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Styret godkjenner at søknad om generelt unntak fra finansstrategien om fullmakt til å inngå 
operasjonelle og finansielle avtaler ved leie av lokaler til ambulansetjenesten oversendes 
Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. 
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SAKSFRAMSTILLING 
SAK NR.  076 – 2022 

Bakgrunn 
Sykehuset Innlandet overtok driftsansvaret for den samlede ambulansetjenesten i 
tidligere Hedmark og Oppland i 2013. I forbindelse med overdragelsen overtok 
Sykehuset Innlandet også leiekontraktene til selve ambulansestasjonene fra de private 
driverne. Mange av disse leieavtalene nærmer seg nå utløp, og må reforhandles og 
eventuelt fornyes de nærmeste årene.  
 
Sykehuset Innlandet har i dag en svært desentralisert struktur av de prehospitale 
tjenestene. Dette er i tråd med målbilde til Sykehuset Innlandet og er ett av de fire bena 
foretakets strategi bygger på. Totalt har prehospitale tjenester 26 ambulansestasjoner, 
hvorav 24 stasjoner driftes i leide lokaler. De fleste avtalene har ti års varighet med 
opsjon av litt ulik varighet. Årlig husleie uten felleskostnader, strøm, renhold med mer 
beløper seg til om lag 12 millioner kroner. Disse kontraktene har en utløpsprofil som 
vist i tabellen under: 
 
Utløpsår kontrakt Årsbeløp 2022 Antall kontrakter 
2022                638 333  2 
2023            2 023 411  5 
2024                371 314  1 
2025                788 613  2 
2026            1 350 663  3 
2027            1 611 243  4 
2028            3 053 086  4 
2029                774 429  2 
2032            1 314 620  1 
Totalsum          11 925 712  24 

 
Prehospitale tjenester skal videreutvikles i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. 
Flere kommuner ønsker også samarbeid med Sykehuset Innlandet om samlokalisering 
av ambulanse og egne nødetater for å styrke samarbeid og samhandling i akuttkjeden. 
Utbygginger gjennomføres gjerne i kommunens regi med Sykehuset Innlandet som 
leietaker. Slike samarbeid vil være helt i tråd med samhandlingsreformens og 
helsefellesskapets intensjoner, men er ofte utfordrende avtalemessig ettersom 
kommunene kan være lite villige til å bære risiko ved denne type leieavtaler. Det fører 
til at leieavtalene ofte har en lang tidshorisont. Dette utfordrer finansstrategien i Helse 
Sør-Øst RHF for finansiell leasing.  
 
Denne saken er en søknad om generelt unntak fra finansstrategien om fullmakt til å inngå 
operasjonelle og finansielle avtaler ved leie av lokaler til ambulansetjenesten i Sykehuset 
Innlandet. 
 

Saksframstilling 
En gjennomgang av leieavtalene viser at det vil komme endringer på åtte avtaler de 
neste fem årene hvor helseforetaket med stor sannsynlighet vil ende opp i en 
problemstilling med finansiell leie på grunn av omfang og leieperiode. Ved flere av de 
eksisterende lokalene – og eventuelt i nye lokaler – må det gjøres tilpasninger for å 
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tilfredsstille Arbeidstilsynets retningslinjer og krav 1 til lokaler for ambulansepersonell. 
Dette kan virke inn på avtalenes varighet. 
 
Tilbake i tid var eksterne leieavtaler i mindre grad omfattet av regionale reguleringer. I 
gjeldende finansstrategi for Helse Sør-Øst vil en leiekontrakt av et bygg defineres som 
finansiell leasing i det nåverdien av leiekontraktens forpliktelse, inkludert opsjoner, 
overstiger det vesentligste av leieobjektets verdi- eller byggekostnad. Det er flere 
momenter som kan klassifisere en leiekontrakt som finansiell, men det er dette punktet 
som i all hovedsak er avgjørende. 
 
Det som oppleves ute i markedet, og da særskilt i tilfeller med kommuner og 
samlokalisering med andre nødetater, er at kommunene ønsker leiekontrakter hvor 
Sykehuset Innlandet forplikter seg til å dekke byggekostnader i ambulansedelen av 
bygget i leieperioden. Slike kontrakter faller gjerne inn under definisjonen av finansiell 
leie.  
 
Finansstrategien for Helse Sør-Øst har begrenset helseforetakenes anledning til å inngå 
finansielle leasingavtaler til 0,2 prosent av årlig samlet inntekt i helseforetaket. 
Rammen Sykehuset Innlandet har til rådighet, er allerede disponert i hovedsak til 
leasing av ambulanser og større medisinsk teknisk utstyr som PET-CT og MR til 
sykehusene. Ettersom Sykehuset Innlandet har en begrenset ramme for investeringer i 
bygg og utstyr, må det gjøres en stram prioritering for bruk av midlene. Gjennomføring 
av store og kapitalkrevende anskaffelser er spesielt utfordrende, og må veies opp mot 
behovet for å sikre midler til gjenanskaffelse av medisinsk teknisk utstyr og kritisk 
vedlikehold av bygg for å sikre løpende drift. I denne vurderingen vil det være gunstig 
for Sykehuset Innlandet å fortsatt leie lokaler gjennom samarbeid med kommuner eller 
i det åpne utleiemarkedet. 
 
Finansstrategien for Helse Øst åpner for at helseforetakene kan søke om unntak fra 
bestemmelsene dersom det ikke er relevante ledige lokaler og/eller 
tomgangsleieforhold i eget helseforetak, og dersom arealbehovet er et resultat av 
helseforetakets utviklingsplan.  
 
Leie kan over lengre tid være mer kostbart enn å bygge selv, men det gir i denne 
sammenheng Sykehuset Innlandet en større fleksibilitet. Det vurderes at videreføring av 
leie av lokaler til ambulansetjenesten etter dagens desentraliserte modellen, sett opp 
mot alternativet utbygging i egen regi, framstår som eneste realistiske alternativ uten å 
svekke foretakets bæreevne. Helseforetaket har ikke evne til å finansiere eventuelle 
utbygginger over eget budsjett samtidig med andre mer presserende investeringsbehov. 
Leieavtalene er således godt tilpasset det behovet Sykehuset Innlandet har nå og i årene 
som kommer, uavhengig av framtidig sykehusstruktur. Ambulansetjenesten er også 
avhengig av en viss fleksibilitet i basestrukturen.  
 
 
 
 

                                                        
1 https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/helse-og-sosial/krav-til-arbeidslokaler-
og-arbeidstoy-i-ambulansetjenesten/  
 

https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/helse-og-sosial/krav-til-arbeidslokaler-og-arbeidstoy-i-ambulansetjenesten/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/helse-og-sosial/krav-til-arbeidslokaler-og-arbeidstoy-i-ambulansetjenesten/
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Administrerende direktørs vurdering 
Sykehuset Innlandet har i dag en desentralisert struktur på de prehospitale tjenestene. 
Dette er i tråd med målbilde til Sykehuset Innlandet. Totalt har prehospitale tjenester 
26 ambulansestasjoner, hvorav 24 stasjoner driftes i leide lokaler. 
 
Sykehuset Innlandet har i årene som kommer, behov for å fornye gjeldende leieavtaler 
for ambulansetjenesten. Disse avtalene vil dels bli definert som operasjonelle og dels 
som finansielle, avhengig av den enkelte leiekontrakts årlige beløp og leieperiode 
inkludert opsjonsperioder. 
 
I henhold til Finansstrategien for Helse Sør-Øst RHF er hovedregelen at helseforetakene 
ikke skal inngå finansielle leieavtaler som medfører en total årlig finansiell leie over 0,2 
prosent av årlig samlet inntekt i helseforetaket, men det er åpnet opp for å gi unntak for 
dette.  
 
Administrerende direktør vurderer at videreføring av leie av lokaler til 
ambulansetjenesten etter dagens desentraliserte modell er et bedre alternativ enn 
utbygging i egen regi, og vil ikke svekke foretakets bæreevne. Leieavtalene er godt 
tilpasset det behovet Sykehuset Innlandet har nå og i årene som kommer, uavhengig av 
framtidig sykehusstruktur.  
 
Administrerende direktør anbefaler for styret at søknad om generelt unntak fra 
finansstrategien om fullmakt til å inngå operasjonelle og finansielle avtaler ved leie av 
lokaler til ambulansetjenesten, oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. 
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