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Sak nr:  91/2012 

 

Navn på sak: Ny avskrivningsplan Kirkenes sykehus 

 

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon om justert avskrivningsplan for Kirkens sykehus 

til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Saksfremlegg.  

 

 

 

Hans Petter Fundingsrud 

Adm. dir. 

 



 

 

 

 

Styresak 91/2012  
 

Saksbehandler:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi    

Dato:   20.11.2012 

 

Ny avskrivningsplan Kirkenes sykehus 
 

 

Bakgrunn 

Som en konsekvens av vedtaket om oppstart av bygging av Nye Kirkenes sykehus er det gjort 

en verdivurdering av dagens bygg og antatt salgsverdi i 2020. Styret informeres i denne sak 

om at avskrivningsplanen for Kirkenes sykehus må justeres i hht. Regnskapslovens krav. 

Regnskapsloven krever at bokført verdi og virkelig verdi skal stemme overens. 

 

Saksutredning 

I september 2012 ble bygging av nye Kirkenes sykehus vedtatt, og i statsbudsjettet for 2013 

ble Helse Nord RHF gitt mulighet til å ta opp 40 mill i lån til dette formålet. 

 

Verdivurdering 

Vedtak om bygging av nye Kirkenes sykehus medførte en verdivurdering av bygningsmassen 

opp mot regnskapsmessig verdig og avskrivningsplan. Skifte Eiendom gjorde en grov 

verdivurdering og kom frem til at Kirkenes sykehus har en forventet salgsverdi på 4-10 mill. 

Med utgangspunkt i denne vurderingen er det vår vurdering at bygningen ved utgangen av 

2019 har en verdi på ca 20 mill. Dette krever i hht. Regnskapsloven en justering av 

avskrivningsplanen. 

 

Kirkenes sykehus vil være i bruk til nytt sykehusbygg står ferdig. Bygget har dermed en verdi 

for foretaket inntil bygget selges i 2020. Dagens bokførte verdi er 181 mill, med årlige 

avskrivninger på ca 9 mill ville bokført verdi ved utgangen av 2019 vært i overkant av 100 

mill. Ut fra den informasjonen vi besitter i dag, vil virkelig verdi være ca 20 mill ved 

utgangen av 2019. Det er derfor nødvendig å øke avskrivningstakten slik at bokført verdi 

stemmer med virkelig verdi, dvs 20 mill i 2020.  

 

Resultateffekt 

En justering av avskrivningsplanen for Kirkenes sykehus betyr i dette tilfellet økte årlige 

avskrivninger for Helse Finnmark HF. I 2012 vil avskrivningene bli 11,3 mill høyere enn det 

er budsjettert med. Dette tilvarer det beløpet avskrivingene ble justert ned med i 2012. Styret 

vedtok i budsjett 2012 å ikke dele ut denne delen av rammen til ordinær drift, dermed ligger 

midlene urørt i budsjett 2012. Økte avskrivninger vil få resultateffekt på 11,3 mill. noe som 

betyr at forventet positivt resultatavvik reduseres med 11 mill i 2012. 

 

Fremtidig bærekraft  

Justering av avskrivningsplanen vil ikke endre fremtidig bæreevne knyttet til nyinvesteringer. 

Denne justeringen vil dermed ikke ha noen praktiske konsekvenser for Helse Finnmark HF og 

fremtidig bæreevne fordi avskrivninger kun er en teknisk føring som ikke påvirker 

likviditeten. 
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