
 

  

Veileder for innføring av 
internhusleie i Helse Sør-Øst 

VERSJON 1.0,  27.  APRIL 2022 

Denne veilederen er en forenkling av Utredning av felles 
husleieordning og felles mål for tilstandsgrad, versjon 1.0. 

Veilederen retter seg mot innføring av internhusleie 
i 2023 for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene 

i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, 

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide 

sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
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Utarbeidet av:  

Bygg og eiendom, Anne Charlotte Moe, anne.charlotte.moe@helse-sorost.no 
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1 Formål 

Veileder for innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst er forenkling av Utredning av felles 

husleieordning og felles mål for tilstandsgrad, versjon 1.0. Veilederen retter seg mot 

innføring av internhusleie innen 1. januar 2023 for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det 
er lagt vekt på at ordningen skal være enkel å forstå og enkel å implementere.  

Hensikten med å innføre internhusleie er å:  

 legge bedre til rette for verdibevarende (tilstandsbasert) vedlikehold 

av sykehusbygg 

 få en mer effektiv arealutnyttelse av sykehusbyggene 

Internhusleieordningen er beskrevet i denne veilederen med følgende vedlegg: 

Vedlegg A – Mal for leiekontrakt 

Vedlegg B – Mal for beregning av kapitalleien  

2 Bakgrunn 

Av statsbudsjettet for 2018, Prop. 1 S (2017–2018) gikk det frem at det skulle utredes 

hvordan det kunne legges bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg. 

Det bør utredes om etablering av internhusleie innenfor det enkelte helseforetaket kan være et 

mulig virkemiddel for mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene, 
herunder om dette skal gjøres til en obligatorisk ordning for alle helseforetak.  

Foretaksmøtet ga i 2019 de fire regionale helseforetakene i oppdrag å legge til rette for en 

felles husleieordning med et felles mål for tilstandsgrad av byggene. De fire regionale 

helseforetakene fikk følgende oppdrag: 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.  

Med bakgrunn i krav gitt i foretaksmøtet i januar 2019 og mandat gitt av de fire 

administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, har en arbeidsgruppe 

sammensatt med representanter fra regionalt helseforetak og helseforetak levert rapporten 

«Utredning av felles husleieordning og felles mål for tilstandsgrad», Versjon 1.0 – datert 23. 
april 2021.  

I møte mellom de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 13. 

desember 2021 ble følgende vedtak fattet: AD-ene i RHF-ene slutter seg til de anbefalingene 

som framgår av saken.   
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3 Generelt 

En intern husleieordning håndteres av tre avtaleparter; 

• Utleier: Helseforetaket ved administrerende direktør er eier av bygningsmassen  

• Forvalter: Forvalter som er delegert ansvaret for husleieordningen 

• Leietaker: Kliniske og merkantile enheter i helseforetaket  

Husleieordningen bygger på følgende prinsipper; 

• Tydelig rollefordeling, slik at utleier, forvalter og leietager kan opptre på 

en selvstendig og uavhengig måte.  

• Partenes ansvar beskrives i en leiekontrakt, jf. Mal for leiekontrakt i vedlegg A. 

Kontraktsmalen tar utgangspunkt i næringslivets standardkontrakt for leieforhold 

mellom profesjonelle parter. Det gis mulighet for lokale tilpasninger.  

• Kontraktspartene er utleier og leietager. Leietager bør være en enhet på nivå 2 

(klinikk-/divisjonsnivå). Løpende oppfølging/samarbeid med forvalter kan 

delegeres til nivå 3 eller 4 i klinikkene.   

• Arealoversikter etableres for eksklusive arealer og fellesarealer (nivå 2, 3 og 4) 

• Det etableres entydig eiendomsøkonomi hvor alle kostnader og inntekter forbundet 

med eiendom samles til ett kostnadssted hos forvalter.  

• Leien skal dekke faktiske kostnader for bygget. Finansiering av tiltak for å ta igjen 

vedlikeholdsetterslep gjennom husleien skal unngås.  

Sjekkliste før implementering av internhusleie i helseforetaket; 

• Oversikt over hvilket areal som leies eksklusivt av klinikkene  

• Oversikt over fellesareal i byggene og fordeling av disse 

• Oversikt over klassifiserte arealer i henhold til klassifikasjonssystemet for 

helsebygg 

• Helseforetakets samlede bokførte verdi for helseforetakets eiendommer 

• Etablere tilstandsbasert vedlikeholdsplaner per bygg for tilstandsgrad 2 og 3 i 

henhold til Norsk Standard for Tilstandsanalyse av byggverk (NS3424) 

• Eiendomsrelaterte kostnader, som også inkluderer interne kostnader, skal konteres 

etter kontoplan for livsløpskostnader i henhold til Norsk Standard for 

Livssykluskostnader for byggverk (NS3454) 

• Opprette funksjon for en leiekontraktsansvarlig i helseforetakene  

• Opprette funksjon i økonomiavdeling for oppfølging av internhusleien 

• Helseforetakene må delta med hensiktsmessig representasjon i møteforum for 
innføring av internhusleie i opprettet av Helse Sør-Øst RHF.    

https://www.klassifikasjonssystemet.no/
https://www.klassifikasjonssystemet.no/
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4 Sentrale forhold i leieavtalen 

4.1 Leieobjektet  

Leieobjekt = eksklusivt areal + andel fellesareal. 

Arealoversikter innhentes fra oppdaterte tegninger i FDVU-systemet1. Tegningene må 
inkludere romnummer, areal og rombetegnelse. 

Leietagers eksklusive arealer og fellesarealer angis i tegning (bilag 1 til leieavtalen). 
Eventuelle endringer i leieobjektet beskrives i egen tilleggsavtale, eller ny leiekontrakt. 

4.2 Leieperioden 

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

enheter i et sykehus vil være lokalisert på samme sted i mange år. Likevel vil det være 

behov for å flytte 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.  

4.3 Leien - beregningsmetode 

Internhusleien er kostnadsdekkende og består av kapitalleie og felleskostnader 
(forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, FDVU). 

Leien beregnes på bakgrunn av helseforetakets bokførte verdi og avsatt sum for 
tilstandsbasert vedlikehold. 

Byggets levetid settes til helseforetakets bokførte eiendomsverdi dividert på avskrivning 
per år. I denne forenklede modellen settes restverdien av eiendommen til null. 

                                                             

 

 

1 Databasert FDVU-system som benyttes til oppfølging og lagring av informasjon om bygningen og 

oppgaver innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Kan være koblet mot BIM-verktøy 

(bygningsinformasjonsmodell), SD (sentralt driftssystem) anlegg og økonomisystem. 
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Kapitalen som eiendomsmassen representerer skal renteberegnes i sin helhet. Det 

regionale helseforetaket fastsetter kalkulasjonsrenten i forbindelse med årlig 
budsjettprosess.  

Leien skal justeres i forhold til arealenes tekniske standard. Arealer med høy teknisk 

standard prises med en høyere leie enn arealer med lavere standard. Det legges opp til fire 

arealkategorier, basert på klassifikasjonssystemet for helsebygg. Kategori 1 er 

utgangspunktet for vekting av leien for de øvrige arealkategoriene. Arealkategoriene er som 
følger; 

• Kategori 1 - gjennomsnittlig komplekse arealer, for eksempel kontor, møterom, 

korridorer. Vektes til 100%.   

• Kategori 2 - noe mer komplisert arealer, for eksempel behandlingsrom, sengerom, 

kjøkken, tekniske rom. Vektes til 250 % av kategori 1.  

• Kategori 3 – de mest kompliserte arealer, som for eksempel laboratorium og 

operasjonsstuer. Vektes til 400 % av kategori 1. 

• Kategori 4 – svært enkle arealer, for eksempel lager, sjakter, parkeringsgarasje etc. 

i bygg som også har annen virksomhet. Vektes til 60 % av kategori 1.  

Dersom en slik standardisert justering benyttes, må samlet leie for bygget, etter fordeling, 

også bli den samme som før justeringen. 

Helseforetakene leier også arealer eksternt. Disse leiekontraktenes årlige verdi legges til 
beregningen. På samme måte må inntekter fra utleide arealer trekkes fra leieberegningen. 

Det skal utarbeides 10-års tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for tilstandsgrad 2 og 5-års 

tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for tilstandsgrad 3. Den andelen av vedlikeholdsplanen 

som tilhører vedlikeholdsetterslep må holdes utenfor vedlikeholdsbudsjettet som legges 
inn i leieavtalen. Ekstraordinært vedlikehold dekkes ikke av husleieordningen. 

Kostnadsdekning for tilstandsbasert vedlikehold og utskiftning slik det fremgår av 

budsjettet for tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for helseforetakets eiendomsportefølje, 

inngår i leiens kapitaldel. Dette for å få en ordning som sikrer et verdibasert vedlikehold og 

rom for planlegging som er hele hensikten med ordningen. Over tid skal nivået ligge på ca. 
350 kroner per kvadratmeter (2022-kroner).  

For beregning av leien er det utarbeidet et regneark, se vedlegg B.  

4.4 Felleskostnader (FDVU) - beregningsmetode 

Felleskostnader (FDVU) inngår i internhusleien. 

Felleskostnader (FDVU) dekker faktiske kostnader for forvaltning, drift og utvikling for 

inneværende år. Ved inngangen av året settes felleskostnadene (FDVU) lik budsjettverdi. 

Budsjettet settes opp basert på tidligere års regnskap. Gjennomgang av faktiske felles-

kostnader (FDVU) utføres etter regnskapsavslutning, jf. punkt 4.6 under.  
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Nedenfor er gjennomsnittlige tall for felleskostnader (FDVU) satt opp som en veiledning; 

eiendomsforvaltning  ca.   50 kroner per kvadratmeter 

eiendomsdrift ca. 220 kroner per kvadratmeter 

utvikling, inkl.  offentlige krav og pålegg  ca.   30 kroner per kvadratmeter 

forsyning (energi, vann, renovasjon) ca. 300 kroner per kvadratmeter 

renhold ca. 300 kroner per kvadratmeter 

eventuelt øvrige kostnader  xxx kroner per kvadratmeter 

Felleskostnader (FDVU)  ca. 900 kroner per kvadratmeter 

 

4.5 Tilleggsavtaler / serviceavtaler 

Det kan i tillegg avtales servicetjenester som spesifiseres i kontrakten. Det kan også avtales 
tilleggstjenester ut over standard, for eksempel ekstra renhold, portørtjenester og vakthold. 
Kostnader for dette legges inn som eget punkt i kontrakten. 

4.6 Fakturering og rapportering 

Ansvaret for rapportering knyttet til leieforhold og bruken av helseforetakets eiendommer 
legges til forvalter. 

Leien overføres månedlig fra leietaker til forvalter i henhold til kontrakt. 

Gjennomgang av faktiske felleskostnader (FDVU) skjer minimum én gang i året. Avregning 

skjer når leietaker og forvalter er omforent om faktiske kostnader. Dersom det er beregnet 

for høy sum betaler forvalter differansen tilbake til klinikken. Dersom det er benyttet mer 

enn kontraktsfestet sum, betaler klinikken mellomværende til forvalter. 

4.7 Regler for oppsigelse 

Uansett om leiekontrakten har en fast løpetid eller om den er løpende, bør det være 

anledning til å si opp leiekontrakten. Det bør 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. 

Arealer som ikke kan leies ut igjen, eksempelvis et rom inne i en avdeling, bør ikke kunne 
sies opp.  
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5 Reforhandling av kontrakt 

5.1 Etter implementering av husleie 

Ved nybygg eller rehabilitering av arealer økes bokført verdi for eiendomsporteføljen. Dette 

medfører en økning i leien for alle leietakere. 

Helseforetakene kan selv velge om nye bygg skilles ut som egne leieobjekter. 

Beregningsmetoden blir den samme, siden investeringen er lik bokført verdi for nye bygg.  

Det kan også være en mulighet å skille mellom nye og bygg med lavere tilstandsgrad, ved 

for eksempel å utarbeide to leienivåer, en for bygg som har tilstandsgrad 0 til 1 og en lavere 

leie for bygg med tilstandsgrad 2 til 3. Dette er tiltak som kan vurderes etter at 
helseforetaket har iverksatt husleieordningen og har noe erfaring med ordningen.  

Ved ombygginger skal aktuelle tegninger oppdateres, og endringer registreres i FDV-

systemet og BIM-modell, slik at endringene får virkning for aktuelle leieberegninger og 

kontrakter.  

Det bør gjennomføres årlige gjennomganger mellom leietaker og forvalter vedørende 

leieforholdet. 

Det anbefales at det utarbeides en arealbruksplan2  som viser hvem som skal bruke hvilke 

arealer fremover. 

Ett av hovedpoengene med husleieordningen er å leie areal tilpasset klinikkens behov. Ved 

avgivelse av areal skal husleien reduseres tilsvarende. Dersom arealene ikke umiddelbart 

kan leies av andre klinikker eller eksterne, må klinikken allikevel få denne 

kostnadsreduksjonen i leien. Det arealet som frigjøres må tillegges fellesareal og fordeles ut 

på alle kontrakter. Vurderinger rundt arealmessige justeringer gjøres en gang per år.   

  

                                                             

 

 

2 Jf. Utvikling og forvaltning av bygg og eiendom (Sykehusbygg 2020) 
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