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Hva saken gjelder 

Administrerende direktør vedtok 18.3.2019 oppstart av konseptfase for prosjektet 
«Flytting av AFR». Prosjektet er forankret i Utviklingsplan 2035: Kap. 2.9.2 Teknisk 
tilstand og utviklingsmuligheter: «Somatiske funksjoner på Kongsgård holder til i 
eldre og til dels uhensiktsmessige bygg, og bør på sikt flyttes til Eg». I styremøte 
12.4.2018 vedtok styret ved SSHF Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020. I 
vedtaket heter det blant annet «Styret forventer ikke vesentlige endringer i 
funksjonsfordeling mellom de somatiske sykehusene utover kapasitetstilpasninger i 
de neste årene». Det er i konseptfasen for «Flytting av AFR» imidlertid også 
ønskelig å kunne vurdere om det er hensiktsmessig å lokalisere hele eller deler av 
virksomheten i Arendal.  Dette for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ved 
beslutningspunkt BP2 og dermed det beste kvalitetsmessige og kostnadsmessige 
resultatet av prosjektet. 

  
 

Forslag til vedtak 

 
1. Styret tar til orientering at administrerende direktør utreder alternativ 

lokalisering av hele eller deler av AFRs virksomhet. 
2. Styret støtter at saken legges fram som beslutningssak til styret dersom 

konseptfaseutredning ender med et forslag som innebærer en vesentlig 
endring av dagens funksjonsfordeling før prosjektet vedtas i beslutningspunkt 
2 (BP2) 

 
 
 

Elektroniske vedlegg til saken 

 Prosjektmandat (BP1) «Flytting av AFR». 
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1. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

Avdeling for rehabilitering er en avdeling i Klinikk somatikk, Kristiansand som i 
dag holder til i lokaler på Kongsgård i Kristiansand. Avdelingen har behandler 
pasienter etter hjerneskade, hjerneslag, ved bevegelsesutfordringer etter flere 
kompliserte brudd, etter benamputasjon og ved muskel- og skjelettsmerter. I 
tillegg har AFR et behandlingstilbud for sykelig overvekt hos barn og voksne. Alle 
AFRs funksjoner er Agder-dekkende.  

 

Det har over lengre tid vært et ønske om å flytte ut av bygningen på Kongsgård, da 
dette vil kunne medføre reduserte kostnader til drift og vedlikehold av 
bygningsmassen. Det er også et ønske om å lokalisere AFRs funksjoner nærmere 
akuttvirksomheten.  

 

Flytting av AFR til Eg er nedfelt i Utviklingsplan 2035 hvor det i kapittel 2.9.2 
Teknisk tilstand og utviklingsmuligheter står: «Somatiske funksjoner på Kongsgård 
holder til i eldre og til dels uhensiktsmessige bygg, og bør på sikt flyttes til Eg».  

Dette er også nedfelt i virksomhetsplan for Klinikk somatikk, Kristiansand 2019 
kapittel 3.4.2 Bygg: «Utviklingsplan 2035 legger opp til at AFR skal flyttes til Eg. 
Planlegging må starte tidlig. Det kontinuerlige vedlikeholdet på Kongsgård må ikke 
stoppes i planleggingsperioden. Det er kostbart å drifte et eget bygg, og flytting av 
virksomheten til Eg vil gi en betydelig innsparing.» 

 

Foretakets økonomiske situasjon tilsier at det er behov for å identifisere vesentlig 
kostnadsreduserende tiltak. Det ble derfor våren 2019 utarbeidet et utkast til 
prosjektmandat for prosjektet «Flytting av AFR». Under veis i utarbeidelsen av 
mandatet ble det klart at det i konseptfasen også burde gjøres analyser av flere 
alternativer. Dette for å sikre at foretaket velger den lokalisering av AFR som gir 
best kvalitetsmessig og kostnadsmessig resultat. I mandatutkastet het det at: 
«Administrerende direktør ønsker å vurdere flytting av AFR til et av sykehusene i 
Kristiansand eller Arendal (hele eller deler av virksomheten), for å utforske faglige 
gevinster og redusere kostnader.» 
   

I henhold til den transparente beslutningsprosess i foretakets nye 
prosjektmetodikk ble utkast til mandat ble lagt frem for FTV/KTV i dialogmøte 
8.3.2019, med frist for innspill 12.3.2019. Fra tillitsvalgte kom det innspill om at 
følgende formulering i Utviklingsplan 2035 ikke åpner for å vurdere flytting av 
hele eller deler av virksomheten til Arendal: «Det forventes ingen vesentlige 
endringer i akuttfunksjonene og funksjonsfordelingen mellom sykehusene i årene 
framover. På grunn av endringer i behovet for spesialisthelsetjenester, i medisinske 
og teknologiske muligheter og endret oppgavefordeling mellom helsetjenestenivåene, 
vil virksomheten likevel være i kontinuerlig endring.» (s. 6).  

 

Nytt mandat ble vedtatt av administrerende direktør 18.3.2019. I nytt mandat heter 
det: «Utredningen skal vurdere flytting til sykehuset i Kristiansand (hele eller deler 
av virksomheten). Det er også ønskelig å vurdere lokalisering i Arendal for hele eller 
deler av virksomheten. Arendalsalternativet er ikke nedfelt i utviklingsplanen, og vil 
derfor legges fram for styret i aprilmøtet. For å sikre riktig involvering fra start, 
startes ikke den delen av utredningen som handler om fremtidig lokalisering av AFR 
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før styret for SSHF har avklart om lokalisering i Arendal kan inngå i vurderingene.» 

 

Administrerende direktørs vedtak av 18.3.2019 hitsettes: 

 

«Vedtak: 
 

1. Administrerende direktør starter en gjennomgang av AFR og en vurdering av 
flytting av hele eller deler av virksomheten nærmere akuttvirksomheten. For å 
sikre riktig involvering fra start, startes ikke den delen av utredningen som 
handler om fremtidig lokalisering av AFR før styret for SSHF har avklart om 
lokalisering av hele eller deler av virksomheten i Arendal kan inngå i 
vurderingene. 

2. Prosjektet organiseres som en del av KOM-programmet, med frikjøpt 
prosjektleder (Anne Kari Thomassen) i konseptfasen, og prosjektstart 
18.3.2019. Prosjekteier: Administrerende direktør. Styringsgruppe: 
Styringsgruppen for KOM-programmet. 

3. Mandat for prosjektet vedtas. Prosjektleder bes om å igangsette konseptfasen, 
og utarbeide prosjektplan del 1. Konseptfasen forventes ferdigstilt i løpet av 
våren 2019. 

4. Klinikkdirektør for Klinikk for somatikk Kristiansand bes om å sikre 
avdelingsledelse og drift for AFR i konseptfaseperioden. 

5. Administrerende direktør vil legge fram for styret behovet for at 
konseptfaseutredningen inkluderer vurdering av flytting av AFR til Arendal 
(hele eller deler av virksomheten), for å utforske faglige gevinster og redusere 
kostnader.» 

 

2. Administrerende direktørs anbefaling 

I den økonomiske situasjonen foretaket befinner seg i er det avgjørende å 
identifisere tiltak som reduserer driftskostnadene. Samtidig har styret ved SSHF 
lagt rammer for utviklingen av foretaket som begrenser handlingsrommet for 
vesentlige funksjonsfordelinger utover kapasitetstilpasninger de neste årene. 
Administrerende direktør vurderer dette som et stabiliserende og klokt grep, og 
forstår begrensningene slik at eventuelle unntak fra et slikt grep legges fram for 
styret for beslutning.  

 
Foretakets nye prosjektmetodikk åpner for en transparent «forfase» som har som 
mål å skape et godt beslutningsgrunnlag for innretning av større prosjekter, i den 
skålte konseptfasen (som settes i gang av BP1). En flytting av hele eller deler av 
AFR til alternativet Arendal trenger et godt beslutningsgrunnlag før 
administrerende direktør vil vurdere å legge fram et slikt forslag for styret (BP2). 
Når denne saken legges fram for styret allerede ved BP1, er det fordi saken er 
prinsipiell og administrerende direktør vil holde styret oppdatert og gi styret 
mulighet for å fremme sine synspunkter. 

 
Flytting av AFR til Eg er et prosjekt som er vurdert å kunne gi en vesentlig 
økonomisk gevinst. En samlokalisering av flere av AFRs funksjoner med andre 
kliniske miljøer vil også kunne gi betydelige kvalitative gevinster.  Klinikk 
somatikk Arendal har mindre press på sine arealer enn klinikken i Kristiansand, og 
det er ønskelig å få grundig vurdert potensialet i et Arendal-alternativ. 
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Administrerende direktør legger inn en vurdering av Arendal som alternativ 
lokalisering som del av konseptfaseutredningen for «Flytting av AFR». Dette for å 
sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ved beslutningspunkt BP2 og dermed det 
beste kvalitetsmessige og kostnadsmessige resultatet av prosjektet. Dersom 
konseptfasen anbefaler en løsning med flytting av hele eller deler av AFRs 
virksomhet til Arendal vil administrerende direktør legge saken fram for styret før 
BP2. 


