sammenlignet mot St. Olav Eiendom skyldes 

dette både at finansieringen av eiendomsforvaltningen ikke er tilsvarende koblet opp mot 

husleieinntekter og at leietagerne i større grad blir kompenserte for endringer i nivået på husleien. I 

øvrige helseforetak er det også gjennomgående at eiendomsvirksomheten ikke har et eget samlet 

budsjett med et samlet regnskap som viser de reelle eiendomskostnadene og utviklingen i 

eiendomsverdiene over tid. Dette finnes bare ved St. Olav Eiendom som har et avdelingsregnskap som 

inkluderer både resultatpostene og balansepostene for hele eiendomsmassen. 

10.3.2 Harmonisering av partenes roller i en husleiemodell - konsekvenser 
En formålsoppnåelse vil kreve at partene i husleieordningen, herunder partenes ansvar og plassering i 

organisasjonen, defineres tydelig slik at de kan opptre på en mest mulig uavhengig måte. I dette ligger 

det også at det etableres prosesser og arenaer som tilrettelegger for godt samarbeid partene imellom 

– spesielt mellom leietager og forvalter. Det er videre et krav at partene har høy bevissthet og 

profesjonalitet - både om sin egen aktivitet og om konteksten som denne aktiviteten foregår i.  

For at internleien skal fungere etter sin hensikt, bør det tilstrebes at partene får ansvar som om 

leietager hadde leid lokaler fra en ekstern eiendomsutleier.  

Partenes uavhengighet må også gjelde økonomiske forhold, slik at alle parter blir økonomisk ansvarlige 
for sine egne valg og handlinger; 

• På et overordnet nivå er det en avgjørende forutsetning at budsjettprosessene blir lagt opp slik 

at forvalter og leietagere blir behandlet på en likeverdig måte. Dette for å unngå at 

eiendomsforvaltningen blir en salderingsfunksjon for å få det årlige budsjettet til å gå opp på 

foretaksnivå, jfr. den tidligere omtalte «Binde seg til masta»-teorien. 

• På et lavere nivå er det en avgjørende forutsetning at den enkelte leietager IKKE kompenseres 

for økninger i arealkostnader, eller mister innsparinger i arealkostnader. Unntak for dette er 

forhold som kan oppstå dersom det blir valgt andre modeller for finansiering av leietager enn 

den anbefalte (videreføring av gjeldende budsjettregime, beskrevet i kapittel 9.4.3); 

o dersom helseforetaket har valgt å finansiere leietager etter tjenesteproduksjon, jfr. 

kapittel 9.4.1, og der er en tilsvarende endring i leietagers aktivitet/tjenesteproduksjon. 

o dersom helseforetaket har valgt å finansiere leietager etter normtall for tilsvarende 

virksomhet, jfr. kapittel 9.4.2, og der er en tilsvarende endring i leietagers virksomhet.  

Innføring av en husleieordning vil medføre at helseforetaket må ta stilling til hvordan helseforetaket 

skal finansiere leietagers husleie. Her anbefales det at kostnader til husleie inngår som en del av den 

samlede finansieringen av leietager, der leietager blir finansiert uavhengig av nivået på husleie. For de 

helseforetak som ikke har en slik ordning fra før, bør finansieringen av leietager ta utgangspunkt i 

videreføringsmodellen slik denne er beskrevet i kapittel 9.4.3. 

Det kan ikke forventes at en husleiemodell vil føre til et fokus på arealkostnader på et lavere 

organisatorisk nivå enn der arealkostnadene blir vist i regnskapet.  
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Dersom en husleieordning blir harmonisert slik det er beskrevet ovenfor, vil dette for de aller fleste 

helseforetak medføre et langt skritt i retning av større tydelighet i ansvarsfordeling, større bevissthet 

vedrørende etterspørsel etter areal, og større økonomisk forutsigbarhet for eiendomsforvaltningen.  

En harmonisering på nasjonalt nivå vil også gjøre det lettere å «binde seg til masten», og det vil gjøre 

det vanskeligere og mer synlig om et helseforetak «slipper taket» og lar seg friste til å sette kortsiktige 

mål framfor det som er klokt i et langsiktig perspektiv.  

Arbeidsgruppen oppfatter det som en utfordring at helseforetakets resultatmål har en tidshorisont 

som er kortere enn den tidshorisonten som det er nødvendig å legge til grunn for å kunne drive 

effektiv eiendomsforvaltning. 

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• Gjennom delegering av ansvar bør eiendomsforvaltningen i større grad gjøres uavhengig av 

helseforetakets øvrige virksomhet, og mer lik en frittstående eiendomsforvalter, men likevel 

innenfor rammer satt av eier og uten at de formelle styringslinjene blir endret.   

• Rammeverket for husleiemodellen legges opp som om leietager hadde leid arealer fra en 

ekstern eiendomsutleier. 

• Rammeverket beskrives i helseforetakets utviklingsplan og konkretiseres i prosessbeskrivelser. 

• Leieforholdet reguleres i en leiekontrakt mellom utleier og leietaker. Vedlagt kontrakten bør 

det ligge en ansvarsmatrise som definerer partenes ansvar. 

• Husleien blir bokført på laveste budsjett/regnskapsnivå. 

10.4 Husleieordningenes regeldel - praktisk gjennomføring 

10.4.1 Nåsituasjon 
Samtlige ordninger, både etablerte og vedtatte, er baserte på standard husleiekontrakt mellom 

profesjonelle parter - men med tilpasninger til lokale forhold. 

Samtlige ordninger legger det økonomiske ansvaret for utviklingstiltak som er initiert av eier eller 

lovpålagte tiltak til forvalter, mens leietager dekker tiltak som vedkommende selv initierer.  

Ingen av ordningene definerer hva som er referansenivået for en tilfredsstillende bygningsmessig 

tilstandsgrad. 

Ingen av husleieordningene definerer nivået på forvalters servicegrad overfor leietager (SLA), og det er 

heller ikke vanlig å ha slike avtaler utenfor husleieordningen. 

I alle ordningene er det forvalter som har ansvar for rokadearealer. Ved rokader som skyldes 
oppgraderinger og nybygging, blir kostnadene lagt på det enkelte prosjekt og tilført leietager i sin 
helhet. Ved vedlikeholdsarbeid blir rokadekostnader derimot dekket av forvalter. Det er for øvrig et 
fellestrekk er at det finnes for lite ledige arealer som kan benyttes til rokader19, noe som kan medføre 
utfordringer knyttet til gjennomføring av vedlikeholdsarbeid. 

Leie for arealer som ikke blir benyttet (tomgangsleie) blir håndtert ulikt, der noen dekker dette 
gjennom fellesskapet, mens noen legger dette på leietager i en periode dersom dette er mulig.  

Helseforetakene har datasystem for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-system), som gir god 

oversikt og gode forutsetninger for å håndtere en husleiemodell. 

 
19 Dette gjelder ikke utleieleiligheter. 
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10.4.2 Harmonisering av husleieordningens regeldel - konsekvenser 
Arbeidsgruppen legger til grunn at målsettinger med å implementere en husleieordning bør beskrives 

tydelig og konkret, og effektene av ordningen bør følges opp. Dette bør skje på høyest mulige 

beslutningsnivå og inngå i husleieordningens regeldel i hvert enkelt helseforetak. Særlig er 

referansenivået for tilfredsstillende bygningsmessig tilstandsgrad viktig å definere. 

Det vil gjerne være ulike pådrivere for vedlikeholdstiltak og utviklingstiltak, der eiendomsforvaltningen 

gjerne er pådriver for vedlikehold og leietagerne pådrivere for utviklingstiltak. I den grad leietager over 

tid har større forhandlingsmakt enn eiendomsforvaltningen, vil dette gjerne medføre et 

vedlikeholdsetterslep. Det er derfor viktig at skillet mellom vedlikeholdstiltak og utviklingstiltak 

gjenspeiles i ansvarsforhold og økonomiske forpliktelser.  

Eiendomsforvaltningen vil ha den beste oversikten over det samlede arealbehovet, herunder behov for 
rokade- og tomgangsarealer. Derfor bør også ansvaret og økonomien knyttet til slike arealer samles 
hos forvalter. I en harmonisert husleiemodell anbefales det at hvert enkelt helseforetak setter et mål 
for rokadeareal. Forvalter bør ta inn midler gjennom husleien som er tilstrekkelig til å dekke 
rokadekostnader for vedlikeholdsarbeider, mens rokadekostnader for oppgraderinger bør dekkes av 
den enkelte leietager. I praksis vil en rokade omfatte flere leietagere og flere formål, så de nevnte 
prinsippene vil måtte tilpasses til fordelingsnøkler i hvert enkelt tilfelle.  
 
Eiendomsforvalter bør også håndtere tomgangsarealer og ta inn husleie som er tilstrekkelig til å dekke 
dette, dersom arealet blir stående tomt utover leietagers oppsigelsestid. Arealer som ikke kan leies ut 
igjen, eksempelvis ett rom inne i en avdeling, bør ikke kunne sies opp. For omfattende og langvarige 
tiltak, for eksempel ved nybygging, vil en intern husleiemodell ikke kunne håndtere dette alene. I slike 
tilfeller vil det måtte finnes finansielle løsninger i samarbeid med eier.  
 
Helseforetak som ikke allerede har innført en husleiemodell bør legge ansvaret for rapportering 

knyttet til leieforhold og bruken av helseforetakets eiendommer til eiendomsforvalter. 

En nasjonal harmonisering vil først og fremst gjøre de ulike helseforetakene sammenlignbare og legge 

til rette for benchmarking og felles utviklingsarbeid for å gjøre arbeidet med eiendomsforvaltning og 

arealplanlegging enda bedre.  

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• Det etableres målsettinger for husleiemodellen, herunder målsettinger for bygningsmessig 

tilstandsgrad. 

• Eiendomsforvalter gis ansvar for alle typer arealer, også arealer som ikke er utleid. 

• Det økonomiske ansvaret for vedlikehold og utviklingstiltak skilles tydelig mellom partene. 

10.5 Økonomiske temaer 

10.5.1 Leiekontraktenes kostnadsside 

10.5.1.1 Nåsituasjon 

Samtlige ordninger legger til grunn NS3454. De fleste inkluderer kontogruppene 1 – 6 i 

husleieordningen, jfr. tabell 4, da med unntak for gruppe 65; sykehusspesifikt renhold. Hovedgruppe 7 

er noen enkeltposter, som for eksempel vakt og sikkerhet, samt flytting og rokader av arbeidsplasser 

tatt med, mens ingen har med sentralbord, kantine, IKT mm. For en gjennomgang av de enkelte 

postene i NS 3454 vises det til Vedlegg 1. 

For bygg som har lagt NS 3454 til grunn helt siden bygget ble bygget, og bokføringen har benyttet det 

aktuelle bygget som kostnadsbærer, vil det allerede være tilrettelagt for å ta byggets kostnader inn i 
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en husleiemodell. I de fleste tilfeller vil bokføringen imidlertid ha avvik mot NS 3454, og det vil være 

behov for å tilpasse gjeldende metodikk til standarden.  

I helseforetakene er det stor forskjell på hvordan eiendommenes verdi (kapitalgrunnlaget) er satt. 

Utgangspunktet for noen av disse forskjellene går tilbake til 2002 da staten overtok sykehusene fra 

fylkeskommunene. Den gang ble det etablert åpningsbalanser hvor verdien av bygningsmassen ble 

fastsatt basert på sjablonmessige arealverdier, og bygningstekniske kvalitetsvurderinger. 

Åpningsbalansene var derfor basert på like prinsipper, men de tok ikke høyde for faktisk ulike verdier 

bl.a. for bysentra kontra distrikter.  

Kapitalkostnaden som eiendomsmassen representerer er også ulikt behandlet, der noen beregner 
kapitalkostnad på hele eiendomsmassens verdi, mens andre bare legger til grunn faktiske lånerenter. 

Kostnader og avskrivninger er i ulike helseforetak bokført både på ulike kostnadssteder og på ulike 
kostnadsbærere (f.eks. kan avskrivninger være bokført på eiendomsforvalter eller på 
sentraladministrasjonen og de kan være tilknyttet hvert enkelt bygg eller hele eiendomsmassen samlet 
sett). Dette kan også variere innenfor det enkelte helseforetak. 

Samtidig er det slik at det kan være utfordrende å tallfeste deler av en husleiemodells kostnadsside. I 

det videre belyser utredningen noen av disse utfordringene. Det vises også til vedlagte eksempler på 

beregnede livssykluskostnader for noen prosjekter som nylig er ferdigstilt eller som er under 

planlegging. En gjennomgang av disse LCC-beregningene avdekker et relativt stort sprik i hvilke poster 

som er hensyntatt og nivået på disse. 

Generelt sett er nivået på husleiene for lave til å kunne dekke faktiske livssykluskostnader, herunder et 

verdibevarende vedlikehold.   

10.5.1.2 Harmonisering av leiekontraktenes kostnadsside 

I en harmonisert husleiemodell bør det legges til grunn et kostnadsnivå og en korresponderende 

husleie som gjenspeiler de faktiske kostnadene over eiendommens livsløp, herunder kostnader til 

verdibevarende vedlikehold, slik dette er illustrert innenfor den røde rammen i figuren nedenfor:  

 
Figur 12 

Den samlede husleien bør tilbakeføres direkte til eiendomsforvalter slik at finansieringen av et 

tilfredsstillende vedlikehold er sikret. Eventuelt vedlikeholdsetterslep bør ikke tas inn i husleien, da det 

vil etableres et kunstig høyt husleienivå, som ikke vil bli oppfattet som rimelig – spesielt ikke av 

leietagere som er relativt nyinnflyttet i umoderne lokaler.  
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Kapitalkostnaden bør gjenspeile byggets reelle verdi, og vil, uavhengig av beregningsmåte, være en 
betydelig del av en intern husleie. De bokførte verdiene framkommer gjennom ulik praksis og har 
svært ulik kvalitet på tallene. Selv om alle slike tall gjenspeiler verditap/standardreduksjoner på en eller 
annen måte, kan de følgelig ikke benyttes i en harmonisert husleiemodell. 

Som tidligere nevnt anbefales det å sette kapitalgrunnlaget til gjenanskaffelsesverdi med fradrag for 
tilstandsgrad, men da bare for de byggene der den bokført verdien ikke gjenspeiler den reelle.  

Arbeidsgruppen har vurdert ulike metoder for hvordan redusert tilstandsgrad bør redusere 
kapitalgrunnlaget. Metodene som er vurdert er en annuitetsmodell, en saldomodell, en modifisert S-
kurve, en kategorisering av tilstandsgrad i trappetrinn, samt en lineær modell. Modellene er beskrevet 
i Vedlegg 4. Felles for de fleste er at de gir relativt kompliserte beregninger med tilhørende 
pedagogiske utfordringer.  

Arbeidsgruppen mener at det mest korrekte kapitalgrunnlaget vil finnes ved å redusere dette etter en 
modifisert S-kurve. (Liten reduksjon tidlig i livsløpet for deretter å øke). På tross av dette, har 
arbeidsgruppen likevel valgt å anbefale at kapitalgrunnlaget reduseres lineært etter hvert som 
tilstandsgraden blir redusert fra 0,0 til 3,0. Begrunnelsen for dette er todelt.  

• Først og fremst har arbeidsgruppen lagt vekt på at husleiemodellen er intern. Følgelig er det 
mindre viktig med nøyaktighet enn det er at kapitalgrunnlaget settes til et fornuftig nivå. Dette 
fordi en unøyaktighet enkelt kan rettes opp internt i foretaket. (Det som i så fall blir viktig er at 
slike justeringer er transparente, slik at ingen part over tid får en «bankfunksjon» overfor 
virksomheten for øvrig.) 

• Dernest har arbeidsgruppen lagt vekt på de administrative og pedagogiske utfordringene med 
en komplisert beregning. Disse utfordringene kan unngås ved å bruke en lineær modell som er 
enkel, men likevel tilfredsstillende.    

Hele NS-3454 t.o.m kontogruppe 64 bør være med i en husleieordning. Vedrørende kontogruppe 42 
utvikling, er der gråsoner knyttet til hvem som utløser tiltaket. Den som utløser tiltak basert på 
brukerbehov, bør betale for dette. Service og støttekostnader kan eventuelt leveres som 
tilleggstjenester innenfor eller utenfor husleieordninger – avhengig av hva foretaket ønsker.  
 

10.5.1.3 Mulige budsjettkonsekvenser på HF-nivå 

Konsekvensene av innføring av en husleiemodell vil variere avhengig av utgangspunktet i det enkelte 

helseforetak. Dersom nivået på husleien skal gi rom for et verdibevarende vedlikehold, vil det bli 

nødvendig med omprioriteringer.  

Innenfor rammene av denne utredningen, ville det blitt for omfattende å utrede hvor store 

omprioriteringer som ville bli nødvendig for hvert enkelt helseforetak. I stedet har arbeidsgruppen 

utarbeidet en modell som viser et nivåanslag på den samlede husleien som hvert enkelt helseforetak 

vil måtte trenge å ta inn for å kunne bevare verdiene i eiendomsmassen/unngå kapitalslit. Anslaget er 

basert på forutsetninger og erfaringsbaserte estimat av de enkelte kostnadselementene. Disse bør 

revurderes av det enkelte helseforetak i forbindelse med innføring av en husleiemodell.  

Følgende forutsetninger og erfaringsbaserte estimat er lagt til grunn i modellen; 

Kapitalgrunnlag (gjeldende eiendomsverdi) 
1. En gjenanskaffelsesverdi (dagens kostpris) er satt til 80.000 kr/m2 som et gjennomsnitt for alle 

typer arealer. (I beregningen vist på neste side er denne gjenanskaffelsesverdien justert etter 
faktortabellen for funksjon i multiMap, slik at den viste gjenanskaffelsesverdien for porteføljen 
til et helseforetak er en aggregering av funksjonsspesifikke gjenanskaffelsesverdier på 
etasjenivå.) 
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2. Gjeldende eiendomsverdi er satt til gjenanskaffelsesverdi med fradrag for faktisk tilstandsgrad, 
der eiendomsverdien blir redusert lineært på en skala fra 0,0 (nytt bygg) til 3,0.20  

Annuitetsberegning for å jevne ut kapitalelementene i husleien 
3. Gjennomsnittlig verdivektet levetid på komponenter (avskrivningstid) er satt til 30 år  
4. Restverdien etter 30 år er satt til 10% av gjenanskaffelsesverdien av bygget 
5. Avkastningskravet (renten) er satt til 4% iht. rundskriv R-109/14 fra Finansdepartementet 

Øvrige eiendomskostnader (gjennomsnittlige årskostnader) 
6. FDVU-kostnader er satt til 1150 kr/m2, hvorav; 

a. eiendomsforvaltning er satt til 50 kr/m2   
b. eiendomsdrift er satt til 220 kr/m2  
c. verdibevarende vedlikehold og utskiftning er satt til 250 kr/m2 
d. utvikling, samt offentlige krav og pålegg er satt til 30 kr/m2 
e. forsyningskostnad er satt til 300 kr/m2 
f. renholdskostnad21 er satt til 300 kr/m2 

7. Forvalters bidrag til generelle felleskostnader i helseforetaket (administrasjon, stabs- og 
støttefunksjoner) er ikke medregnet 

 
Basert på disse forutsetningene, er det beregnet en samlet husleie som gir rom for verdibevarende 
vedlikehold for samtlige bygg som er registrert i Multimap (ca. 90% av eiendomsmassen). Hensikten er 
å anslå et samlet kostnadsnivå for det enkelte helseforetaks eiendomsportefølje - ikke å lage en 
prismodell til bruk i hvert enkelt bygg. Dette fordi forutsetningene for de enkelte kostnadsnivåene vil 
variere noe helseforetakene imellom. I tabellen på neste side vises derfor bare aggregerte tall på 
helseforetaksnivå, slik at det enkelte helseforetak kan få et nivåanslag på et samlet eiendomsbudsjett 
for sammenligning mot gjeldende bokførte kostnader.   

Som tidligere nevnt antas det at husleien vist i tabellen gir rom for et verdibevarende vedlikehold. 
Dersom husleien blir satt for lavt, eller vedlikeholdet av andre grunner ikke blir gjennomført i 
tilstrekkelig grad, vil det oppstå et kapitalslit. I så tilfelle burde forvalter kompensere eier for dette. 
Siden forvalters økonomi er et lukket system, uten andre inntektskilder enn husleie, blir det følgelig 
viktig at husleien er satt høyt nok til å kunne dekke forvalters forpliktelser.  

 

Tall vist i 1.000 kroner, med unntak for Areal og Husleie pr. m2 som er vist i hele tall.        Tabell 5 

 
20 Ulike metoder å redusere eiendomsverdien på er drøftet i Vedlegg 3. 
21 Sykehusspesifikt renhold er ikke medregnet. Dette gjelder f.eks. rengjøring av operasjonssaler og medisinsk utstyr og blir 
vanligvis håndtert av den enkelte klinikk. Sykehusspesifikt renhold er bokført f.o.m kontogruppe 65, jfr. NS 3454.   

Gjenanskaffelses -

verdi

Gjenanskaffelses- 

verdi justert for 

faktisk 

tilstandsgrad

Kapitalkostnad 

(renter + avdrag)
Årlig FDVU

Renhold og 

forsyning
Kapitalslit Areal

Gjennomsnittlig 

husleie pr. m2

Akershus universitetssykehus HF 19 733 000            10 670 000           652 000               136 000      148 000     0 247 000    3 800                  

Finnmarkssykehuset HF 3 689 000               1 841 000             113 000               25 000        28 000       0 46 000      3 600                  

Helgelandssykehuset HF 4 671 000               2 280 000             140 000               32 000        35 000       0 58 000      3 600                  

Helse Bergen HF 34 089 000            21 355 000           1 296 000            234 000      256 000     0 426 000    4 200                  

Helse Fonna HF 10 907 000            4 943 000             305 000               75 000        82 000       0 136 000    3 400                  

Helse Førde HF 7 106 000               4 165 000             254 000               49 000        53 000       0 89 000      4 000                  

Helse Møre og Romsdal HF 20 387 000            8 619 000             535 000               140 000      153 000     0 255 000    3 200                  

Helse Nord-Trøndelag HF 8 362 000               5 234 000             318 000               58 000        63 000       0 105 000    4 200                  

Helse Stavanger HF 14 020 000            8 129 000             495 000               96 000        105 000     0 175 000    4 000                  

Nordlandssykehuset HF 14 728 000            11 079 000           667 000               101 000      110 000     0 184 000    4 800                  

Oslo universitetssykehus HF 67 488 000            30 712 000           1 896 000            464 000      506 000     0 844 000    3 400                  

St. Olavs Hospital HF 28 029 000            18 439 000           1 116 000            193 000      210 000     0 350 000    4 300                  

Sunnaas sykehus HF 2 224 000               1 335 000             81 000                 15 000        17 000       0 28 000      4 100                  

Sykehuset i Vestfold HF 12 505 000            9 060 000             546 000               86 000        94 000       0 156 000    4 600                  

Sykehuset Innlandet HF 24 826 000            14 435 000           879 000               171 000      186 000     0 310 000    4 000                  

Sykehuset Telemark HF 13 303 000            8 543 000             518 000               91 000        100 000     0 166 000    4 300                  

Sykehuset Østfold HF 14 503 000            9 610 000             582 000               100 000      109 000     0 181 000    4 400                  

Sørlandet sykehus HF 19 704 000            10 694 000           654 000               135 000      148 000     0 246 000    3 800                  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20 412 000            10 946 000           669 000               140 000      153 000     0 255 000    3 800                  

Vestre Viken HF 22 378 000            12 108 000           740 000               154 000      168 000     0 280 000    3 800                  

Totalsum 363 062 000          204 195 000         12 456 000          2 496 000   2 723 000  0 4 538 000 3 900                  
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En nasjonal harmonisering vil medføre en modell som faktisk vil bidra til verdibevarende vedlikehold av 
eiendomsmassen. En harmonisering vil i tillegg: 
 

• legge et godt grunnlag for sammenligning helseforetakene imellom.  

• medføre en større tillit til modellen gjennom at både leietagere, de regionale helseforetakene 
og ulike myndigheter ser hva eiendom koster og hva husleien går til. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• Det legges til grunn et kostnadsnivå, for beregning av husleie, som gjenspeiler de faktiske 

kostnadene over en eiendoms livsløp.  

• Hele NS 3454, jfr. kapittel 9.3.1.1, t.o.m. kontogruppe 6422 bør inngå i en husleieordning, og 
premissene som blir lagt til grunn i beregningen av hver enkelt post bør harmoniseres.  

• Ved innføring av en husleieordning bør de bokførte eiendomsverdiene pr. bygg vurderes opp 

mot byggets forventede gjenanskaffelseskost med fratrekk for faktisk tilstandsgrad. Dersom det 

ikke finnes bokførte verdier pr. bygg, eller disse verdiene er vesentlig lavere enn forventet 

gjenanskaffelseskost med fratrekk for faktisk tilstandsgrad, bør byggets verdi settes lik 

forventet gjenanskaffelseskost med fratrekk for tilstandsgrad.  

 

10.5.2  Leiekontraktens inntektsside (leietakerens løpende husleie) 

10.5.2.1 Nåsituasjon vedrørende leiekontraktenes inntektsside 

Samtlige ordninger er basert på kostnadsdekkende husleie, med unntak for St. Olav som har en 

husleiemodell som også innebærer markedsvurderinger.  

Ingen av de etablerte ordningene er rigget for å finansiere spesielle kostnadsforhold som for eksempel 

ekstratiltak for å redusere vedlikeholdsetterslep. 

I samtlige ordninger blir det lagt opp til at leietager beholder innsparinger som følge av redusert 

arealbruk. 

Samtlige husleieordninger har en stabil husleie som, hvert eller annen hvert år, prisjusteres etter 

konsumprisindeksen (KPI). I tillegg blir prisen justert etter oppgraderinger initiert av leietager. 

Når leietager initierer oppgraderinger, vil disse vanligvis bli betalt direkte eller fordelt over 5-10 år 

etter en skjønnsmessig vurdering, eventuelt kortere dersom leietager har en kortere gjenværende 

leietid i de aktuelle lokalene. Det er ikke kjent om noen har regler på dette.  

Dersom leietager blir pålagt å flytte til nyere lokaler som følge av nybygg eller andre strategiske 

disponeringer, varierer praksisen knyttet til hvorvidt leietager får en økonomisk kompensasjon for at 

husleien blir høyere. I Helse Bergen får leietagerne en slik kompensasjon, men uten at det 

nødvendigvis gis en kompensasjon som fullt ut tilsvarer økningen i kostnader. I Helse Bergen er 

beslutningsmyndigheten for graden av kompensasjon lagt til økonomiavdelingen, og dette er en 

ordning som foretaket er tilfreds med. I St. Olavs Hospital derimot blir en slik økning i kostnadsnivå 

ikke kompensert. (St. Olav har i utgangspunktet en høyere leie for alle, slik at endringene ikke blir så 

dramatiske for den enkelte leietager som den ville blitt i Helse Bergen.) Også St. Olav er tilfreds med 

sin løsning. Begge disse eksemplene gjenspeiler for øvrig også i hvor stor grad eiendomsforvaltningen 

er fri og uavhengig av foretakets øvrige virksomhet og hvor vidt den er tilfredsstillende finansiert. 

 
22 Dvs. at sykehusspesifikt renhold ikke tas med. 
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10.5.2.2 Harmonisering av leiekontraktenes inntektsside - konsekvenser 

Det anses som et viktig prinsipp at leietager selv må bære kostnadene for de oppgraderinger leietager 

selv initierer. Bare på denne måten blir den enkelte leietager ansvarliggjort for kostnader som 

helseforetaket påtar seg i en slik sammenheng. 

I noen tilfeller vil det likevel være behov for å kompensere leietager for en økning i husleien. Dette 

gjelder særlig ved flytting til nybygg der dette er besluttet av ledelsen i helseforetaket, og ved 

regulering som følge av endringer i prisnivå.  

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• I de tilfellene der leietaker ønsker mer areal, ombygging eller å oppgradere for egne midler, bør 

det ikke gis kompensasjon. 

• Kompensasjon bør bare vurderes i ekstraordinære tilfeller som for eksempel ved flytting fra 

gammelt til nytt bygg. 

10.5.3 Fordeling av den samlede husleien på hver enkelt leietager 

10.5.3.1 Nåsituasjon 

I Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord fastsettes husleien pr. bygg. I Helse Vest og Helse Nord 

fordeles leien pr. m2, slik at alle i samme bygg har den samme grunnpris pr. m2. (I Helse Vest blir 

grunnleien justert for etasjer som ikke benyttes til sykehusdrift, for eksempel lager og parkering.) 

Denne grunnleien får et tillegg ved endringer som blir belastet den enkelte leietager.  

Helse Midt-Norge fastsetter også husleien pr. bygg, men legger i tillegg til grunn en faktormodell, der 

kontorarealer har faktor 1,0. Øvrige arealer vurderes med kostnadsmessig referanse til denne.  

10.5.3.2 Harmonisering av fordelingen av den samlede husleien på hver enkelt leietager - 

konsekvenser 

I Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord fastsettes husleien pr. bygg, og fordeles på leietagerne 

etter antall leide m2. Dette er i tråd med anbefalte prinsipper, jfr. kapittel 9.3.1.4. Arbeidsgruppen ser 

ingen grunn til at dette prinsippet bør fravikes ved innføring av intern husleie i Helse Sør-Øst.  

Det er også et anbefalt prinsipp at det i hvert enkelt tilfelle vurderes om byggets kostnader skal 
omfordeles innbyrdes de enkelte arealene mellom, avhengig av arealenes beliggenhet i bygget, 
innhold og tilstand. I praksis vil det være svært mange arealkombinasjoner i de ulike byggene. En måte 
å håndtere dette på kan være å kategorisere ulike arealtyper og benytte en faktormodell, slik det er 
gjort i Helse Midt-Norge. Her mener arbeidsgruppen at de viktigste formålene med en intern 
husleieordning er oppnådd når kostnadene på et bygg blir fordelte på dem som bruker bygget. En 
ytterligere fordeling, vil medføre ekstrakostnader ved innføring, men også større rettferdighet 
leietagerne imellom. Etter arbeidsgruppens syn bør dette være opp til hvert enkelt helseforetak å ta 
stilling til. 

Eksempler på hvordan den samlede husleien for et bygg kan fordeles på leietagerne etter ulike 
prinsipper er vist i veilederen.       

10.6 Finansiering av leietagers og forvalters virksomhet 

10.6.1 Nåsituasjon 
Samtlige leietagerne blir finansierte gjennom helseforetakets ordinære budsjettprosesser, og får 

herunder dekket kostnader til husleie. Som tidligere nevnt bør leietager ikke få økt sine budsjetter, 

utover ordinær prisstigning, som følge av økning i husleien – og motsatt; reduseres husleien bør 

leietager få beholde det opprinnelige budsjettet. De fleste av dagens ordninger har dette prinsippet 

innarbeidet, men det er bare unntaksvis at det fullt ut blir fulgt opp i praksis:  
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• Helse Midt-Norge har prinsippet i sin modell, men det er bare St. Olavs Hospital HF som 

benytter det fullt ut. 

• Helse Vest har prinsippet i sin modell, og det benyttes i stor grad i Helse Bergen HF. 

• Helse Nord har prinsippet i sin modell, men det benyttes ikke. 

• Oslo universitetssykehus HF har ikke tatt standpunkt til dette prinsippet i sin modell. 

• Vestre Viken HF har innført en midlertidig modell i påvente av felles nasjonal modell. Det 

nevnte prinsippet er ikke innarbeidet i den midlertidige modellen som er beskrevet i Vedlegg 1. 

• Akershus universitetssykehus HF har prinsippet i sin modell. I leieavtalen er dette omtalt slik; 

Om Leietaker selv sier opp arealer vil denne beholde budsjettet for alternativ disponering 

I de fleste innførte og vedtatte husleieordningene er det etablert prinsipper for at husleien, med 

unntak for noen poster, blir værende på forvalters hånd. (Dette gjelder ikke Vestre Viken som har 

innført en midlertidig modell i påvente av en felles nasjonal modell. Det vises til Vedlegg 1 for utdyping 

av den midlertidige modellen.) Unntakene varierer fra ordning til ordning, der for eksempel kapitalslit 

(avskrivninger) typisk er behandlet på ulike måter. Et fellestrekk blant ordningene er at i den grad den 

enkelte ordning omfatter kapitalkostnader, så går disse til eier. 

Ingen av de etablerte ordningene har et nivå på husleien som gjenspeiler reelle LCC-kostnader.  

10.6.2 Harmonisering av finansieringen av leietagers og forvalters virksomhet - konsekvenser 
En av de viktigste incentivene og kritiske suksessfaktorer i husleiemodeller er at leietager må ta 

konsekvensen av egne beslutninger, slik at de får beholde innsparinger og må dekke økte kostnader, 

uten å bli kompensert for økte kostnader fra eier. Nesten samtlige av de innførte modellene har 

bestemmelser om dette. I praksis er det likevel mange helseforetak som øker leietagers budsjetter 

som kompensasjon for økt husleie, og derigjennom undergraver incentivene i ordningen. En 

harmonisering på dette området handler følgelig i hovedsak om å etterleve de prinsippene som er 

vedtatt framfor å harmonisere prinsippene. 

Da ingen av modellene har et nivå på husleien som gjenspeiler reelle LCC-kostnader, vil 

eiendomsforvalterne ha behov for finansiering fra foretaket i tillegg til den husleien de krever inn. I 

utgangspunktet er dette uheldig, men i forbindelse med store ekstraordinære kostnader som for 

eksempel ved nybygging og flytting, vil det være nødvendig da en intern husleiemodell ikke vil kunne 

håndtere dette.  

Gjennom at husleien blir værende på forvalters hånd, kan de tekniske avdelingene få en forutsigbarhet 

i hvilke midler de har til drift og vedlikehold av helseforetakets eiendommer over tid. Det er her viktig 

at forvalter har muligheter for overføring av budsjettmidler fra ett år til et annet. Samtidig vil eier alltid 

sitte med styringsretten og kan omdisponere/omprioritere ved behov. I fall eier overstyrer modellen 

bør dette skje på en tydelig måte, og som unntak fra det etablerte regimet, slik at avvik kan rettes opp 

senere. Det viktigste her er at eiendomsforvaltningen ikke nedprioriteres over tid uten at det blir 

prioritert opp tilsvarende senere.  

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• En felles husleiemodell bør baseres på at leietager ikke får kompensert for økninger i husleien, 

og at dette prinsippet følges. 

• Husleien bør tilføres eiendomsforvalter, som betaler for alle tjenester som inngår i 

leiekontrakten. 

• For å sikre at eiendomsforvaltningen over tid blir tilstrekkelig finansiert, bør hele husleien, 

inkludert kostnader til kapitalslit (avskrivninger), disponeres av forvalter i samsvar med plan 
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godkjent av adm.dir, da med et unntak for kapitalkostnader (avkastning) knyttet til eiers 

investeringer. Disse kapitalkostnadene bør videreføres til eier direkte. 

 

10.7 Medbestemmelse og informasjon knyttet til arealbruk, vedlikehold og nivå på husleien 

10.7.1 Nåsituasjon 
Det er betydelige variasjoner i hvordan medbestemmelse og informasjon er lagt opp i de ulike 

helseforetakene som har en husleieordning. Her gis to eksempler: 

I Helse Bergen skal leietakerne melde sine behov til eiendomsforvalters kundesenter. Forvalter blir så 

enig med leietaker om hvordan behovet skal løses. Tiltaket skal leieberegnes før igangsettelse og 

tiltaket skal godkjennes på klinikknivå før oppstart. I praksis blir ikke dette praktisert fullt ut. 

I Vestre Viken er medbestemmelse og informasjon regulert i leiekontrakt og konserndirektiv. Når 

leieforholdet omfatter lokaler for flere leiere, kan disse i fellesskap oppnevne et brukerutvalg med en 

person som vil være utleiers kontaktperson i praktiske spørsmål som krever koordinering og felles 

opptreden fra leiernes side. Alle større forhold, f.eks. arealendringer, tas opp parallelt med foretakets 

ordinære budsjettprosess. I tillegg til løpende kontakt mellom forvalter hos utleier og kontaktperson 

hos leier, skal utleier kalle inn leietaker til en leier-utleier samtale en gang hvert år, der tema er:  

• Tilfredshet med leveranse 

• Endring av behov 

• Evt. ombygning, ominnredning eller endring av lokalene 
 

10.7.2 Harmonisering av medbestemmelse rundt arealbruk, vedlikehold og nivå på husleien - 

konsekvenser 
Medbestemmelse i internhusleieforhold er viktig. Særlig at leietager har mulighet for å gjøre valg ved 

arealbruk som får reelle konsekvenser for egen økonomi, som regnes som det viktigste incentivet for 

arealeffektivisering.  

Praksis omkring dette må imidlertid gjerne knyttes til generell organisering av helseforetakene, ut over 

rollene som eier, leier og forvalter.  

Samtidig er dette forhold som vanskelig kan knyttes til nøkkeltall og målbare resultater, og derved ikke 

er interessante for benchmarking / benchlearning mellom foretakene. Det kan derfor være like 

hensiktsmessig at dette er forhold som besluttes i de enkelte foretakene, uten harmonisering. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at: 

• Det i hvert enkelt HF etableres tydelige prosedyrer, samarbeidsarenaer og 

kommunikasjonskanaler, men hvordan det gjøres bør være opp til hvert enkelt HF.  

• Forvalters sentrale rolle knyttet til å gi oversiktlig informasjon om arealbruk og kostnader helt 

ned på romnivå bør tydeliggjøres.  



52 
 

11 Arbeidsgruppens anbefalte prinsipper for en felles intern husleieordning 

En felles husleiemodell bør bygge på følgende felles prinsipper; 

1. De ulike rollene i ordningen må skilles tydelig, også organisatorisk, slik at eier, forvalter og 

leietager kan opptre på en selvstendig og uavhengig måte – også i økonomisk forstand.  

2. Partenes ansvar bør beskrives i en felles kontraktsmal som tar utgangspunkt i næringslivets 

standardkontrakt for leieforhold mellom profesjonelle parter. Det må likevel gis muligheter for 

lokale tilpasninger slik at partene kan vurdere og ta stilling til øvrige vesentlige 

problemstillinger. Kontraktspartene bør være forvalter på den ene siden og leietager på den 

andre. Det anbefales at leietager (kontraktspart) er en organisatorisk enhet på klinikknivå, men 

at det løpende samarbeidet med forvalter blir delegert til laveste organisatoriske nivå i 

klinikken.  

3. Det anbefales at det etableres en entydig eiendomsøkonomi der alle kostnader og inntekter 

forbundet med eiendom samles ett kostnadssted, og at dette stedet er hos eiendomsforvalter.  

4. Husleiemodellen bør kunne dekke de faktiske kostnadene forbundet med eiendomsmassen, 

herunder kostnader forbundet med et verdibevarende vedlikehold. Det frarådes imidlertid å 

finansiere ekstraordinære tiltak for å ta igjen et vedlikeholdsetterslep gjennom en 

husleieordning, da leietager neppe vil oppfatte det som rimelig å måtte betale for tidligere 

forsømt vedlikehold. Vedrørende dokumentasjon av eiendomskostnadene anbefales det at: 

a. Alle eiendomskostnader bør tilføres forvalter (kostnadssted), og kostnadene bør videre 

i størst mulig grad belastes hvert enkelt bygg (kostnadsbærer) 

b. Alle kostnader gjennom hele eiendommenes livsløp bør bokføres, NS3454 - 

Livssykluskostnader for byggverk bør legges til grunn, og all bokføring bør som et 

minimum gjennomføres på tosiffer-nivå23;  

i. Verdien av eiendomsmassen anbefales satt som forventet gjenanskaffelseskost 

med fratrekk for tilstandsgrad. Dette fordi det vil bli svært krevende å samordne 

avskrivningsgrunnlagene, spesielt for eldre eiendommer. 

ii. Kapitalen som eiendomsmassen representerer har en kostnad, og denne bør 

renteberegnes i sin helhet. Det anbefales her å benytte Finansdepartementets 

anbefalte kalkulasjonsrenter. 

iii. Med referanse til NS3454 bør kostnadene i kontostrengengens seks første 

hovedgrupper være inkludert i en husleieordning.24 Fra og med hovedgruppe 7 

bør husleiemodellen tilpasses praksis i det enkelte helseforetak. 

5. Det må etableres et tydelig regime for hvordan forvalter og leietagers aktiviteter blir finansiert, 

slik at gjeldende finansieringspraksis ikke undergraver husleieordningens incentiver. Det 

anbefales her at finansieringen av eiendomsforvaltningen blir begrenset til låneopptak og 

leieinntekter, og at leietagernes finansiering blir gjort uavhengig av deres arealbruk. Dette 

innebærer at leietager kan prioritere økonomiske midler innenfor eget budsjett, at leietager får 

beholde innsparingene ved oppsigelse av areal, samt at leietager må betale for oppgraderinger 

som skyldes egne behov.  

 
23 De to første sifrene i kontostrengen. (Dess flere siffer, dess større detaljnivå) 
24 Her gjøres det et unntak for kontogruppe 65, sykehusspesifikt renhold 
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12 Implementering av en harmonisert husleiemodell – kritiske 

suksessfaktorer 

I alle regionene, med unntak for Helse Sør-Øst, er husleiemodeller under implementering i alle 

helseforetak. Disse er like innad i hver enkelt region og er relativt like regionene imellom, men blir i 

varierende grad etterlevd. I Helse Sør-Øst er det som tidligere nevnt litt ulike modeller under innføring 

i noen helseforetak.  

Implementering av en felles harmonisert modell handler derfor i hovedsak om nødvendige 

beslutninger om at en husleiemodell skal innføres i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, og dernest om 

en harmonisering og etterlevelse av de modellene som allerede er innført eller besluttet innført. 

Arbeidsgruppen legger til grunn av enhver eiendomsforvalter bør ha en målsetting om å drive 

vedlikehold på et nivå der eiendommenes verdi blir bevart.  

Ordningen må legge til rette for tydelige roller. 

Husleiemodellen må være etterrettelig slik at det fremgår hvordan husleien er beregnet og hvilke 
forutsetninger og normtall som er lagt til grunn. 

 

Økonomiavdelingene i helseforetakene er sentrale i budsjettarbeidet og oppfattes som viktige 

bidragsytere for å få en intern husleieordning til å fungere i praksis, spesielt i implementeringsfasen. 

Gevinstene som oppnås vil avhenge både av hvor mye innsats som legges i ordningen og hvor lenge 

ordningen har virket, jfr. nedenfor stående figur; 

 

Figur 13 (Lædre 2012) 

Oppsummert mener arbeidsgruppen at dette er de mest kritiske suksessfaktorene: 

• 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 innsparingene på laveste organisatoriske nivå. 

• Partene må ha uavhengige roller 

• Helseforetaket må «binde seg til masten» og etterleve prinsippene i ordningen.   
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Vedlegg 1 Utfyllende til kapittel 9 og 10 

Husleie som en annuitet basert på eiendommens forventede livssykluskostnader 

Sett fra leietagers side, vil det være ønskelig å ha en husleie som over tid er stabil og forutsigbar. Fra 

eiendomsforvalters side, vil det være ønskelig å få inn tilstrekkelige midler til å kunne bevare verdien 

på eiendommene. Beregning av livssykluskostnader for et bygg bør benyttes som et utgangspunkt for 

å beregne en husleie som er kostnadsdekkende. Dette innebærer at husleien skal gjenspeile alle 

kostnadene utleier har ved å stille lokaler til rådighet for leietaker inkludert kapitalkostnader i form av 

avskrivninger og avkastning til eier. 

For å komme frem til kostnadsdekkende husleie for de kostnadselementene i NS 3454 som ikke blir 

belastet leietager direkte, eller holdt utenfor husleiemodellen, kan øvrige levetidskostnader legges til 

grunn. Dette kan gjøres i to trinn, jfr. figurene nedenfor. Først beregnes alle kostnader som forventes å 

komme i byggets levetid25, som om de skulle blitt betalt det første året. (I praksis gjøres dette gjennom 

å beregne netto nåverdi):   

 

 

Deretter kan alle disse kostnadene fordeles jevnt over byggets levetid. (I praksis gjøres dette gjennom 

å legge nåverdien av levetidskostnadene ut som en annuitet). Årskostnaden blir da det beløp som må 

settes av hvert år for å dekke avkastning og avskrivninger på kapitalen, pluss de årlige FDVU-

kostnadene. En husleie beregnet på denne måten vil således være en kostnadsdekkende husleie. 

       

I denne modellen kan kostnadene beregnes spesifikt for ulike typer areal og man vil følgelig kunne få 

en husleie som er tilpasset ulike arealtyper.  

 
25 Hovedombygging inngår ikke i «Utvikling» 
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Metoden, slik den er beskrevet her, legger til grunn at det blir prioritert tilstrekkelige midler til å kunne 

bevare verdien i eiendomsmassen. I noen helseforetak har det ikke vært slik på lang tid, noe som 

kommer til syne gjennom en forverring i eiendomsmassens samlede tilstandsgrad. Dersom man legger 

til grunn arbeidsgruppens anslag om at det for en typisk eiendomsmasse i et helseforetak er 

nødvendig med et årlig vedlikehold, inklusive utskiftninger, i størrelsesorden 250 - 350 kr/m2 for å 

opprettholde den gjeldende tilstandsgraden, vil dette være en større satsing på vedlikehold enn de 

aller fleste helseforetak har brukt de siste årene. Dersom disse foretakene ikke blir tilført 

ekstraordinære midler, vil følgelig en innsats på vedlikehold, som bare er kostnadsdekkende, likevel 

kreve betydelige omprioritering av eksisterende midler.   

Dersom et av de helseforetakene som ikke har et kostnadsdekkende nivå på vedlikeholdet, ikke blir 

tilført ekstraordinære midler, og heller ikke omprioriterer i tilstrekkelig grad, kan metoden med 

nåverdiberegning av eiendommenes livssykluskostnader likevel benyttes. I så fall kan det reduseres på 

ett eller flere elementer i livssykluskostnadene, jfr. NS 3454, slik at den totale årskostnaden blir 

samsvarende med det helseforetaket prioriterer av midler til vedlikehold. Konsekvensen av å 

nedprioritere vedlikeholdet på denne måten vil være at det pådras et vedlikeholdsetterslep, eller at et 

allerede pådratt vedlikeholdsetterslep blir forverret. I noen ekstraordinære situasjoner bør det kunne 

planlegges med forverret vedlikeholdsetterslep – for eksempel når foretaket planlegger å erstatte 

gamle bygg med nye bygg. 

Prinsipp for fastsettelse av kalkulasjonsrente 

Det er to forhold ved renteberegning som er spesielt relevant for en intern husleiemodell; 

• Godtgjørelse for å stille kapital til disposisjon. 

• Risikopremie som gir utlåner kompensasjon for å ta på seg risiko. 

Det følger implisitt av ovenfor stående at huseier som eier kapitalen (huset) vil subsidiere den som 

bruker kapitalen (leietager), dersom hele kapitalen ikke underlegges en renteberegning. Dette fordi 

kapitaleier vil ha muligheten for å la andre benytte kapitalen i stedet og da få en alternativ inntekt på 

denne.  

For å beregne nåverdien av fremtidige kostnader benyttes en kalkulasjonsrente. NS 3454 fastsetter 

ingen kalkulasjonsrente da dette vil variere avhengig av utleier og type eiendom.  

Levetiden på til et bygg strekker seg over en lang tidsperiode og det samme gjør FDVU-kostnadene. 

Utskiftningskostnadene omfatter for eksempel utskiftning av tak, fasade og ventilasjonsanlegg som 

utgjør betydelig beløp etter flere års bruk av bygget. Disse kostnadene, sammen med øvrige kostnader 

knyttet til bygget, oppstår på forskjellig tidspunkt og kalkulasjonsrenten brukes for å neddiskontere 

ulike kostnadsbeløp knyttet til bygget til samme verdienhet. Kalkulasjonsrenten kan uttrykkes som 

omregningsfaktor for å komme frem til en pengeverdi på et bestemt tidspunkt. Prisendringer knyttet 

til FDVU-kostnadene for et bygg skyldes reelle prisforhold og inflasjon som betyr at pengeverdien som 

kostnadene måles i reduseres over tid. I denne sammenhengen kan dette løses ved at FDVU-

kostnaden angis i et bestemt års kroneverdi det vil si realpriser og kalkulasjonsrente i form av en 

realrente. Realrente er nominellrente korrigert for inflasjon. Kalkulasjonsrenten kan beskrives som en 

alternativkostnad for hva pengene alternativt kunne ha blitt brukt til, for eksempel som bankinnskudd 

med en renteinntekt eller at ved at kostnader eller investering på andre områder må lånefinansieres.  
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Finansdepartementet har i rundskriv R-109/14 «Prinsipper og krav ved utarbeidelse av 

samfunnsøkonomiske analyser mv.» anbefalt en kalkulasjonsrente på 4,0% for investeringer med 

varighet på inntil 40 år, og en kalkulasjonsrente på 3,0% for investeringer med varighet fra 40 til 75 år.  

Statsbygg har administrert en husleieordning i staten siden 1992. Hensikten med statens 

husleieordning er å synliggjøre kostnadene staten har ved husholdet, skille eier og leietaker, gi 

insentiver til arealeffektivisering og sikre et verdibevarende vedlikehold. Statsbygg bruker en 

kalkulasjonsrente på mellom 4,5% og 6,5%, hvor et fast risikotillegg utgjør 0,5% (fra 4,0% til 4,5%). Det 

faste risikotillegget skal dekke risikoen for at leietaker sier opp leieforholdet. I tillegg det et variabelt 

risikotillegg 0,0% og opp til 2,0% som knytter seg til usikkerheten knyttet til restverdien. Er restverdien 

vurdert til null, det vil si at et fullstendig verditap av investeringen av investeringen i løpet av 

leieperioden, vil det variable risikotillegget være null.  

Ut fra gjennomførte eiendomstransaksjoner for næringseiendommer oppgis det statistikk over hvilke 

avkastningskrav som legges til grunn for flere gjennomført transaksjoner. Slike statistikker finnes for de 

store byene og byområder, men ikke utenfor de store byområdene.  

Avkastningskrav for næringseiendom inneholder et overskudd/avkastning til eier som vil variere ut fra 

bygningstype, beliggenhet og andre forhold. I og med avkastningskravet for næringseiendom 

inkluderer et overskudd/avkastning er det ikke aktuelt å bruke dette som grunnlag for 

kalkulasjonsrente i internhusleiemodellen. Grunnlaget for kalkulasjonsrenten som Statsbygg bruker er 

relevant å bruke som et utgangspunkt, men risikotillegget som følge av usikkerhet knyttet til 

restverdien ikke er relevant for en internhusleiemodell i helseregionene. Kostnadene for ett bygg uten 

leietakere blir uansett belastet helseforetakene og hvis bygget blir solgt beholdes også pengene 

innenfor helseforetaket. Kalkulasjonsrenten som brukes i Statsbygg uten variabelt risikotillegg er 4-

4,5%. Arbeidsgruppen ser ingen grunn til å fravike Finansdepartementets anbefalte kalkulasjonsrenter, 

og mener at disse bør benyttes for hele realkapitalen, der realkapitalen er satt som 

gjenanskaffelsesverdi med fradrag for tilstandsgrad.  

Beregning av de enkelte kostnadselementene som bør inngå i husleien 

NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk – tilpasning til en husleieordning 

 

 

Kostnader som er uavhengige av hvordan arealene blir brukt – vanligvis fordelt pr. m2: 

• 1 – Anskaffelses-, kapital- og restkostnader:  

 

• For nybygg under fem år kan investeringskostnaden brukes som grunnlag for verdifastsettelse 

av bygget og dermed grunnlaget for kapitalkostnaden i husleien. For eksisterende bygg er det 

flere muligheter for fastsettelse av en verdi på byggene. Bokført verdi kan være en mulighet, 

men dette krever at bokførte verdier er registrert per bygg uten «sekkeposter» av påkostninger 

som gjelder flere bygg. Flere helseforetak har ikke bokførte verdier per bygg og har store 

«sekkeposter» med påkostninger som ikke er fordelt per bygg. I tillegg er de bokførte verdiene 

baserte på åpningsbalansene fra 2002-2003 og noen bygg er gamle og langt på vei avskrevet. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANSKAFFELSES- OG FORVALTNINGS- DRIFTS- OG UTSKIFTINGS- OG FORSYNINGS- RENHOLDS- SERVICE-/STØTTE- VIRKSOMHETS- VERDIER OG

RESTKOSTNADER KOSTNADER VEDLIKEHOLDS- UTVIKLINGS- KOSTNADER KOSTNADER KOSTNADER TIL SPESIFIKKE INNTEKTER

KOSTNADER KOSTNADER KJERNEVIRKSOMHETEN KOSTNADER

   STANDARDPOSTER                TILLEGGSPOSTER
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Grunnlaget for de bokførte verdiene er for gamle til å brukes som grunnlag for en 

verdifastsettelse  

• Enkelte bygg vil være sammenlignbar med øvrig næringseiendom og sånn sett kan 

markedsverdien for tilsvarende brukes som utgangspunkt for en verdifastsettelse med enkelte 

justeringer og tilpasninger. Dette gjelder kun i de store byene som har et eksisterende marked 

for næringseiendom. Mange sykehus ligger i områder uten et eksisterende marked for 

næringseiendom. En markedsverdi er derfor ikke et prinsipp for verdifastsettelse som kan 

brukes på tvers av helseforetak. 

 

Ved nybygg vil som regel byggekostnaden bli benyttet som avskrivningsgrunnlag26. Avsetninger som 

tilsvarer avskrivningene i størrelse, vil sannsynligvis være tilstrekkelig til å kunne gjennomføre 

nødvendige verdibevarende tiltak. 

 

På eksisterende bygg benyttes ofte bokført verdi som avskrivningsgrunnlag, da med tillegg for 

oppgraderinger etter hvert som de blir utført. Dette kan gi en for lav husleie til å kunne ivareta 

fremtidige investeringer, spesielt hvis nødvendige oppgraderinger ikke foretas. 

Statsbygg legger ett eller flere av følgende elementer til grunn for kapitalkostnadene: byggekostnad, 

tomtekostnad, kjøpesum, markedsverdi eller rehabiliteringskostnad. I tillegg tar Statsbygg med en 

vurdering av restverdi i leieberegningsgrunnlaget der høy restverdi gir lavere husleie fordi leien ikke 

skal dekke et forventet verditap. 

I kommunale virksomheter der kostnadsdekkende husleie er innført, er det gitt overordnede 

retningslinjer om at historisk anskaffelseskost skal benyttes som avskrivningsgrunnlag. Et 

avskrivningsgrunnlag basert på anskaffelseskost, er beregningsmessig enkelt og etterprøvbart. 

 

• 2 – Forvaltningskostnader omfatter eiendomsadministrasjon, forsikringer, kontorkostnader, 

med mer. Her vil helseforetakene i stor grad ha egne erfaringstall/historiske regnskapstall som gir god 

innsikt. 

 

• 3 – Drifts- og vedlikeholdskostnader omfatter aktiviteter som gjentar seg innenfor ett år for at 

byggverket med sine tekniske installasjoner skal tilfredsstille de funksjonskrav som er stilt. I tillegg 

kommer alle aktiviteter / tiltak som har perioder ut over ett år, for eksempel planlagt periodisk 

vedlikehold, samt akutte reparasjoner slik at byggverket tilfredsstiller de opprinnelige gitte tekniske og 

funksjonelle krav. 

Vedlikehold, slik dette er definert i NS 3454 etter en revisjon av standarden i 2013, omfatter mindre 

utskiftninger og planlagte vedlikeholdstiltak. Utskiftningskostnader er utskiftninger av hele 

bygningsdeler som fasadekledning, vinduer, tak og ventilasjonsanlegg. Dette medfører at 

sammenligninger av tallgrunnlag før og etter 2013 er krevende. 

Vedrørende vedlikehold må det i noen grad benyttes egne erfarings-/regnskapstall. I tillegg bør også 

nøkkeltall fra vedlikehold av tilsvarende bygningsmasse vurderes. 

• 4 – Utskiftings- og utviklingskostnader omfatter alle ytelser for utskifting av bygningsdeler. 

Dette vil si arbeider og tiltak som er nødvendige som følge av at periodisk vedlikehold ikke lenger er 

tilfredsstillende for å opprettholde tekniske og funksjonelle krav til bygningsdeler som har kortere 

levetid enn selve byggverket. I tillegg omfattes aktiviteter som følge av endrede krav fra 

 
26 Dersom der er et kapitalavkastningskrav i en husleiemodell, vil tomtekostnader inngå som del av avkastningsgrunnlaget, 
men ikke som en del av avskrivningsgrunnlaget. 
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kjernevirksomheten eller myndigheter, dvs alle aktiviteter som hever byggverkets standard sett i 

relasjon til utgangsnivået uten at virksomheten fraflyttes. Hovedombygging inngår ikke. 

Utviklingskostnadene kan videre deles inn i to hovedområder: 

o Eierstyrt utvikling – alle tiltak som har sitt utspring i myndighetskrav og –pålegg. Dette kan være 

endrede krav til brannsikring, krav om utskifting av PCB-holdige lysarmaturer, osv. Alle slike tiltak vil 

heve standarden fra utgangspunktet, men bør ikke medføre økt husleie 

o Brukerstyrt utvikling – alle tiltak som har sitt utspring i endrede krav/oppgaver for 

kjernevirksomheten og som krever ombygging eller tilpasning av bygningsmassen. Slike tiltak vil også 

heve standard fra utgangspunktet, og bør medføre økt husleie 

Det finnes ikke noen norsk kostnadsdatabase som er et egnet utgangspunkt for å vurdere utskiftings- 

og utviklingskostnader, men nøkkeltall fra ulike leverandører kan benyttes som et utgangspunkt. 

 

Kostnader som er avhengige av hvordan arealene blir brukt – disse kan belastes leietager direkte: 

• 5 – Forsyningskostnader omfatter kostnader for energi, vann og avløp, og avfallshåndtering 

dersom forbruket påvirker kostnaden. Her kan egne regnskapstall benyttes som grunnlag. 

 

Når det gjelder forsyningskostnadene så finnes det også erfaringstall for disse som gir mulighet til å 

bruke nøkkeltall pr m2, men siden kostnadene her er avhengig av forbruk vil aldri nøkkeltall være 

eksakt og det er derfor mer vanlig at man i husleiesammenheng betaler forsyningskostnadene i 

henhold til forbruk. 

 

6 – Renholdskostnader omfatter anskaffelse og driftskostnader for maskiner, verktøy, utstyr og 

rekvisita som medgår i renholdstjenesten, samt kostnader til periodisk renhold, rens og polering og av 

alle flater innvendig. Her vil egne kostnadstall kunne brukes, men det finnes også nøkkeltall som kan 

benyttes. 

Det blir mer og mer vanlig at man lager egne avtaler som definerer ønsket omfang av 

renholdstjenesten med tilhørende kostnad. 

 

Tilleggskostnader, slik disse er definert i NS 3454: 

• 7 – Service-/støttekostnader til kjernevirksomheten omfatter kostnader til vakt og sikring, 

sentralbord/resepsjon, kundesenter, møbler og inventar, IKT, post og arkiv, med mer. 

 

• 8 – Virksomhetsspesifikke kostnader kan eksempelvis være kostnader til drift av kjøkken eller 

andre områder knyttet til kjernevirksomheten hvor man kjøper driftstjenester. 

 

 

Den midlertidige ordningen i Vestre Viken HF  

I Vestre Viken ble en midlertidig modell innført i 2018/19 i påvente av felles nasjonal modell. 

Klinikkenes arealforbruk pr 1.juni 2018 til grunn for budsjett 2019, dog korrigert for kjente endringer 

fremover, og helårseffekter av endringer foretatt i 2018 (både økninger og reduksjoner) lagt til grunn 

ved innføring av internhusleie.  I tillegg ble det forutsatt at ved større endringer i arealforbruk, vil det 
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vurderes justering av de berørte klinikkenes basisramme for å hente ut gevinster og/eller finansiering 

av økt forbruk. Eksempelvis ved salg av eiendom, eller inngåelse av nye eksterne leiekontrakter.  

Basisjusteringer knyttet til større endringer i arealbruk vurderes i slike tilfelle særskilt i forbindelse med 

budsjettprosessen. 

Husleieprisen pr m2 endres hvert år basert på faktiske kostnader. Både endret pris pr m2 og endret 

arealbruk beholdes som kostnad/sparing i klinikkene. Finansiering av endret husleie skjer gjennom et 

prispåslag for alle klinikkene. 

Derved ble det innført en modell der prisen pr m2 reflekterer faktiske kostnader og arealbruk. Risiko 

for endringer i faktiske kostnader vil bæres av klinikkene. Prisbilaget tilpasses dette. 

Korrigerte dokumenter må fremlegges ledermøtet innen utgangen av mai. Husleieberegning for neste 

års budsjett fremlegges ledermøtet i budsjettsamling i august.  

For å tilrettelegge ny internhusleiemodell tilpasset den nasjonale modellen ble det vurdert å nedsette 

en arbeidsgruppe for blant annet å sørge for at ERP i størst mulig grad er tilrettelagt.  

I praksis er ikke regimet med endret arealfordeling gjennomført, ettersom arealbruk pr klinikk ikke er 

revidert for 2020. 
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Vedlegg 2: Notat fra Multiconsult; Verdibevarende vedlikehold av bygg 
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Vedlegg 3: Notat fra Multiconsult; Beregning av byggenes tekniske verdi 
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Vedlegg 4: Stemmeforklaring, Lasse Sølvberg 

Det uttrykkes innledningsvis enighet om mål: Godt vedlikeholdte og god verdibevaring av bygg, samt 
langsiktig prioritering av midler til dette. Det er helt nødvendig å gi dette området størst mulig 
ledelsesmessig fokus og prioritet.  
 

En intern husleieordning, som er bestilt utredet i dette prosjektet, inkluderer ikke finansiering av foretakenes 

etterslep på vedlikehold og oppgradering. Det går derimot fram av arbeidet at etterslep på vedlikehold bør 

finansieres gjennom andre og særskilte ordninger. For representanten framstår det som åpenbart at våre 

foretak bør ha kontroll på etterslep av vedlikehold og oppgradering på all bygningsmasse innen foretaket, 

og at det bør inkluderes i en helhetlig ordning. Det oppfattes som en risiko at innføring av en 

husleieordning, som vil ha forrang, vil kunne medføre en for liten økonomisk fleksibilitet i budsjetterte 

midler til at foretakene kan finansiere etterslepet.  

Representanten mener det vil være et godt virkemiddel for å nå målsettingen, at foretakene har høyt 
fokus fra toppledelsen på verdibevaring, vedlikehold og etterslep. Det bør legges planer for dette samlet 
både på kort, mellomlang og lang sikt. Nivået på midler til vedlikehold og investeringer bør trappes opp 
over en årrekke for å sikre godt vedlikehold, samtidig som man bevarer fleksibiliteten til kortvarige 
omprioriteringer. Det vil videre føre til at unødvendig og kostnads-krevende byråkrati unngås.  
 
Det er kjent at riksrevisjonen har uttalt i forhold til den planlagte evalueringen i Forsvarsbygg at 

«Riksrevisjonen vil fastholde at det har vært en negativ utvikling i målt tilstand i perioden 2009–2015, og 

gitt størrelsen på eiendomsmassen vil selv en liten forverring i gjennomsnittlig tilstandsgrad utgjøre store 

kostnader til forbedring.» (Dokument 3:3 (2016-2017)) 

En slik uttalelse fra Riksrevisjonen er ikke beroligende og indikerer slik vi ser det at den interne 
husleieordningen ikke har bidratt til overordna måloppnåelse – bedre vedlikeholdte bygninger for 
Forsvaret totalt sett. 
  
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. 

 

 


