
 
Til Sykehuset Innlandet HF, 
 
Nedenfor følger utskrift av foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2022. 
Saksfremlegget 028-2022 med vedlegg finnes tilgjengelig på våre nettsider.  
 

Utskrift av møteprotokoll (foreløpig) 
Styret i Helse Sør-Øst RHF 
Møtedato: 10. mars 2022 
 

028-2022 Sykehuset Innlandet HF - søknad om fullmakt til inngåelse av leieavtale 
med Valdres lokalmedisinske senter eiendom IKS 

 
Oppsummering 

Sykehuset Innlandet HF søker om fullmakt til å inngå leieavtale med Valdres lokalmedisinske 
senter Eiendom IKS, i fremtidig påbygde lokaler til eksisterende bygg på Fagernes. Samlokalisering 
med den kommunale helse- og omsorgstjenesten styrker spesialisthelsetjenestetilbudet i 
regionen. 
 

Avtalen klassifiseres regnskapsmessig som en finansiell leieavtale. Det er usikkerhet knyttet til 
endelig leiekostnad, og dermed risiko for at avtalens verdi vil være over 100 millioner kroner. I 
henhold til vedtektene i Helse Sør-Øst RHF skal saken forelegges foretaksmøte for endelig 
godkjenning dersom verdi av endelig leieavtale er over 100 millioner kroner. 

 

Kommentarer i møtet 

Styret stiller seg bak forslag til vedtak, men viser til den generelle føringen i finansstrategien i 
Helse Sør-Øst om at helseforetakene ikke skal inngå finansielle leieavtaler som medfører en total 
årlig finansiell leie over 0,2 % av årlig samlet inntekt i helseforetaket. 
 
Styret legger i behandlingen av saken vekt på at Valdres lokalmedisinske senter er et godt 
eksempel på offentlig-offentlig samarbeid i distriktene med kommunen, og at dette derfor 
begrunner et unntak fra de generelle føringen i finansstrategien. Hensynet til tilgang på midler til 
investeringer i Sykehuset Innlandet HF er ikke et relevant argument for å inngå en leieavtale.  
 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret godkjenner at Sykehuset Innlandet HF inngår avtale med Valdres kommune om 

leie av arealer i Valdres lokalmedisinske senter eiendom IKS for å samlokalisere tilbudet 
innenfor psykisk helsevern med det somatiske tilbudet. Det legges til grunn at 
betingelsene i den endelige leieavtalen ikke avviker vesentlig fra opplysningene som 
fremgår av saken. 
 

2. Dersom verdien av endelig leieavtale overstiger 100 millioner kroner, ber styret om at 
saken oversendes foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.  

Journalført i Public 360°

https://helse-sorost.no/arrangementer/styremote-10-mars-2022


Med vennlig hilsen

Anders Minaberg
Investeringssjef
Økonomi og finans/Finans
Helse Sør-Øst RHF
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