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Investeringslån og driftskreditt 
 
Bakgrunn 
 
Likviditetssituasjonen til Helse Vest RHF vil ved utgangen av 2002 samt inngangen til nytt år være 
usikker, det vises i den sammenheng til likviditetsprognosen for september. Det vil i den sammenheng 
være behov for tilførsel av likviditet ut over inntektsrammen som er tildelt for 2002.  
 
I statsbudsjett for 2002 ble det innvilget en samlet driftskreditt på 1 mrd. kroner hvor Helse Vest sin andel 
utgjør 184 mill. kroner. I st.prp. 59 ble denne rammen økt til 2 mrd. kroner totalt hvor Helse Vest sin 
andel utgjør 364 mill. kroner. Det er fra departementets side stilt krav om at det må søkes om godkjenning 
for utvidelse av kreditten. 
 
I tillegg ble det gitt en samlet låneramme på 1 mrd. kroner til finansiering av investeringer i 2002, hvor 
Helse Vest RHF tildeles en andel av lånerammen på inntil 184 mill. kroner.  
 
 
Kommentarer 
 
Driftskreditt 
 
Helse Vest RHF har med utgangspunkt i en estimert likviditetssituasjon som er stram og usikker, 
tilskrevet helsedepartementet og søkt om tillatelse til å utvide driftskreditten til totalt 364 mill. kroner. 
Søknaden er i brev av 16.09.2002 fra departementet innvilget.  
 
Med utgangspunkt i denne godkjennelsen har Helse Vest RHF tilskrevet Sparebanken 1 SR Bank og 
anmodet om at driftskreditten økes med 184 mill. kroner fra 180 mill. til 364 mill. kroner. SR Bank har 
gitt tilsagn om denne økning i driftskreditten. Rentesats vil være NIBOR 3 mnd pluss 0.25%. Dette er 
0.15% høyere enn de første 180 mill. i driftskreditt. 
 
Som et rimeligere alternativ har SR Bank tilbudt Helse Vest å ta opp lån i sertifikatmarkedet med en 
løpetid på maksimalt 12 måneder. Rentebetingelsene vil ligge på ca. 0.15 til 0.20% lavere enn Nibor og 
vil ikke medføre noen risiko for Helse Vest. Som et annet alternativ kan Helse Vest ta opp lån i 
Kommunekreditt til NIBOR – 0.1%. 
 



 
 
 
Det er gjort en henvendelse til departementet for å avklare om det ligger noen begrensninger til en slik 
løsning som et alternativ til driftskreditt.  
 
For uten en avklaring med eieravdelingen vil de 2 alternative løsningene kreve en tilføyelse i 
finansreglementet punkt 4.3 hvor Helse Vest i tillegg til de 2 angitte lånekilder kan ta opp lån i 
sertifikatmarkedet samt andre kredittinstitusjoner enn hovedbankforbindelse. 
 
 
 
Lån til investeringer 
 
Departementet legger til grunn at lån til investeringsformål vil bli finansiert gjennom Norges Bank og at 
lånet må være knyttet til konkrete investeringsobjekter. Helseforetakene har meldt inn konkrete 
investeringsprosjekter som ønskes finansiert, og med utgangspunkt i dette har Helse Vest RHF meldt inn 
et samlet lånebehov på 184 mill. kroner hos helsedepartementet. 
 
Rentebetingelsen vil være statens innlånsrente pluss 40 rentepunkter som er det samme rentenivå som 
benyttes i Husbanken. Estimert rentenivå vil da ligge på 7.6 til 7.8% for kommende år. 
 
Det vises til vedlagte spesifikasjon på investeringer som ønskes lånefinansiert. 
 
Det er Helse Vest RHF som vil bli stående som låntaker mot Norges Bank. Lånene vil i første omgang bli 
videreformidlet ut mot helseforetakene gjennom at disse får tildelt en trekkrettighet innenfor 
konsernkontosystemet. Rentebelastningen vil da foregå gjennom konsernkontosystemet og godskrevet 
Helse Vest RHF.  
 
SR Bank vil kunne foreta den langsiktige låneadministrasjonen mellom RHF og helseforetakene for der 
igjennom å sikre en rasjonell oppfølging av nedbetalingsplan og rentebelastningen.  
 
Det er i lånesøknaden presisert at det i selskapets vedtekter §12 ligger en begrensning på låneopptak til 
maks 5 mill. kroner. Departementet vil i forkant av utbetaling av lånet gjennomføre et foretaksmøte hvor 
selskapets vedtekt § 12 vil bli endret.  
 
Konklusjon 
 
Med utgangspunkt i den stramme og usikre likviditet selskapet forventer å ha utgangen av 
året/begynnelsen av neste år, samt behovet for å sikre tilstrekkelig likviditet til å innfri de løpende 
forpliktelser vil en foreslå at administrerende direktør får fullmakt til: 

- å ta opp investeringslån på 184 mill. kroner som fordeles pr. helseforetak i henholdt til innmeldt 
lånebehov. 

- øke driftskredittrammen til 364 mill. kroner, alternativt å ta opp lån i sertifikatmarkedet eller 
Kommunekreditt under forutsetning av at departementet ikke har noen innvendinger mot denne 
løsning. 

 



 
 
 

Forslag til vedtak 
 

- Adm. Direktør gis fullmakt til å ta opp investeringslån på inntil 184 mill. kroner til å finansiere 
deler av investeringsprogrammet for 2002. 

- Adm. Direktør gis fullmakt til å utvide driftskredittrammen til 364 mill. kroner i SR Bank, 
alternativt ta opp lån i sertifikatmarkedet eller hos Kommunekreditt innenfor driftskredittrammen 
under forutsetning av at departementet ikke har innvendinger mot dette. 

- Finansreglementets punkt 4.3 endres til følgende: 
 
Ved opptak av lån skal Helse Vest benytte følgende finansieringskilder: 
a) Helse Vest hovedbankforbindelse 
b) Staten og statsbanker 
c) Sertifikatmarkedet organisert gjennom Hovedbankforbindelse eller deres 

samarbeidspartnere 
d) Andre norske banker og finansinstitusjoner. 
 
Helse Vest RHF kan oppta lån hos helseforetakene innenfor sin egen region som kan 
benyttes til: 
e) Likviditetsplassering i henhold til pkt. 3 
f) Utlån til ett/eller flere helseforetak innenfor sin egen region 
g) Dekke likviditetsbehovet i Helse Vest RHF (tilføyelse fra første utkast) 

 



 
Oversikt investeringer som ønskes lånefinansiert

Beløp i Nedbet. Årlig ned-
Helseforetak Investeringsprosjekt hele Tusen år betaling

Helse Bergen HF Haukeland Sykehus - Sterilsentral 22 000         30 733           
Åstveit DPS - C. Sundtsgt. 57 1 187           30 40             
Isolat luftsmitte med. Post 6 2 200           25 88             
Avd for Patologi - pat.lab Molekylær 2 100           25 84             
Miljøhall 42 000         25 1 680        
Voss sykehus - overnatting ambulansepersonell 3 000           30 100           
Haukeland Sykehus - lab.bygg 1 800           30 60             
Haukeland Sykehus - vaskeriet 3 000           30 100           
Haukeland Sykehus - Intensivavdeling 5 234           25 209           
Haukeland Sykehus - Kontorfløy - sterilsentral/vaskeri 372              30 12             
Åstveit psykiatriske - ny sengepost - diverse ombygging 3 007           30 100           
SUM 85 900        27 3 207      

Helse Fonna HF Byggeprosjekt Haugesund sykehus - delfinansiering 27 000        50 540         

Helse Førde HF Kjøp av modulbygg B 2 700           10 270           
Ny kjelesentral ved Førde sentralsjukehus 5 500           20 275           
Signalanlegg Lærdal 500              20 25             
Nytt tak på a-blokk Nordfjord sjukehus 3 500           20 175           
Ombygging av dialyseavdeling Fss 1 400           20 70             
Diverse ombyggingsprosjekter 2 000           20 100           
Delfinansiering av PAKS prosjektet 7 010           20 351           
SUM 22 610        18 1 266      

Helse Stavanger HF Barne- og ungdomspsykiatri bygg - forprosjektering 2 000           20 100           
Psykiatriske sentra - oppgradering 5 000           20 250           
Gausel - restfinansiering 500              20 25             
Ny MR og CT 25 000         10 2 500        
Nytt digitalt langtidslager - delfinansiering 9 300           10 930           
Utvidelse av akuttmottak - forprosjektering 500              20 25             
Bygningsmessige opgraderinger 3 200           20 160           
AMK sentral - restfinansiering 1 600           20 80             
SUM 47 100        12 4 070      

Diverse uspesifiserte prosjekter 1 390           20 70             
TOTAL 184 000       20 9 152         
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