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Bakgrunn 
Hordaland Fylkeskommune er garantist for diverse lån til Stiftelsen Bergen Diakonissehjem 
(Haraldsplass). Ved utgangen av år 2001 hadde disse lånene følgende status: 
 
Långiver Lån opptatt Lån nedbet. Restgjeld
Bergen Komm. Pensjonskasse 1985 2007 560000
KLP 1985 2003 787500
KLP 1987 2007 7261800
Den norske Bank 1998 2002 800000
Nordea 1999 2003 1886488
Nordea 1999 2003 1648330
Nordea 2001 2006 951613
Personallån/boliglån i KLP 216168
SUM 14111899  
 
Disse garantiene ønskes nå fra Hordaland Fylkeskommunes side overført til Helse Vest RHF i forbindelse 
med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. 
 
I brev av 11. februar 2002 fra Kommunal- og Regionaldepartementet vedrørende oppgjøret mellom 
fylkeskommunene og helseforetakene fremgår det at: 
 

”Lån eller garantier gitt av fylkeskommunen gjennom lånefondsordninger eller lignende til egne 
eller private institusjoner er å betrakte som enhver annen formuesposisjon som overføres fra 
fylkeskommunene til staten. Dette innebærer at staten trer inn i fylkeskommunens sted som 
kreditor eller kausjonist overfor lånetaker.” 

 
Departementet har her lagt til grunn at det foreligger en forpliktelse til å overta garantiansvar gitt av 
fylkeskommunen. Konklusjonen baserer seg på en tolkning av overgangsbestemmelsene i 
helseforetakslovens § 52 nr. 6 som blant annet fastslår at i samme øyeblikk som sektoransvaret for 
spesialisthelsetjenesten går fra fylkeskommunen og over på staten, trer det regionale helseforetakene inn i 
fylkeskommunens rettigheter og plikter i alle typer kontraktsforhold som er knyttet til virksomheten, jfr. 
for øvrig helseforetakslovens § 52 nr. 7.  
 
 
I henhold til Helseforetakslovens § 33 kan: 
 

”foretaket ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser”. 

 



Denne bestemmelsen er til hinder for at et foretak tar den risiko som kan ligge i å stille sikkerhet for 
andres økonomiske forpliktelser. Det garantiansvar Helse Vest RHF nå er blitt bedt om å overta fra 
Hordaland fylkeskommune kommer således i konflikt med bestemmelsen. Loven må imidlertid forstås 
slik at bestemmelsen i § 33 gjelder for eventuelle nye sikkerhetsstillelser som krever en aktiv handling fra 
foretakets side. Det garantiansvar som i denne saken overtas fra fylkeskommunen, er et garantiansvar som 
følger direkte av lovens overgangsbestemmelser og som Helse Vest er forpliktet til å overta forutsatt at 
garantiansvaret vedrører spesialisthelsetjenesten. 
 
På linje med andre formuesposisjoner som skal overføres må det også i garantisaker vurderes om de 
vedrører spesialisthelsetjenesten. 
 
Vurdering: 
Helse Vest RHF har inngått driftsavtale med Stiftelsen Bergen Diakonissehjem om leveranse av 
somatiske helsetjenester, og virksomheten som sådan faller inn under §2-1a i lov om 
spesialisthelsetjenesten og er et ”sørge for”-ansvar for Helse Vest RHF. 
 
Selskapsendring: 
Uten at følgende beskrivelse av selskapsendring har noen innvirkning på den garantiforpliktelse som 
oppstår ved inngangen til år 2002 vil administrasjonen allikevel gi styret et kort innblikk i de 
selskapsmessige endringer som har skjedd våren 2002. 
 
Driften i Stiftelsen Bergen Diakonissehjem ble våren 2002 skilt ut i eget selskap, Haraldsplass Diakonale 
Sykehus AS. Denne selskapsutskillelsen er akseptert av Helse Vest RHF samtidig som en har akseptert at 
driftsavtalen samt fastsatt åpningsbalanse er overført fra stiftelsen til aksjeselskapet. Dette innebærer at de 
omtalte lån nå er plassert delvis i Stiftelsen og delvis i aksjeselskapet. 
 
Helse Vest har fått opplyst at ovennevnte lån etter selskapsutskillelsen fordeler seg som følger mellom de 
2 selskapene: 

- Stiftelsen Bergen Diakonissehjem kr. 8.061.800,- 
- Haraldsplass Diakonale Sykehus AS kr. 5.846.431,- 

 
Dette endrer imidlertid ikke garantiforholdet mellom Hordaland Fylkeskommune og Stiftelsen pr. 31/12-
01, slik at nevnte garantiansvar ut fra gjeldende lovverk vil måtte overføres til Helse Vest RHF. 
 
Helse Vest RHF må imidlertid ved den formelle overførsel av nevnte garantier rydde dette forholdet samt 
påse at en overtar minimum de samme panterettigheter som Hordaland fylkeskommune har. 
 
Risiko: 
Risikoen en påtar seg som garantistiller er at en må dekke restlån ved mislighold. 
 
Haraldsplass har en vanskelig økonomisk situasjon på samme måte som resten av spesialisthelsetjenesten, 
hvor fremtidig eksistens er avhengig av betydelige rasjonaliseringstiltak og resultatforbedring. Det vises 
her til tidligere orientering til styret. Helse Vest er i drøftelser med selskapet for å forsøke å komme frem 
til finansielle løsninger som vil bidra til en positiv økonomisk utvikling. 
 
Samtidig har departementet lagt føringer på Helse Vest RHF om at en må søke å finne økonomisk og 
finansielle løsninger for Haraldsplass som gjør at de vil ha en eksistens i fremtiden. 
Stiftelsens økonomiske stilling vil naturlig nok være avhengig av at aksjeselskapet finner tilfredsstillende 
økonomiske løsninger.  
 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i ovennevnte saksutredning samt gjeldlende lovverk ser Helse Vest ingen mulighet til å 
unnlate å overta de garantiforpliktelser knyttet til Stiftelsen Bergen Diakonissehjem ved  



årsskiftet 2001/02 som formelt lå hos Hordaland Fylkeskommune. 
 
Det må samtidig foretas en opprydding i formalitetene knyttet til de aktuelle lån samt at Helse Vest 
oppnår tilfredsstillende panterettigheter som står i forhold til garantiforpliktelsene. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Styret for Helse Vest RHF viser til saksutredningen og til de garantiforpliktelser som 

Hordaland Fylkeskommune hittil har påtatt seg for lån opptatt av Stiftelsen Bergen 
Diakonissehjem, og godkjenner med dette overtakelse av garantiforpliktelsene på de angitte 
lån. 

2. Helse Vest RHF må sikre seg tilfredsstillende panterettigheter som står i forhold til den 
garantiforpliktelse en tar på seg. 
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