
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/368 Lill-Gunn Kivijervi 994 99 223 Hammerfest, 21.9.2016  
 
 
Saksnummer 86/2016 
 
Saksansvarlig:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi, Økonomisjef Stein Erik Breivikås og 

Drift- og eiendomssjef Øyvin Grongstad  
Møtedato:  29. september 2016 

 
Omprioritering investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus 
 
Ingress: Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har fått innvilget investeringsramme på 1460 mill. 
kr. Det er gjennom styresak 60/2016 dokumentert et behov for 1485 mill. kr. 
Finnmarkssykehuset HF må dermed omprioritere investeringsramme på 25 mill. kr. til 
prosjekt NKS. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å omdisponere inntil 25 MNOK av ubenyttede 
investeringsmidler i 2016/2017 til reserve for nye Kirkenes sykehus i henhold til 
følgende oppsett: 

 
Omprioritering fra kontorrigg -15,0 mill. kr. 
MTU, ambulanse 2017 -  5,0 mill. kr. 
Reserve 2016/2017 -  5,0 mill. kr. 
Overføres til reserve NKS 2017 25,0 mill. kr. 

 
2. Styret ber administrerende direktør søke Helse Nord om omprioritering av 

investeringsmidler. 
3. Styret ber administrerende direktør om å oppdatere investeringsbudsjettet 

2016/2017 i henhold til vedtakspunkt 1.  
4. Styret ber om en oppdatert status på investeringene innenfor de ulike prosjektene, 

inkludert disponerte investeringsmidlermidler, pr. september 2016. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
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Omprioritering investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus 
 
Saksbehandler:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi, Økonomisjef Stein Erik Breivikås og 

Drift- og eiendomssjef Øyvin Grongstad  
Møtedato:  29. september 2016 

1. Formål/Sammendrag 
Saken gjelder omdisponering av investeringsmidler til prosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
(NKS) på 25 mill. kr. i 2017. 

2. Bakgrunn 
Gjennom styresak hhv. 60/2016 i Finnmarkssykehuset og 84/2016 i Helse Nord, ble 
styrene orientert om at den økonomiske rammen i NKS var for lav. Styret i 
Finnmarkssykehuset vedtok på bakgrunn av dette å søke Helse Nord om økt ramme 
utover P(85) med 25 mill. kr. Helse Nord imøtekom ikke søknaden, og 
Finnmarkssykehuset må omdisponere investeringsrammer.  

3. Vurdering 
Finnmarkssykehuset har gjennomført omprioritering innenfor egen investeringsramme 
og innsparinger i prosjekt NKS i henhold til styrevedtak, jfr. Styresak 60/2016: 
 

 
 
Omprioritering av investeringsmidler i henhold til styresak 60/2016: 
CT til NKS anskaffes over ordinært investeringsbudsjett for medisinteknisk utstyr, noe 
som gir en reduksjon i investeringsbehovet for NKS på 11 mill. kr. 
 
Innsparing i investeringsbudsjett for NKS i henhold til styresak 60/2016: 
Reduksjon av budsjettet til medisinteknisk utstyr 13 mill. kr. I tillegg tas flyttekostnaden 
på 5 mill. over ordinært driftsbudsjett. 
 
Usikkerhetsanalysen som ligger til grunn for styresak 60/2016 viser at det ikke er 
sannsynlig at NKS vil overholde budsjettrammen på 1460 mill. kr (P85), noe som tilsier 
behov for en reserve på 25 mill. kr.  
 

Omdisponering og innsparing i investeringsbudsjett NKS
Investeringsbehov, jfr. Styresak 60/2016 1514
CT -11
Innsparing MTU -13
Flyttekostnad tas over drift -5
Behov 1485
Investeringsramme (P85) 1460
Behov for reserve 25
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Langtidsinvesteringsbudsjettet for Finnmarkssykehuset HF ligger i dag slik: 
 

 
 
Det ble i styresak 50/2016 vedtatt å omdisponere  investeringsramme på 15 mill. kr. til 
bygging av kontorbygg (brakkerig).  
 
Omdisponering av investeringsmidler 2017 
Det er gjort en vurdering av ytterligere omdisponering av investeringsmidler knyttet til 
byggeprosjektene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til investeringskostnadene for 
Samisk Helsepark, Finnmarksklinikken og Alta Nærsykehus, det er derfor ikke å anbefale 
å omdisponere investeringsmidler fra disse prosjektene. Hammerfest sykehus står ikke 
på investeringsbudsjettet før i 2019.  
 
Omdisponere 15 mill. kr. fra tiltak «kontorrigg»  
Det ble i styresak 50/2016 vedtatt en omdisponering av investeringsmidler fra «tiltak 
sykehusbygg» på 15 mill. kr. til bygging av kontorbygg (brakkerigg) til 25 arbeidsplasser 
på grunn plassmangel til klinisk virksomhet og nye oppgaver. Finnmarkssykehuset skal ta 
imot 12+12 5. og 6. års legestudenter samt skal ha plass til 6-8 overleger knyttet til dette. 
Prosjektet er klart til utsendelse, men er stoppet som følge av foretaket må omdisponere 
investeringsmidler for å finansiere NKS. Dersom kontorbygget ikke iverksettes er det 
nødvendig å leie lokaler til samme formål. Denne kostnaden må løses innenfor 
driftsrammen. Dette er et tiltak som vurderes som mulig å omdisponere i sin helhet. 
 
Omdisponere ytterligere 10 mill. kr.  
Det er behov for ytterligere 10 mill. kr til NKS. Ytterligere reduksjon av 
investeringsrammen til «tiltak sykehusbygg» vil medføre at nødvendige og igangsatte 
ombyggings- og oppgraderingsprosjekter ved Hammerfest sykehus ikke vil gjennomføres 
eller må stoppes (se vedlegg). Det anbefales at omdisponering gjøres fra MTU og da 

Investeringer byggeprosjekter
Tidligere år Total ramme 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Finnmarksklinikken 30,0 30,0
Spesialistpoliklinikk Karasjok 40,0 50,0 10,0
Alta Nærsykehus 200,0 395,0 100,0 95,0
Kirkenes nye sykehus (NKS) 1460,0
Hammerfest nye sykehus 1200,0 20,0 280,0 400,0 500,0
Sum investeringer 1730,0 1675,0 0,0 110,0 115,0 280,0 400,0 500,0 0,0 0,0
Investeringer byggeprosjekter

Tidligere år

Omdisponeri
ng jfr. 
styresaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tiltak sykehusbygg 35,0 -15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
MTU, abulanser, rehab m.m 16 25,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0
vAke 1
Nødnett 0
KLP/reserve 2,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
ENØK (varmepumpe) Styresak 13/2016 15
styresak 50/2016 Kontorbygg HF(omdisp.) 15 15,0 15,0
Nye Kirkenes sykehus, reserve styresak 86/2016
Sum investeringer 69,6 0,0 2063,0 2079,0 2080,0 2081,0 2092,0 2078,0 2079,0 2080,0

 
Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 
9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 

hovedsakelig forskyving av innkjøp av ambulansebiler på totalt 5 mill. kr. I tillegg 
disponeres reserven for 2016 og 2017 i investeringsbudsjett på totalt 5,0 mill. kr. 2 til 
NKS.  
 
Alternativ 1: 
Omprioritering fra kontorrigg -15,0 mill. kr. 
MTU, ambulanse 2017  -  5,0 mill. kr. 
Reserve 2016/2017   -  5,0 mill. kr 
Overføres til reserve NKS 2017  25,0 mill. kr. 
 
Alternativt kan ENØK-tiltak «varmepumpe» i Hammerfest på 15 mill. kr. stoppes. Dette er 
et tiltak som bidrar til lavere driftskostnader på ca. 2,0 mill. kr. pr år. Det er inngått 
kontrakt på brønnboring og selve varmepumpen er ute på anbud. Midlene til ENØK er 
øremerket ENØK-tiltak og må i så fall søkes omdisponert fra Helse Nord RHF.  
 
Alternativ 2: 
Omprioritering fra kontorrigg - 15,0 mill. kr. 
Varmepumpe    - 15,0 mill. kr. 
Totalt overføres reserve NKS    25,0 mill. kr. 
Resterende til reserve       5,0 mill. kr. 
 
Anbefaling 
Finnmarkssykehuset har ingen frie midler på investeringsbudsjettet. Det er derfor gjort 
en vurdering om at investeringstiltak som ikke er iverksatt kan utsettes eller stoppes. Det 
anbefales ikke å ta ned ytterligere på investeringsrammen «tiltak sykehusbygg» eller 
ENØK-tiltak. Begrunnelsen for dette er at alle disse tiltakene vil være med på å 
effektivisere driften og gi kostnadsbesparelse på lengere sikt. Anbefalingen blir derfor at 
alternativ 1 legges til grunn for omdisponering av investeringsramme til NKS. 

4. Risikovurdering 
Risiko for omdisponering av investeringsmidler på 15 mill. kr. fra kontorrigg er satt til lav. 
Helse Nord RHF har allerede godkjent omdisponering fra «tiltak sykehusbygg», og 
foretaket må finne løsning på arealutfordringer gjennom ordinær drift. 
 
Risiko knyttet til omdisponering av MTU-rammen vurderes som lav knyttet til 
ambulansebiler.  Ambulansebilparken er i bra stand. Risiko er knyttet til at kostnader til 
reparasjon og vedlikehold kan øke.  
 
Å stoppe investeringen i ENØK-tiltak vurderes til lav risiko. Tiltaket vil imidlertid gi en 
besparelse i driftskostnader som igjen gir en hurtig inntjening av investeringen. Kontrakt 
på brønnboring er tildelt og utgjør ca. 5 mill. kr.    
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5. Budsjett/Finansiering 
Saken får innvirkning på investeringsbudsjettet med omdisponering av 25 mill. kr i 
investeringsmidler til NKS fra andre planlagte tiltak. Avhengig av hvilket alternativ som 
velges vil dette gi ulikt utslag i langtidsbudsjettet for drift. Uavhengig av alternativ vil det 
påløpe en leiekostnad knyttet til leie av kontorlokaler som må løses i budsjettprosess 
2017. 

6. Medbestemmelse 
Saken ble gjennomgått i foretakets informasjons- og drøftingsmøte 19. september 2016. 

7. Direktørens vurdering 
Det ikke er mulig å gjennomføre prosjekt Nye Kirkenes Sykehus uten den nødvendige 
reserven på 25 mill. kr. Gjennomgangen viser at omdisponering bare kan gjennomføres 
ved å stoppe eller utsette investeringer som ikke er påbegynt. Det er beklagelig at 
Finnmarkssykehuset ikke klarer å overholde prosjektrammen for NKS på 1460 mill. kr. 
Administrerende direktør er klar på at investeringsrammen er absolutt og skal 
overholdes, og vurderer derfor at omprioritering i tråd med sakens anbefaling må 
iverksett 
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