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Bakgrunn
Det vises her til styresak 74/01 B Investeringer i 2002 innen gitt ramme til kontanttilskudd.
På bakgrunn av mer oppdatert informasjon om prosjekter og nasjonal utstyrsplan har det vært
nødvendig å foreta en viss korrigering av den fordeling som lå i styresaken.
Det fremlegges her informasjon om de korrigeringer som er foretatt, samt at brev til
foretakene om fordeling og styring av investeringsprosjekter vedlegges.
Budsjettskriv til foretakene vedlegges også, samt at det henvises til egen sak om
styringsdokument.
Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt vil være stor usikkerhet knyttet til
investeringsprosjekter bl.a. på grunn av overheng fra fylkeskommunene.

Kommentarer
Utstyrsplanen
I henhold til styringsdokumentet til Helse Vest RHF krever den nasjonale utstyrsplanen at
Helse Vest investerer for minimum 149 mill. kr i IT og medisinsk teknisk utstyr i 2002.
Utstyrsbevilgningen er på denne bakgrunn justert opp fra 104 til 149 mill. kr.
Prosjekter innen psykisk helse
Det er her prioritert prosjekter som er godkjent av departementet og hvor det er tilsagn om 60
% kontanttilskudd ved ferdigstillelse. Åstveit DPS og Askviknes psykiatriske sykehjem er av
denne grunn tatt ut. BUP Nordfjord er ikke godkjent men fortsatt medtatt fordi bygget er
påbegynt.

Øvrige investeringsprosjekter
I Helse Stavanger er det forutsatt i henhold til inngåtte avtaler en medfinansiering fra
Universitetet i Bergen på den tekniske etasjen og en medfinansiering av Dalane DPS fra
Eigersund kommune.
I Helse Fonna er bevilgning til ombygging/utbygging ved Fylkessjukehuset på Stord økt
samtidig som det er forutsatt en forskyvning av deler til 2003. Ved Fylkessjukehuset i
Haugesund er det tilført midler til 2. etappe samtidig som 3. etappe må forskyves inntil det
foreligger nærmere avklaring med departementet.
I Helse Bergen er ombygging av sterilsentralen ved Haukeland sykehus tilført midler mens
ombygging av varmeanlegg er redusert i 2002.
I Helse Førde er det kun foretatt en mindre justering.

Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

