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Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst, versjon 5.0.  
 
 
 
 
 
 
Hamar, 10. juni 2021 
 
 
 
Jan Frich 
konstituert administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken omhandler revisjon av finansstrategien for Helse Sør-Øst. Forrige revisjon av 
finansstrategien ble vedtatt i sak 033-2019.  
 
De vesentligste endringene som foreslås er presiseringer vedrørende krav til valutasikring. 
Alle endringer som er gjort i forbindelse med revisjonen er markert med gul farge i det 
vedlagte finansstrategidokumentet. Som vedlegg til finansstrategien inngår også regionale 
retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk bæreevne i 
forbindelse med investeringsprosjekter. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
I forslag til revidert finansstrategi er retningslinjer for valutasikring presisert. Endringene 
klargjør roller og ansvar, samt tydeliggjør vesentlighetskrav. Det regionale helseforetaket 
får en mer sentral rolle i forbindelse med gjennomføring av sikringshandlene. Dette 
forventes å redusere muligheten for variasjon i praktisk gjennomføring av valutasikring. 
Endringen vil legge til rette for enklere etterlevelse hos helseforetak og større involvering og 
ivaretagelse av fleksibilitet hos Helse Sør-Øst RHF, samt redusere risiko og kostnader 
forbundet med slik sikring.  
 
Videre er det innarbeidet følgende vesentlige endringer: 

• Dokumentet Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av 
økonomisk bæreevne i investeringsprosjekter foreslås som vedlegg til finansstrategien. 
Retningslinjene konkretiserer krav til utredning av driftsøkonomiske effekter og 
økonomisk bæreevne, og gjøres på denne måten gjeldende for foretaksgruppen 
uavhengig av eierskap til investeringsprosjekter.  

• Det presiseres hvilken indeks som benyttes for prisjustering av styringsrammen for 
byggeprosjekter. Ved prisjusteringer skal det benyttes en vekting av delindekser fra 
SSBs «Byggjekostnadsindeks for bustader». Den prisjusterte styringsrammen skal 
kontrolleres av Helse Sør-Øst RHF før vedtak i prosjektstyret eller beslutning ved 
helseforetaket som eier investeringsprosjektet. 

 
Andre presiseringer: 

• For finansielle leieavtaler med kontraktsverdi over 100 millioner kroner, særskilt 
der det oppføres nybygg, skal Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (sak 
088-2017) legges til grunn for utredningen. Det samme kravet gjelder ikke lenger for 
operasjonelle leieavtaler. 

• Det presises at det er kun finansielle leieavtaler med kontraktsverdi over 500 
millioner kroner som skal gjennomgå ekstern kvalitetskontroll (KSK).  

• Omtale av anledning til å gi garantier er presisert: Helseforetak i foretaksgruppen 
har anledning til å stille garantier så lenge det er snakk om garantistillelse for 
helseforetakets egne økonomiske forpliktelser.  
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• Maksimal avdragstid på lån for prosjekter ferdigstilt etter 1. juli 2019 og framtidige 

prosjekter er endret til 35 år i tråd med endret låneregime, i henhold til brev fra 
Helse- og omsorgsdepartementet datert 25. april 2019. De nye lånebetingelsene er 
videre spesifisert i protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2020.  

 
Gjeldende fullmaktstruktur for investeringer er tydeliggjort i eget delkapittel i forslaget til 
revidert finansstrategi. Hovedregler for indeksregulering av finansiering er omtalt samt at 
forhold vedrørende prisjustering av styringsramme er presisert.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Helse Sør-Øst RHF har et overordnet ansvar for alle finansielle spørsmål i foretaksgruppen, 
og bistår helseforetakene i spørsmål som hører til under ansvarsområdet.  
 
Finansstrategien i Helse Sør-Øst fastsetter felles retningslinjer og rammer for finansiering av 
foretaksgruppens virksomhet og forvaltning av helseforetaksgruppens finansielle ressurser, 
samt styring og kontroll av finansiell risiko.  
 
Finansstrategien bidrar til å sørge for stabil finansiering av virksomheten, god 
likviditetsstyring og en risikoprofil som er tilpasset Helse Sør-Østs økonomi og eksterne 
rammebetingelser. Finansstrategien skal videre understøtte foretaksgruppens langsiktige 
hovedmålsettinger nedfelt i Regional utviklingsplan 2035 og andre førende dokumenter fra 
eier og myndigheter.  
 
Administrerende direktør vurderer at finansstrategiens presiseringer gir et godt 
rammeverk for videre håndtering av finansiering og likviditetsstyring. 
 
Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne revidert finansstrategi for Helse 
Sør-Øst med vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Finansstrategi for Helse Sør-Øst (versjon 5.0) med vedlegg «Regionale retningslinjer for 
driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk bæreevne i investeringsprosjekter» 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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