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Bakgrunn 
 
Helse Vest RHF har mottatt vedlagte styringsdokument av 28.12.01 fra Eieravdelingen i 
Helsedepartementet. I dokumentet  klargjøres mål, rammer, premisser og resultatkrav, og 
hvilke økonomiske midler som stilles til disposisjon  for Helse Vest RHF.  
Hjemmelsgrunnlaget for dokumentet er helseforetakslovens §16, 2. ledd.  Styringsdokumentet 
er også gjennomgått i eget møte 14.01.02  i Eieravdelingen med styrelederne og de 
administrerende direktørene i RHF-ene. I dette møtet var det hovedfokus på 
basisbevilgningens størrelse i forhold til forutsetningen om å opprettholde aktiviteten i 2002 
på samme nivå som i 2001.  Styringsdokumentet til Helse Vest RHF følges nå opp med  
tilsvarende styringsdokument for det enkelte helseforetak.  
 
 
Kommentarer 
 
Styringsdokumentet gir klare overordnede føringer for utøvelse av ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten i Helse Vest RHF’s ansvarsområde. Det er likevel preget av mange 
målformuleringer og kompliserte prosedyrer knyttet bl.a. til investeringer og øremerkede 
statstilskudd. Dette skyldes selvsagt for en stor del nødvendige overgangsordninger og 
bindinger til vedtatte opptrappingsplaner m.v. Det må være et ønske for de kommende år å 
fokusere enda tydeligere på få overordnede mål med beskrivelse av rammer og handlingsrom 
for organisering og utøvelse av tjenestene.  
 
De utarbeidede styringsdokumenter for HF-ene følger samme mal som dokumentet til Helse 
Vest RHF.  De er i tillegg tilpasset vår styringsmodell, det utsendte budsjettvedtak, de 
foreløpig vedtatte driftsavtaler og øvrige styrende dokumenter og vedtak.  For fremtiden vil 
det bli lagt vekk på å utarbeide et kortere styringsdokument (maksimalt 10-15 sider) med 
færre mål og større grad av rammestyring. Det legges opp til at styringsdokumentene 
fastsettes i foretaksmøter i HF-ene.  
 



 

 
 
I styringsdokumentene er det vedtatte budsjett lagt til grunn som foreløpig budsjett. Basert på 
føringene i styringsdokumentet for Helse Vest RHF, må styrene i helseforetakene bes om å ha 
sterkt fokus på synergier som følge av reformen, samt vurdere mulige kostnadsreduksjoner, 
effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Det skal minimum settes av 2 % av 
totalbudsjettet som reserve på hvert enkelt HF. Styret i Helse Vest RHF må så foreta en 
revidert budsjettbehandling i juni/august basert på vedtatt revidert Nasjonalbudsjett og 
beslutninger i Eieravdelingen. I denne sammenheng vil styret i Helse Vest RHF ta stilling til 
om reservene på 2 % skal trekkes inn sentralt til Helse Vest RHF. 
 
Investeringsbudsjettene er justert i tråd med Styringsdokumentet, ny informasjon fra 
fylkeskommunene og endelig avklaring av godkjente prosjekter innen psykisk helsevern.   
Det vises her til egen sak. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styringsdokument for Helse Vest RHF 2002 tas til etterretning. 
2. De foreliggende styringsdokumenter for helseforetakene godkjennes og 

fremlegges for vedtak i foretaksmøte i HF-ene. 
3. Basert på føringene i styringsdokumentet fra Eieravdelingen, må styret i Helse 

Vest RHF be styrene i HF-ene ha sterkt fokus på synergier som følge av reformen, 
samt vurdere mulige kostnadsreduksjoner, effektiviserings- og 
produktivitetsfremmende tiltak.  

4. Det skal settes av minimum 2 % av totalbudsjettet som reserve på hvert enkelt HF. 
Styret i Helse Vest RHF vil legge opp til en revidert budsjettbehandling i 
juni/august basert på vedtatt revidert  Nasjonalbudsjett og beslutninger i 
Eieravdelingen. I denne sammenheng vil styret i Helse Vest RHF ta stilling til om 
avsatte reserver skal trekkes inn sentralt til Helse Vest RHF. 
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