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OPS-AVTALE FOR SYKEHJEM ELLINGSRUDÅSEN 

 

 
Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen mottatt 06.04.2014. Her følger svar på de spørsmålene: 

 

Spørsmål 1: 

I henhold til leiekontraktens pkt 3.13 skal det foretas en KPI-justering av leiebeløpet. Jeg 

forutsetter at om kommunen hadde lånt pengene selv hadde kostnadene vært flate (ingen kpijustering). 

Hva utgjør dette i merkostnad for OPS-alternativet? 

 

Svar spørsmål 1: 

Rent finansielt vil kommunen ved et OPS prosjekt måtte betale høyere finanskostnader enn ved et 

prosjekt i egenregi. Hvor mye er vanskelig å slå fast. Normalt anslår man at finanskostnadene er 

omtrent 1,5 % høyere ved privat finansiering sammenlignet med kommunal finansiering. Den samlede 

nåverdien av kontantstrømmen blir definitivt høyere ved et OPS prosjekt.  En andel av denne 

forskjellen hensynstar leverandørens risikopåslag for å overta byggherrerisikoen fra kommunen. KPI 

justeringen i kontrakten medfører reelt sett for kommunen at startleien blir lavere enn den ville ha blitt 

uten KPI justering. KPI justeringen har således ingen innvirkning på den samlede leiebetalingen i 

kontraktsperioden. 

 

Spørsmål 2: 

Ved kommunalt alternativ vil kommunen sitte med et bygg som jeg forutsetter - på linje med 

OPS-alternativet - er bygget og vedlikeholdt i et 40-årsperspektiv. Men - til forskjell fra det 

vanlige i OPS-prosjekter - går ikke sykehjemmet i dette prosjektet tilbake til kommunen. 

Kommunen må i så fall kjøpe bygget tilbake. Hva forventes dette å utgjøre i merkostnad for et 

OPS-alternativ? 

 

Svar spørsmål 2: 
Det ligger flere elementer til grunn for at kommunen har valgt ikke å la bygget nedskrives til 0 i 

leieperioden, både finansielle og skattemessige. Videre har kommunen også en større frihet til å velge 

evt. videre behov etter 40 år i slik avtalen er utformet. Om denne avtaleformen utgjør en merkostnad er 

vanskelig å vurdere.  
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Med vennlig hilsen 

 

Aud Kvalbein 

Byråd for eldre 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk  
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