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Ingress
I henhold til Helse Sør-Øst RHF sine styringsrutiner må et foretak søke om å få benytte
finansiell leasing i foretaket. Administrerende direktør må ha en fullmakt til å gjøre dette
for å kunne søke og for å kunne inngå slike avtaler med den valgte leasingpartner.
I en årrekke har Sørlandet sykehus HF benyttet operasjonell leasing som
finansieringsform for ulike typer transportmidler, i all hovedsak personbiler men i noen
grad også ambulanser og minibusser. Det har ved et enkelttilfelle tidligere vært benyttet
operasjonell leasing ved anskaffelse av laboratorieutstyr.

Operasjonell leasing er en ordning hvor objektet som leases eies av leasingselskapet og
har en restverdi og restlevetid når det tilbakeleveres selskapet fra sykehuset/leietaker.
Finansiell leasing er en ordning hvor gjenstanden ikke har restverdi når leasingperioden
er utløpt, og normalt sett kan overtas for et svært begrenset beløp av leietager dersom
dette er avtalt.
Da det ved ny avtalepart for finansiell leasing viser seg langt mer økonomisk gunstig å
benytte denne i form av finansiell leasing, søker foretaket derfor om at administrerende
direktør får rett til å søke Helse Sør-Øst RHF om en ramme på inntil 10 mill. kr årlig for
bruk av finansiell leasing fremover. Dette vil langt på vei erstatte tilsvarende bruk av
operasjonell leasing som hittil har vært benyttet for tilsvarende objekter.
Denne rammen vil i første omgang bli benyttet for leasing av ambulanser (3-4 biler
hvert år) og minibusser, men sekundært også til medisinskteknisk utstyr som egner seg
for leasing.
Forslag til vedtak

1. Styret i Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt til å søke
Helse Sør-Øst RHF om å inngå finansielle leasingavtaler knyttet til
transportmidler og eventuelt medisinskteknisk utstyr for en verdi inntil
10 mill. kr pr. år.

