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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 

 
 
 

SAK NR 015-2015 

OPPDATERING FINANSSTRATEGI – ANSKAFFELSE AV REGIONAL 
LEASINGPARTNER 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til at finansstrategien for Helse Sør-Øst oppdateres slik at det 

regionale helseforetaket og helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler. 
 

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for inngåelse 
av og godkjenning av finansielle leieavtaler. 

 
3. Styret gir sin tilslutning til at det utlyses konkurranse om anskaffelse av regional 

leasingpartner, gjeldende for hele Helse Sør-Øst. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 4.mars, 2015 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom endring av Helse Sør-Øst RHFs vedtekter 7.januar 
2015 tillatt foretaksgruppen å inngå avtaler om finansiell leasing: 
 

“§ 12 Låneopptak  

Helse Sør-Øst RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger. Helse Sør-Øst RHF gis 
anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill. kroner pr. avtale. 
Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må forelegges foretaksmøtet.” 

 
Helseforetakenes vedtekter er også endret slik at de har mulighet til å inngå slike avtaler, i tråd 
med den til enhver tid gjeldende finansstrategi, og forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF. 
Pr i dag tillater gjeldende finansstrategi ikke finansiell leasing, og det er således nødvendig å endre 
denne før Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene kan inngå slike avtaler.  
Finansstrategien i Helse Sør-Øst foreslås oppdatert for å innarbeide de mulighetene de endrede 
vedtekter gir. Hovedmålsettingen for finansstrategien i Helse Sør-Øst er å fastsette felles 
retningslinjer og rammer for finansiering av helseforetaksgruppens virksomhet, forvaltning av 
helseforetaksgruppens finansielle ressurser og styring og kontroll av finansiell risiko.  
Finansstrategien gjelder for Helse Sør-Øst RHF, samt alle heleide helseforetak.  
 
For å legge til rette for bruk av finansielle leasing som finansieringsform i foretaksgruppen, er det 
samtidig ønskelig å starte en anskaffelse av en leasingpartner for Helse Sør-Øst, som skal gjelde 
alle helseforetakene i foretaksgruppen. I denne anskaffelsen vil det være selve leasingtjenesten 
som er på anbud, og konkurransen bør utformes slik at den omfatter både operasjonelle og 
finansielle leasingavtaler. Tilbydere i konkurransen forventes å være større finansieringsforetak. 
Felles regional rammeavtale vil legge til rette for fellesregionale anskaffelser / avrop, best mulig 
betingelser, samt mulighet for god oversikt og konsernstyring av finansiell leasing. 

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Vedtektsendringen 7.januar 2015 medfører at foretaksgruppen fremover har anledning til å inngå 
både operasjonelle og finansielle leasingkontrakter.  
 
Inngåelse av leiekontrakter likestilles fullmaktsmessig med tilsvarende investeringer. Det vil si at 
avtaler knyttet til leie av utstyr (MTU, IKT og annet) med leieforpliktelse over 10 millioner 
kroner og for leie av lokaler med leieforpliktelse over 50 millioner kroner må fremlegges Helse 
Sør-Øst RHF for godkjennelse, jamfør sak 093-2009. I tillegg medfører krav i helseforetakenes 
vedtekter at samtlige finansielle leasingkontrakter må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, uansett 
beløp. 
 
Ved behandling av fullmaktsøknaden vil det særlig bli lagt vekt på konsekvenser for 
driftsøkonomien i avtaleperioden. 
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Anskaffelse av regional leasingpartner 
  
Foretaksgruppens behov forventes best løst gjennom en ren finansieringsavtale, uten kobling mot 
utstyrsleverandører. Med dette menes typisk en “bankavtale” der en finansieringspartner betaler 
ut leverandøren, for å sitte med det juridiske eierskapet til anleggsmiddelet, for dernest å leie dette 
ut til aktuelt helseforetak. Med en slik type avtale forventes det å oppnå: 

 At finansieringsmåten ikke styrer hva slags utstyr/anleggsmiddel som anskaffes 

 At eksisterende innkjøpsavtaler/rammeavtaler i stor grad kan benyttes 

 En fleksibel avtale som muliggjør finansiell leasing av forskjellige typer anleggsmidler, 
bl.a. medisinsk utstyr, ambulanser, IKT-utstyr, brakker/modulbygg og lignende. 

 
Alternativet ville være å gjennomføre nye anskaffelsesprosesser på utstyr og lignende, hvor 
leasingbetingelsene er del av konkurransegrunnlaget. Dette anses som uhensiktsmessig, da det vil 
medføre en betydelig mer omfattende tidsbruk enn hva den foreslåtte løsningen innebærer. På 
denne bakgrunn legges det opp til en anskaffelse hvor selve leasingtjenesten er på anbud. 
 
Det er ønskelig å organisere avtalen som en rammeavtale uten kjøpsforpliktelse.  
Sykehuspartner HF engasjeres til å gjennomføre anskaffelsen, og utkast til tidsplan for 
anskaffelsen tilsier at avtale, gitt styrets samtykke, kan signeres i løpet av juni 2015. 
 
Det er i utgangspunktet mulig å finansiere alle typer eiendeler med finansiell leasing. Betingelsen 
er at objektet kan skilles ut som egen enhet og avskrives. Helseforetakenes mulighet til å inngå en 
finansiell leasingavtale er betinget av godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF, samt de betingelser og 
krav til vurderinger som foreligger i finansstrategien.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør tilrår at Helse Sør-Øst tillater at finansiell leasing tas i bruk som 
finansieringsform i foretaksgruppen.  
Åpning for finansiell leasing i foretaksgruppen gir i realiteten tilgang til en ny finansieringskilde 
som vil kunne gi en raskere utskiftningstakt for utstyr enn hva som er mulig uten leasing. 
Samtidig representerer ikke dette noen tildelning av nye midler. Samlet sett vil det å ta i bruk 
finansielle leasingløsninger således øke kostnadene for helseforetaksgruppen ved at 
leiens kostnad inklusive rentekostnad samt eventuelle tilhørende administrasjonsomkostninger 
(fakturahåndtering etc.) vil representere en høyere kostnad enn om anskaffelsen ble finansiert ved 
regionens egne investeringsmidler. 
 
Ansvaret for den økonomiske vurderingen ligger til det helseforetak som beslutter å finansiere sin 
investering ved avrop fra rammeavtalen. Som en del av dette må det utarbeides konkrete business 
case som illustrer total økonomisk effekt. Helseforetakenes mulighet til å inngå en finansiell 
leasingavtale er i henhold til vedtektene betinget av godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF, samt de 
betingelser og krav til vurderinger som foreligger i finansstrategien.  
 
Administrerende direktør tilrår at finansstrategien endres slik at den muligheten som 
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF har gitt til å inngå finansielle leasingavtaler kan tas i bruk. 
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Finansiell leasing gir rom for å benytte anleggsmidlene i større del av funksjonell brukstid, og 
forventes å gi lavere total leiekostnad enn operasjonell leasing. En regional rammeavtale knyttet 
til leasing gjør at det legges til rette for fellesregionale prosesser, best mulig betingelser, samt 
mulighet for god oversikt. 
 
Det kan forventes at en fremtidig leasingavtale blir benyttet i forholdsvis stor utstrekning, men 
med betydelig variasjon mellom helseforetak og anleggsmiddeltyper. Helse Sør-Øst RHF vil 
gjennom godkjenning av anskaffelser overvåke og vurdere omfanget av leasingavtaler.  
 
Det er tydelige signaler fra Helse- og omsorgsdepartementet at de vil følge nøye med på det 
samlede omfanget av finansiell leasing i spesialisthelsetjenesten. Administrerende direktør vil 
holde departementet løpende orientert om arbeidet med rammeavtalen og den styring og 
oppfølging Helse Sør-Øst RHF vil etablere. Hvorvidt saken krever behandling i foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF vil bli avklart i denne dialogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Ingen 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


