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1. Styret tek saka til orientering.  
 



Oppsummering 
 
Riksrevisjonen overlevert den 15. september 2011 si rapport frå ei undersøking av eigedomsforvaltninga 
i landets helseføretak. Rapporten peiker på fleire forbetringsområde. Funna vil bli nytta i det vidare 
arbeid innanfor utvikling av eigedomsområdet i Helse Vest.  
 
Fakta 
 
Dokument 3:11 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene 
blei overlevert Stortinget 15. september 2011. 
 
Frå Riksrevisjonen si omtale av rapporten gjengis følgjande: 
 

Større investeringsprosjekter skal gå gjennom en tidligfaseplanlegging. Veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter gir et godt grunnlag for en systematisk og oversiktelig 
beslutningsprosess, og veilederen er lagt til grunn ved planlegging av alle de undersøkte 
sykehusutbyggingene. Undersøkelsen viser imidlertid at helseforetakene ved overordnede føringer 
som gis fra styret i det regionale helseforetaket eller fra styret i helseforetaket, bindes opp til 
bestemte løsninger som begrenser handlingsrommet for å søke etter alternative 
utbyggingsløsninger. 
 
Det er svakheter i de driftsøkonomiske analysene som ligger til grunn for de foretrukne 
investeringsalternativene i flere av prosjektene. Det er i flere av utbyggingene lagt inn 
forutsetninger om blant annet driftsbesparelser på personalområdet og inntektsøkninger som følge 
av økt pasientbehandling, som i liten grad er sannsynliggjort i analysene. Dette medfører 
usikkerhet knyttet til om foretakene vil kunne håndtere de driftsøkonomiske konsekvensene av 
investeringen. 
 
Riksrevisjonens undersøkelse av ferdigstilte prosjekter viser at forutsetninger om gevinster ved 
idriftssettelse av det nye bygget ofte ikke blir innfridd. Dette kan skyldes at forankringen og/eller 
oppfølgingen ikke har vært god nok og manglende realisme i de opprinnelige anslagene. 
 
Riksrevisjonens undersøkelse viser også et omfattende behov for bygningsmessig oppgradering 
som følge av at vedlikehold ikke har vært tilstrekkelig prioritert. - Effektiv arealbruk og drift i 
bygningsmassen er utfordrende da deler av bygningsmassen er lite egnet for dagens drift, sier 
Kosmo. 
 
De fleste helseforetakene har utarbeidet vedlikeholdsplaner, og det er en del arbeid i gang i 
helseregionene på bygg- og eiendomsområdet, blant annet for å skaffe til veie bedre 
informasjons- og plangrunnlag. Kun halvparten av helseforetakene har imidlertid langsiktige planer 
for bygningsmassen. Dette innebærer en risiko for at bygningsmassen ikke blir tilstrekkelig 
tilpasset nye krav og endrede forutsetninger i behandlingstilbudet. 
 
Videre viser undersøkelsen at det er dårlig samsvar mellom vedlikeholdsplanene og det reelle 
behovet. Rundt halvparten av den totale bygningsmassen har symptomer på dårlig tilstand, og tre 
av fire helseregioner mener at det har vært en negativ utvikling i teknisk tilstand for en betydelig 
del av bygningsmassen i perioden 2003–2010. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at fram til 2008 ble de regionale helseforetakene 
gjennom sine bevilgninger kun satt i stand til å gjenanskaffe og vedlikeholde om lag 60 prosent av 
den samlede verdien av sykehusbygg og utstyr. Selv om mye er nytt, kan ikke alt utbedres 
samtidig. Helseforetakene har omfattende investeringsplanen som innebærer flere nye moderne 
sykehusbygg i tiden som kommer. 

 
 
Kommentarar  
 
Eigedomsforvaltning er eit viktig grunnlag for ein berekraftig helseteneste som er i stand til å ta i bruk ny 
kunnskap innan medisin og pasientbehandling. Det er store verdiar som blir bundne opp i dei 



investeringane som blir gjort, og det er derfor viktig at desse blir riktig innretta og gjort ut frå eit 
langsiktig perspektiv.  
 
Utvikling av ein berekraftig spesialisthelseteneste handlar også om å ta vare på dei investeringane som 
blir gjort. I Helse 2020 er det peikt på det store etterslepet på vedlikehald og utfordringar når det gjeld 
kvalitet og kapasitet på bygg og anlegg. Dette vil kunne påverke kvaliteten på tenestene og 
arbeidsforholda til dei tilsette. Utfordringa til Helse Vest i eit langsiktig perspektiv vil vere å balansere 
drivarane for auka og redusert arealbehov, slik at vi kan tilby kostnadseffektive tenester med så låg 
realinvestering som mogleg.  
 
Dei regionale helseføretaka har i tråd med føringar frå føretaksmøta i januar 2011 i fellesskap inngått 
avtaler om kvalitetssikring av store byggeprosjekt på konseptnivå. Dette skal bidra til betre planlegging 
av nye prosjekt og oppfølging av rettleiaren for nye store utbyggingar.  
 
For å sikre at eigedomsmassen blir forvalta og utvikla på ein effektiv måte er det viktig at ein organiserar 
verksemda på ein slik måte at ein nyttar og utviklar den samla kompetansen innanfor 
eigedomsforvaltning på ein best mogleg måte. Dette tilseier ein regional samordning. Helse Vest har 
gjennomført eit omfattande eigedomsprogram og etablerte hausten 2010 eit regionalt eigedomsutval 
som i tillegg til å følgje opp tiltaksområde innanfor eigedomsverksemd og arealeffektivisering i Helse 
2020, særleg har fokusert på innføring av internleige i føretaksgruppa, tilretteleging for økonomisk 
rapportering og måling av eigedomsområdet og felles IKT-løysingar.  
 
Administrerande direktør vil i løpet av 2012 kome attende til styret med ei eiga sak vedrørande status for 
organisering og vidare utvikling innanfor eigedomsområdet. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene – Dokument 3:11 (2010–2011) 
 
 
 
 
 
 
 


