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Bakgrunn 
 
Styret behandlet 26.06.02 halvårsrapport og årlig melding fra Helse Vest RHF, jfr sak 62/02 
og 63/02. 
 
Den årlige meldingen som ble behandlet, var å anse som en foreløpig melding hvor endelig 
frist var satt til 1. okt. 2002. Denne fristen er senere forlenget til 1. des. 2002.  
 
Helsedepartementet har i brev av 19.09.02 gitt en tilbakemelding på foreløpig melding, jfr 
vedlagte brev. 
 
Forslag til endelig melding for 2002 fremlegges her for styret. Forslaget er oversendt 
Helsedepartementet og styrets vedtak vil bli ettersendt. 
 
Kommentar 
 
Meldingen må ses som ledd i et sammenhengende plan- og styringssystem hvor rapport fra 
foregående år og plan for fremtidig drift legger grunnlag for innspill til statsbudsjettet og nytt 
styringsdokument.  
 
Meldingen er bl.a. hjemlet i helseforetakslovens § 34 hvor det heter: 
 

Regionalt helseforetak skal hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets 
virksomhet som forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de 
helseforetak som det regionale helseforetaket eier. 

 
Meldingen skal blant annet redegjøre for virksomheten i det foregående år, herunder 
skal det redegjøres for gjennomføringen av krav departementet har stilt til 
virksomheten. Meldingen skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år. 

 
Nærmere regler om meldingens innhold og frist for å fremlegge den for departementet 
fastsettes i vedtektene. 

 
Det heter videre i vedtektenes § 15: 
 



 

Styret skal hvert år sende en melding til departementet som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
- styrets forslag til bevilgning over statsbudsjettet 

 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidige drift innen de rammebetingelser som er gitt av staten som eier 
og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for 
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. 

 
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi 
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den 
helsefaglige utvikling på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene 
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, 
med forslag til finansiering. 

 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt 
opp. Rapporten skal også vise utviklingen i forhold til det regionale foretakets 
plandokument. 

 
Meldingen er bygget opp i tråd med Helsedepartementets disposisjon og spørsmål. 
 
Det vedlagte forslaget til endelig melding omhandler de samme forhold som foreløpig 
melding. Det er imidlertid foretatt en oppdatering av innholdet i tråd med den utvikling som 
har vært siste halvår. Det gjelder særlig strategiprosessen og budsjettforutsetninger. 
 
Etter dette oppstartsåret vil den årlige meldingen for 2003 bli tidsmessig innfaset slik at den 
kan danne grunnlag for departementets budsjettarbeid. Frist for årlig melding i 2003 er 
foreslått til 15. mai 2003.   
 
På sammen måte som Helse Vest RHF avgir en årlig melding til Helsedepartementet, skal 
helseforetakene gi en årlig melding til Helse Vest RHF. I styringsdokumentet til 
helseforetakene vil det bli fastlagt tidspunkt for helseforetakenes melding slik at disse kan 
samordnes med Helse Vests melding. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Forslag til endelig årlig melding fra Helse Vest RHF godkjennes. 
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