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Sak 29-2017 Investerings- og faktureringsprinsipper for eierskap til utstyr
1

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at Styret
1. Tar saken til etterretning.
2. Prinsippene for eierskap som redegjort i denne saken kan legges til grunn for innkjøp og
brukerfakturering

2

Faktabeskrivelse

I foretaksmøtet 12.desember 2016 fikk HDO HF i oppdrag å ivareta eierskap til alt brukerutstyr tilknyttet
nødnett i helsetjenesten – «overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger overføres fra
staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det felleseide
Helsetjenesten driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), i tråd med foretaksmøtets føringer.»

Videre fikk Styret 15.mars 2017 framlagt oppdragsdokument for HDO HF som overlevert i foretaksmøtet
med de regionale helseforetakene 27.februar 2017.
I oppdragsdokumentet er følgende prinsipper lagt til grunn for videre drift og finansiering av nødnett:
Med bakgrunn i at innføringsprosjektet forventes å være ferdig og Nødnett satt i drift i hele landet i 2017
legges følgende til grunn for videre drift og finansiering av Nødnett:







Kostnader skal belastes den part som får eller bestiller tjenester fra Helsetjenestens
driftsorganisasjon for nødnett HF.
Ved tjenester som leveres til flere eller alle kunder fordeles kostnaden basert på volum og
driftskompleksitet.
Kostnaden som belastes de ulike brukergruppene skal fordeles basert på direkte kostnader samt
andel av fellesfunksjoner i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.
Reforhandling av avtale om pris og tjenester mellom Helsetjenestens driftsorganisasjon for
nødnett HF og kunder skjer normalt en gang per år i forbindelse med årlige driftsavtaler (SLAavtaler) i forkant av budsjettprosessen hos eierne og i kommunene.
Nye myndighetspålagte tjenester skal avklares mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de
regionale helseforetakene samt med kommunene før de iverksettes.
Som en følge av at eierskapet for radioterminaler og brukerutstyr på kontrollrom overføres til
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, vil det innføres en tilsvarende
brukerfinansiering for både spesialist- og kommunehelsetjenesten som skal ivareta både driftsog investeringskostnader knyttet til forvaltning og utvikling av Nødnett.

Det er hittil i 2017 kommet spesifikke behov for utskifting og fornying av brukerutstyr fra helseforetak og
kommuner.
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2.1

Radioterminaler

For å dekke kjente utskiftingsbehov i kommuner og helseforetak har HDO hittil i 2017 gjort avrop på ca.
300 radioterminaler til en samlet investering på 1 mnok. Videre estimerer HDO et behov for å investere i
fastmonterte radioterminaler i ambulanser til en samlet investering på kr 320.000,HDO er kjent med at kommuner og helseforetak har initiert prosjekter og tiltak for å vurdere utvidet bruk
av nødnett for eksempel til bruk i kommunehelsetjenesten eller til internt beredskapsarbeid i helseforetak.
Dette medfører et behov for økt antall radioterminaler i helseforetakene og kommunene. HDO har
estimert antall nye brukere til å være ca. 150 i 2017 – anskaffelse av 150 nye radioer vil koste ca.
900.000,Dette er brukere som omfattes av de prinsipper og føringer som er gitt HDO gjennom vedtekter og
oppdrag, og at dette derfor er brukere som skal driftes og forvaltes av HDO.
2.2

Kontrollromsutstyr

Pågående arbeid med å bytte teknisk løsning for legevaktsentraler og akuttmottak i fase 0 og 1 (Retrofit)
viderefører prinsippene over ved at HDO investerer i det nye tekniske utstyret, og dermed beholder
eierskapet, også finansielt.
Videre forventer HDO å finansiere en økning på totalt 10 kontrollromplasser fordelt på 6 kontrollrom til en
total investering på ca. 2 millioner i 2017 (det bemerkes at investeringen er relativt liten siden gjenbruk av
teknisk utstyr fra innføringsprosjektet er mulig hos flere av kundene). Kostandene for investeringen vil
belastes de parter som bestiller tjenesten, over en avskrivningsperiode på 3 år. På denne måten beholder
HDO eierskap til alt teknisk utstyr i kontrollromløsningen.
Dette er brukere som omfattes av de prinsipper og føringer som er gitt HDO gjennom vedtekter og
oppdrag, og at dette derfor er brukere som skal driftes og forvaltes av HDO.

2.3

Spesifikke prosjekter

Helseforetak og kommuner vurderer å benytte nødnettradioer og utstyr i flere av sine tjenester, for
eksempel innen beredskap og hjemmebaserte tjenester. Dette medfører et økt behov for utstyr tilknyttet
nødnett.
Andre virksomheter innen helse, for eksempel luftambulansetjeneste, benytter utstyr som er relativt
kostbart. Dette gjelder for eksempel godkjente, fastmonterte radioer i nye ambulansehelikoptre.
Dette er brukere som omfattes av de prinsipper og føringer som er gitt HDO gjennom vedtekter og
oppdrag, og at dette derfor er brukere som skal driftes og forvaltes av HDO.

3

Vurdering

Det er et løpende behov for nyanskaffelser, utskifting og fornying av radioterminaler og kontrollromutstyr i
kommuner og helseforetak. Behovet er begrunnet med;
1. Radioterminaler og kontrollromutstyr slites ut eller feiler
2. Nye brukere (eller utvidet antall brukere) fra kommuner og helseforetak tar i bruk nødnett, dette
kan gjelde for eksempel
a. interne beredskapsbrukere i helseforetakene
b. kommunehelsetjenesten
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c. behov for flere operatørplasser
3. Spesifikke prosjekter initiert i helseforetak og kommuner, for eksempel radioer i luftambulansene
For at HDO skal kunne ivareta sitt eierskap for utstyret, må HDO sikre nødvendig finansiering og likviditet,
ellers vil HDO ikke kunne ivareta sitt ansvar for drift, forvaltning og utvikling.
Med utgangspunkt i de prinsipper og føringer som ble gitt i oppdragsdokument 2017, legger HDO
følgende prinsipper til grunn for investeringene i brukerutstyr:
1. HDO investerer i brukerutstyr (radioterminaler og kontrollrom), og eier således alt utstyret
2. HDO fakturerer kundene for de kostander som påløper som følge av investeringene, med en
avskrivningsperiode på 3 år
3. HDO tilføres likviditet fra eierne for å ivareta investeringene (ihht årlige låneprosedyrer)

Dette medfører at HDO i det følgende arbeidet med investeringer i 2017 og budsjettinnspill 2018 legger til
grunn:
-

Utskifting av utstyr HDO eier
o HDO finansierer investeringen iht. en årlig plan, og kostnadene belastes den part som
bestiller utstyret, avskrivning over 3 år
o For 2017 vil dette håndteres innenfor vedtatt budsjett
Økt antall radioterminaler og kontrollrom (les: økt antall brukere)
o HDO finansierer investeringen iht. en årlig plan, og kostnadene belastes den part som
bestiller utstyret, avskrivning over 3 år
o For 2017 vil dette håndteres innenfor vedtatt budsjett
Spesifikke prosjekter
o HDO må etablere dialog med aktuelle virksomheter og prosjekter og sikre en bedre
forutsigbarhet i det samlede investeringsbehovet
o HDO må avklare spesifikk finansiering av sine eiere, i tråd med føringene gitt i
oppdragsdokumentet for 2017

-

-

For 2017 vil HDO håndtere dette innenfor vedtatte budsjett rammer. Budsjett innspill 2018 og revidering
av ØLP vil legge til grunn prinsippene over.

4

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør mener at det er nødvendig å detaljere ut de prinsipper og føringer som er gitt av
eierne gjennom oppdragsdokumenter og foretaksprotokoller. Konsekvensene dette har for eierne og
HDOs kunder må tydeliggjøres, slik at det er god forutsigbarhet i de planer som legges videre.
Det er nødvendig å videreutvikle HDOs samhandling med helseforetak og kommuner, og andre aktører,
som en forutsetning for at HDO skal kunne ivareta sitt ansvar for eierskap og forvaltning av nødnett utstyr
i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Denne styresaken er ett steg videre i dette arbeidet.
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