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Ingress:  
Saken skal gi et oversiktsbilde over tilstanden på bygningsmassen med teknisk 
infrastruktur i Finnmarkssykehuset HF og synliggjøre behov for drifts- og 
investeringsmidler de nærmeste årene for å ta igjen vedlikeholdsetterslep og samtidig 
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Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
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etterretning. 
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3. Powerpoint presentasjon «Tilstandsvurdering bygg og teknisk infrastruktur i 

Finnmarkssykehuset HF og behov for drifts- og investeringsmidler i perioden 2021-
2024» 
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1. Formål/Sammendrag 
Saken skal gi et oversiktsbilde over tilstanden på bygningsmassen med teknisk 
infrastruktur i Finnmarkssykehuset HF og synliggjøre behov for drifts- og 
investeringsmidler de nærmeste årene for å ta igjen vedlikeholdsetterslep og samtidig 
kunne drive verdibevarende vedlikehold og utvikling. 

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF gjennomførte i 2012 en tilstandsvurdering av bygg og teknisk 
infrastruktur (MultiMap undersøkelsen). Undersøkelsen avdekket store 
vedlikeholdsetterslep og var et viktig grunnlag for beslutningene om å bygge nye 
sykehusbygg i Kirkenes og Hammerfest.  
 
Nye kartlegginger utført i 2020 viser betydelig vedlikeholdsetterslep ved gamle bygg i 
Karasjok og Tana. Gamle bygg i Alta og ambulansestasjoner er ikke vurdert så langt. 
Tilstanden til gamle bygg i Alta og ambulansestasjonene vurderes å være lik byggene 
nevnt ovenfor. Utfordringen i årene som kommer blir å finne rom i budsjettet for å 
dekke inn dette etterslepet.  
 
Alle bygg inklusive nye bygg i Hammerfest, Kirkenes, Karasjok og Alta krever betydelig 
med vedlikeholds- og utviklingsmidler for å klare å opprettholde bygningsmessig og 
teknisk tilstand i hele levetiden i tråd med nasjonale normer og standarder for dette. 
Utfordringen framover blir å få på plass vedlikeholds- og utviklingsbudsjetter som tar 
høyde for dette. 

3. Saksvurdering/analyse 
 

Tilstandskartlegging 2020/2021 
I 2019/20 er det utført tilstandsanalyser på byggene foretaket eier i Tana og Karasjok 
med fokus på de forskjellige bygningsdelene. Tilstandsanalysen avdekket ett 
vedlikeholds- og utviklingsetterslep på 45 millioner. Tekniske anlegg til energi og 
inneklima er ikke med i analysen. For overnevnte bygg viser et overslag et etterslep på 
30 millioner til tekniske anlegg. Samlet vedlikeholdsetterslep vil da ligge på 75 millioner 
kroner når også tilstandsanalysen for tekniske anlegg nevnt ovenfor foreligger. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tilstandsanalyser som utføres i 2021 vil blant annet fokusere på energiforsyning og 
inneklima. Bygningsmasse i Tana, Karasjok og Alta er planlagt tilstandsvurdert med 
fokus på dette i denne perioden. Kirkenes vil i samme periode tilstandsvurderes i 
forhold til inneklima. Ambulansestasjonene er det foreløpig ikke laget en plan for. 
 
Arbeidet som gjennomføres gir grunnlaget for en løpende 4 års investeringsplanen (plan 
for utvikling og utskifting) for foretakets bygningsmasse. Foretaket har nå etablert en 
slik plan for perioden 2021-2024. Det har vært et krav i oppdragsdokument om at dette 
skal gjøres. Foreløpige beregninger knyttet til investeringer tilsier at behovet er større 
enn dagens rammer som ligger inne i forslag til budsjett for 2021 og for 
langtidsperioden 2022-2024. 
 
Bygningsmassen er risikoanalysert basert på Norsk standard 3424 der riktig 
tilstandsgrad framkommer målt i forhold til symptomer, årsak og konsekvenser. I 
forslag til investeringsbudsjett for 2021 og for perioden 2022-2024 er det kun tatt med 
investeringsbehov der risikoen er vurdert som høy. Med høy risiko menes tiltak som er 
ROS-analysert med en samlet tilstand- og konsekvensgrad lik 3. På dette tidspunktet i 
livsløpet av utstyret/bygget er muligheten for risikojusterende og midlertidig 
vedlikehold passert. Gjerne som et resultat av gammelt utstyr og redusert tilgang på 
deler og service.    
 
 
FDVU nøkkel og drifts- og vedlikeholdsbudsjett 
Norsk standard 3454 er en nasjonal standard for hvordan livssykluskostander (LCC) for 
bygg skal behandles for best mulig oppfølging av kostnader og drift. Ved bruk av 
standarden så vil man få oversikt over FDVU kostnader (FDVU nøkkel) til bygg som kan 
sammenlignes med andre med tanke på å optimalisere egen virksomhets ressursbruk.  
Finnmarkssykehuset HF sin sammenligning med andre sykehus viser at vi i snitt bruker 
mindre enn gjennomsnittet (normen) på drift- og vedlikehold. 
 
Ser man på samlede kostnader fordelt på antall kvadratmeter så viser foretakets FDVU 
nøkkel at vi hadde et forbruk på 923 kroner pr kvadratmeter i 2019. Nasjonal norm 
ligger på 1.250 kroner. Samlet areal i foretaket er 66.000 kvadratmeter. Forbruket var 
61. millioner kroner i 2019. Normen tilsier et forbruk på 82. millioner kroner. Avstanden 
mellom norm og forbruk er stor. Det er noe usikkerhet i tallene, og det er muligheter for 
virksomheter å levere lavere/høyere kostnader pr kvadratmeter uten at dette er 
negativt for driften. Tar vi en viss høyde for slike ting, så viser tallene uansett at vi har 
behov for å øke budsjettene framover på dette området. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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FDVU nøkkel og utviklings- og utskiftingsbudsjett 
Foretaket eier og disponerer en bygningsmasse på 66.000 kvm. For å ivareta byggene og 
deres tekniske infrastruktur er det i nasjonal norm definert en utviklings- og 
utskiftningskostnad på kr 250 pr kvm årlig for sammenlignbare bygg og anlegg. Brukes 
dette tallet så vil det gi et estimat på nødvendig utskiftning og utvikling av foretakets 
bygningsmasse på 16.5 million kroner årlig. Dette er kostnaden gitt kroner null i 
vedlikeholdsetterslep. Finnmarkssykehuset HF brukte i perioden 2016-2019 i snitt 
kroner 159 pr kvadratmeter i utvikling og utskifting på bygg og teknisk infrastruktur. 
Totalt var dette 10.5 mill. kroner. Dette ligger godt under nasjonal norm for 
sammenlignbare virksomheter. Over år bidrar dette til et vedlikeholdsetterslep som 
nevnt ovenfor.  
 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Risikovurdering 
Dersom det ikke settes av tilstrekkelig med budsjettmidler de nærmeste årene til 
vedlikehold og utvikling/utskifting så vil man stå i fare for at byggene starter forfallet 
tidligere enn nødvendig og at man i mange år vil måtte leve med drift i bygg som ikke er 
tidsmessig optimal i henhold til lovverk, nasjonale standarder, sikkerhet, HMS osv. Økt 
satsing på bygg vil kunne bidra til lavere budsjetter til klinisk virksomhet som igjen vil 
kunne føre til et dårligere pasienttilbud.  

5. Budsjett/finansiering 
Rammene og budsjettene knyttet til vedlikehold og utvikling/utskifting i bygg må økes i 
årene som kommer og det må prioriteres økte rammer til dette. Nasjonal norm og 
sammenligning med andre tilsier at det bør settes av midler årlig til utvikling/utskifting 
i størrelsesorden 16.5. mill. kroner. Eventuelle vedlikeholdsetterslep vil komme i tillegg. 
I 2019 brukte Finnmarkssykehuset HF 10.5 millioner kroner. 
 
Rammene knyttet til årlig drift- og vedlikehold må også økes sammenlignet med de 
budsjettene som er til rådighet i dag. Forbruket er i dag på omlag 61. millioner kroner og 
bør økes i retning nasjonal norm som viser behov for budsjetter på 82. mill. kroner årlig. 

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken har vært drøftet med tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte 7. desember 
2020.  

7. Direktørens vurdering  
Foretaket er i en krevende situasjon med vedlikeholdsetterslep på eldre bygningsmasse 
som må tas igjen. Det er også behov for økte budsjetter knyttet til å ivareta vedlikehold 
og utvikling/utskifting i ny bygningsmasse. Dersom ny bygningsmasse skal ivaretas med 
tanke på å unngå vedlikeholdsetterslep, så bør både vedlikeholdsbudsjettene og 
budsjetter for utvikling/utskifting økes i årene som kommer.  

Vedlegg 
1. Strategi eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset HF 
2. Powerpoint presentasjon «Tilstandsvurdering bygg og teknisk infrastruktur i 

Finnmarkssykehuset HF og behov for drifts- og investeringsmidler i perioden 2021-
2024» 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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1 Bakgrunn 
 

1.1 Service, drift og eiendom 
 

Service, drift og eiendom (SDE) har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og 
service (FVDU + S) i foretakets bygninger i hele Finnmark. Virksomheten har 114 årsverk 
innenfor facility management (FM) området som eiendomsforvaltning, teknisk drift, 
medisinteknisk, IKT, renhold, kjøkken, lager, portør, sentralbord og behandlingshjelpemidler. 
SDE har virksomhet i Kirkenes, Tana, Karasjok, Lakselv, Hammerfest og Alta. Samlet budsjett i 
2020 er på 240. millioner kroner. 
 

1.2 Lover og forskrifter 
 

Det finnes et stort antall lover og forskrifter som regulerer ansvar og oppgaver knyttet til 
sikker og god eiendomsdrift og service. Lovene regulerer ansvar og forpliktelser for eiere av 
bygg og infrastruktur og forskrifter sier i stor grad hvordan disse lovene skal følges opp i 
driften. Det finnes lover og forskrifter i forhold til utforming av bygg, byggets beskaffenhet, 
tekniske infrastruktur, universell utforming, HMS, brannvern, sikkerhet knyttet til elektro og 
elektromedisinsk utstyr osv. Konsekvensene ved at lover og forskrifter ikke overholdes er økt 
fare for skader og uønskede hendelser. Brytes lovverket kan det også føre til pålegg fra 
myndigheter og kostnader i form av bøter. I verste fall kan også brudd på lovverk føre til 
personlig straff og fengsel for ansvarlige. 
 

1.3 Nasjonale standarder 
 

En nasjonal standard er et dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus 
og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter 
eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng. Det er Standard 
Norge som fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder både standarder utarbeidet i 
Norge, Europa eller internasjonalt. Det finnes et stort antall standarder for blant annet 
etablering og drift av bygg som Finnmarkssykehuset må og skal forholde seg til. Det finnes 
standarder innenfor elektro, klima og miljø, bygg, anlegg, eiendom og IKT. Disse er typiske 
områder hvor foretaket må etablere systemer, rutiner og prosedyrer for å kunne 
implementere. Konsekvenser av å ikke følge nasjonale standarder er gjerne mindre 
effektivitet i driften, økte kostnader og uhensiktsmessige løsninger. Egne vurderinger om hva 
som er riktige løsninger trumfer sjeldent en nasjonal standard. 
 

1.4 LCC kostnader og FDV nøkkel 
 

Nasjonal standard beskriver forholdet mellom livssykluskostnader (LCC), levetidskostnad og 
årskostnader (FDV nøkkel), og fastlegger hovedposter for disse. Standarden omfatter 
kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for 
byggverk (både bygninger og anlegg) og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter 
og begreper, og klargjør forholdet mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle 
kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av et byggverk eller en 
bygningsdel. LCC kostnader og FDV nøkkel utarbeides for å få bedre oversikt over kostnader 
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for eiendomsdrift som gjør det enklere å budsjettere og sammenligne driften ved de ulike 
lokasjonene og byggene. Siden dette er nasjonal standard så vil man også kunne 
sammenligne med andre. I forbindelse med etablering av internleiemodellen og utleie av 
arealer er det enklere å etablere full oversikt over kostnader som skal fordeles. 

 

1.5 Driftskostnader og vedlikeholdskostnader 
 

Driftskostnader i sykehusbygg er knyttet til tradisjonelle driftskostnader som forsikring, 
energi, kommunale avgifter, renovasjon, eksterne serviceavtaler, telefoni, renhold, mat, vakt 
og sikkerhet osv. Vedlikeholdskostnader er knyttet til vedlikehold av maskiner og utstyr og 
overflater på bygg, samt utbedringer og reparasjoner ved skader og defekter. Viktigste 
faktorer for å holde kostnadene nede og samtidig opprettholde god sikkerhet og god kvalitet 
er etablering av gode periodisk rutiner, kontroller og service på bygg og anlegg.  
 

1.6 Tilstandsvurderinger og drifts- og investeringsbudsjetter  
 

Tilstanden på foretakets bygg og tekniske infrastruktur overvåkes kontinuerlig og gis en 
tilstandsgrad i våre oppfølgingssystemer. Nye bygg og tekniske anlegg har gjerne 
tilstandsgrad 1 og eldre bygg og anlegg med manglende vedlikehold får gjerne tilstandsgrad 
3. Med hjelp av denne tilstandsregistreringen og vurderingen så fastsettes årlige drifts- og 
vedlikeholdsbudsjetter og investeringsbudsjetter. For lave budsjetter til vedlikehold og til 
utvikling (investeringer) vil bidra til bygg og anlegg som forfaller på sikt og gjør at tjenester 
som ytes i bygget risikerer å bli dårligere utført. Dette bidrar også til høyere kostnader 
generelt. 
 

1.7 Internleiemodellen 
 

I arbeidet med Ny Nasjonal Helse- og Sykehusplan Prop. 1 S (2017-2018) går det fram at det 
skal utredes hvordan det kan legges bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av 
sykehusbygg. Helse Nord har basert på nasjonale føringer gjennomført et felles prosjekt i 
regionen for innføring av internleiemodellen i foretaksgruppe. Målsetningen med 
internleiemodellen er at Helse Nord skal ha tidsriktige, funksjonelle, vedlikeholdte og 
arealeffektive lokaler som er tilpasset primærvirksomheten. Internleiemodellen i 
Finnmarkssykehuset innføres fra 2021. 

1.8 Boligstrategi 
 

Finnmarkssykehuset har etablert en egen boligstrategi som beskriver målsetninger og 
strategier for framtidig forvaltning og drift av boligbehov. Alle boliger skal selges i 
Finnmarkssykehuset. Leieavtaler inngås med utleiere etter behov. Avtaler om langtidsleie på 
enheter beregnet på prioriterte utleiegrupper. Avtaler om tilvisningsrett/opsjon på enheter 
beregnet på andre utleiegrupper. Foretaket skal drive utleievirksomhet av leide enheter og 
formidling av andres enheter. Antall utleieenheter er definert i boligstrategi, men kan 
justeres opp eller ned etter behov. Tildelingskriterier er vedtatt, men klinikkene har fullmakt 
til selv å definere prioriterte grupper. 
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1.9 Organisasjonskart 
 
 

 

 

2 Målsetninger 
 

2.1 Visjon 
 

«Eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset skjer med hjertet basert på det vi har i hodet». 
 

2.2 Hovedmål 
 

«Finnmarkssykehuset skal drive forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service i våre 
bygninger på en sikker og god måte iht nasjonale lover, regler og standarder. 
Verdibevarende vedlikehold, periodisk oppfølging og energieffektivisering skal bidra til god 
driftsøkonomi som sikrer god kvalitet på våre bygg og anlegg i hele levetiden». 

 

2.3 Delmålsetninger 
 

«God oversikt og kunnskap om lover, regler og nasjonale standarder skal være 
grunnleggende forutsetninger for sikker og god drift av våre bygg».  
 
«Godt brannvern, sikkerhet og beredskapsarbeid skal være grunnpilarene i sikker og god 
drift av våre bygg». 
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«Gode driftsrutiner og verdibevarende vedlikehold skal bidra til sikre og gode bygg i dag og i 
framtiden». 
 
«God driftsøkonomi og energieffektivisering skal danne grunnlaget for sikre og gode bygg i 
dag og i framtiden». 
 
«Servicetjenester skal gjennomføres iht etablerte kvalitetsstandarder og tjenesteavtaler i 
tråd med mottakers forventninger til tjenesten».  

 

3 Strategiområder 
 

3.1 Etterlevelse av lover, regler og nasjonale standarder 
 

• Nasjonale standarder skal være grunnleggende for etablering av rutiner, systemer og 
prosedyrer i FIN 

• Etablere oversikt over lovverk og lovkrav som er forutsetninger for vår virksomhet 
• Gjennomføre opplæring og utvide kunnskap om aktuelle lover, regler og standarder 
• Etablere gode internkontrollrutiner 
• Etablere systemer og rutiner for forsvarlig avviksbehandling 

 

3.2 Godt brannvern, sikkerhet og beredskapsarbeid 
 

• Sikre riktig organisering og nok kapasitet i organisasjonen innenfor sikkerhet og 
beredskap 

• Etablere og etterleve et godt planverk innenfor området (brannbok og 
Beredskapsplan SDE) 

• Gjennomføre og etablere gode ROS analyser innenfor teknisk infrastruktur  

• Etablere gode brann- og sikkerhetskonsepter/strategier 

• Etablere og drifte teknisk forsvarlig infrastruktur innenfor brannvern- og sikkerhet 

• Etablere rutiner for sikker jobbanalyse og god HMS 

• Etablere god sikkerhetskultur 

• Etablere rutiner og systemer for god IKT sikkerhet (fysisk infrastruktur) 
 
 
 
 

3.3 Gode driftsrutiner og verdibevarende vedlikehold 
 

• Systematisk gjennomføring av periodiske kontroller og vedlikehold 
• Utrulling av mal for forbyggende vedlikehold (FV mal) 
• Etablere serviceavtaler for kritisk infrastruktur 
• Utarbeide tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner 
• Utarbeide og gjennomføre investeringsplaner 
• Utarbeide driftsplaner for alle virksomhetsområder 
• Utvikling av foretakets Sentrale driftsstyringssystem (SD anlegg) 
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• Etablere riktig kompetanse i organisasjonen 
• Bruk av Plania som sentralt driftssystem skal implementeres i alle ledd 
• Implementere internleiemodellen med underliggende serviceleveranse avtaler (SLA) 
• Innføre bruk av nasjonale standarder innenfor alle aktivitetsområder 

 

3.4 God driftsøkonomi og energieffektivisering 
 

• Økt bruk av sentrale anskaffelses- og innkjøpssystem 
• Oversikt over avtaler og god avtaleforvaltning 
• Oversikt og kontroll over FDV kostnader og LCC 
• Budsjettbalanse i alle ledd 
• Bruk av nasjonale standarder i arbeidsplanlegging og aktivitetsplanlegging 
• Utvikling og ibruktakelse av ny teknologi for bedre driftsøkonomi og oppfølging av 

driften 
• Utvikle energikonsepter for våre bygg 
• Utvikle mål og strategier for energioppfølging (EOS) og energieffektivisering (ENØK) 

 

3.5 «Levere servicetjenester i henhold til mottakers forventninger til tjenesten». 
 

• Utvikle gode serviceleveranseavtaler (SLA) 

• Videreutvikle og implementere tjenestekatalog 

• Videreutvikle og implementere ansvarsmatrise 

• Gjennomføre kompetansekartlegging og kompetanseheving 

• Følge opp og utføre serviceleveransen med bakgrunn i beste mulige praksis 

• Innføre internleiemodellen 
 

4 Virkemidler / forutsetninger 
 

4.1 Organisering 
 
En fristilt organisering som verktøy for bedre virksomhetsstyring, som en forutsetning for at 
virksomheten drives etter forretningsmessige prinsipper, at det etableres bindende avtaler 
for leie og tjenesteleveranser, samt innføres kostnadsbærende internleie som dekker både 
FDV del og kapital del. 
 

4.2 Styringssystem og finansiering 
 
Styringssystem som beskriver for brukere hvilke forventninger til hva som skal leveres, og 
hva det koster. Levetidskostnader, nåverdiberegninger, kost-nytte vurderinger, 
kostnadsbærende husleie, markedspris og verdivurderinger er relevante økonomiske 
målestørrelser som i større grad bør tas i bruk som ledd i styring av eiendomsvirksomheten i 
SDE. 
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4.3 Ressurser og kompetanse 
 
Identifikasjon av og tilstedeværelse av kritisk kompetanse i SDE er vesentlig for å ivareta en 
profesjonell og effektiv styring og forvaltning av eiendomsområdet. Ambisjonen må være å 
ha rett kompetanse i SDE på prioriterte områder, og å utnytte leverandørmarkedet der det 
er mest hensiktsmessig. 
 

4.4 Organisasjonskultur og innovasjon 
 
Organisasjonsutvikling med fokus på profesjonalisering og bevisstgjøring av SDE omkring 
hvem som skal levere hva til hvem og hvorfor, tilrettelegger også for utvikling. 
 

4.5 Involvering og brukermedvirkning 
 
Legge til rette for økt brukermedvirkning/tilbakemelding på de tjenester som leveres. 
Etablere samhandlingsarenaer mellom SDE og brukere i FIN. Det er viktig at disse arenaene 
har rammevilkår og mulighet til å ta beslutninger. 
 

5 Vurdering av risiko 
 
Det finnes mange ulike overordnede risikofaktorer som vil kunne påvirke SDE`s 
gjennomføringskraft og mulighet for å nå målene for FIN.  
 
Eksempler på risiko: 
Manglende økonomisk evne og vilje til å bære et tilstrekkelig investerings- og 
vedlikeholdsnivå 
Mangel på kompetente ledere  
Knapphet på kritisk kompetanse og kapasitet  
Mangelfull helhetstenkning og samhandling  
Manglende evne/vilje i SDE til innovasjon, omstilling og endring  
 

6 Tiltaksområder  
6.1 Tiltaksplan 2020 - GAP analyse med tilhørende tiltak 
 

7 Styrende dokumenter (DocMap) 
 
Strategi eiendomsdrift FIN (MS1212) 
Tjenestekatalog /ansvarsmatrise SDE (FB1903) 
Boligstrategi (MS1211) 
Beredskapsplan Service, drift og eiendom (PR51752) 
Handlingsplan Klima og miljø Service, drift og eiendom (MS0939) 
Brannvern Finnmarkssykehuset (DS5633) 

 
 



Tilstandsvurdering bygg og teknisk infrastruktur 
i Finnmarkssykehuset HF og behov for drifts- og 
investeringsmidler i perioden 2021-2024

Ole Martin Olsen, 

Drifts- og eiendomssjef 

Desember 2020

bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 2 - styresak 98/2020



FDVU + S / FM management



Overordnet målsetning for sikker og god eiendomsdrift i FIN

«Finnmarkssykehuset skal drive forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service 
i våre bygg på en sikker og god måte iht nasjonale lover, regler og standarder. 
Verdibevarende vedlikehold, periodisk oppfølging og energieffektivisering skal 
bidra til god driftsøkonomi som sikrer god kvalitet på våre bygg og anlegg i hele 
levetiden».

Strategi eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset



Eiendomsdrift og FDVU + S 



1. Etterlevelse av lover, regler og nasjonale standarder
2. Godt brannvern, sikkerhet og beredskapsarbeid
3. Gode driftsrutiner og verdibevarende vedlikehold
4. God driftsøkonomi og energieffektivisering
5. Levere servicetjenester i henhold til mottakers forventninger til 
tjenesten

Strategiområder:



• Utført MultiMap undersøkelse/tilstandsvurdering i 2012

• Lå til grunn for investeringsbeslutninger nye sykehusbygg 

• Ny tilstandskartlegging utført i 2020 og videreføres i 2021

• Vedlikeholdsetterslep i Tana og Karasjok på 75. mill. kroner

• Ikke utført kartlegging ved ambulansestasjoner

• Gamle bygg i Alta ikke utført enda

Tilstandsvurdering



• 4 års plan er utarbeidet og vedtatt for utvikling og utskifting (2021-2024) 
basert på tilstandsvurderingene utført i 2020

• Nasjonal FDVU nøkkel tilsier 250 kroner pr kvm brukt på utskifting og 
utvikling

• FDVU nøkkel i FIN for de siste årene viser gjennomsnittlig forbruk på 159 
kroner på utvikling og utskifting 

• Nasjonal FDVU nøkkel tilsier budsjett på 16.5 millioner kroner (etterslep 
ikke medtatt)

• Finnmarkssykehuset brukte i 2019 kroner 10.5 millioner på utskifting og 
utvikling

• Justert for usikkerhet i tallene så vil det være behov for økte budsjetter på 
området framover

FDVU kostnader og utviklings- og utskiftingsbudsjett



Utvikling og utskifting FDV(U)

• Av tildelte investeringsmidler 4 
siste år er ca. 50 % brukt til 
verdibevarende tiltak bygg
• Gjennomsnittlig verdibevarende tiltak 

siste 4 år tilsvarer ca. 104 kr 
kvm/årlig, eller 6,9 mill./år 

• Forbruk utskifting og utvikling tatt 
over drift 2019 er ca. 55 kr/kvm. 

• Ideelt forbruk verdibevarende 
tiltak årlig i henhold til nøkkeltall: 
250 kr. 
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bygg



FDVU kostnader og drifts- og vedlikeholdsbudsjetter

- Nasjonal FDVU nøkkel tilsier forbruk pr kvadratmeter på forvaltning, 
drift og vedlikehold på 1.250 kroner pr kvadratmeter

- FIN brukte 923 kroner pr. kvadratmeter i 2019
- Nasjonal FDVU nøkkel tilsier et budsjett på 82. millioner kroner
- Forbruket var 61. million kroner i 2019 i FIN
- Justert for usikkerhet i tallene så vil det være behov for økte 

budsjetter på området framover



FDV-nøkler 2019 – 1 siffer nivå

Nøkkeltall pr kvm = 1 250,- Snitt FIN 2019 = 923,-
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Alt handler om bygg som er sikker og god i dag og om 30 år?



Unngå dette:
Bilde fra Hammerfest sykehus
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