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Går til:   Styremedlemmer 
Selskap:  Helse Vest RHF 
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v/Eieravdelingen. 
             
 
Bakgrunn 
 
I møtet med de administrerende direktører i RHF’ene 06.05.02 har eieravdelingen presentert 
vedlagte foreløpige opplegg for årlig melding fra de regionale helseforetakene til 
eieravdelingen. Opplegget er en oppfølging av bestemmelsene i helseforetakslovens paragraf 
34, vedtektenes paragraf 15 og styringsdokumentet. Saken fremmes i styret i denne form fordi 
første versjon av årlig melding skal avgis med frist 10.06.02, altså før styrets neste møte. 
 
Kommentarer 
 
Som det fremgår av eieravdelingens opplegg, er siktemålet å starte utviklingen av et  
plansystem som gir de riktige rollene til de ulike aktørene. Det plandokument for 
virksomheten som det er bedt om innen den angitte frist, er foreløpig, og primært ment å bidra 
som grunnlag for departementets og regjeringens avsluttende arbeid med 
statsbudsjettforslaget for 2003. Det gis så en ny frist for endelig plandokument 01.10.02. 
 
Også i St.prp. nr. 59 (2001-2002) er det gitt en kort omtale av plansystemet. Det legges opp til  
følgende hovedinnretning: 
 

- ”Den årlige meldingen fra de regionale helseforetakene som plansystemet 
legger opp til, skal inneholde en situasjonsbeskrivelse og situasjonsvurdering 
fra helseregionen. Dette gjelder både situasjonen for ”sørge-for-ansvaret” og 
situasjonen for den regionale helseforetaksgruppen. Det vil være et viktig 
underlag for departementets planarbeid, både det mer langsiktige og det som er 
knyttet til det kommende års statsbudsjett. 

- Det vil være en ”plandel” i det enkelte års statsbudsjettfremlegg som vil være 
relatert til det konkrete budsjettforslag. 

- Meldingsdokumentet vil være et viktig underlag for utformingen av 
styringsdokumentet til det enkelte regionale helseforetaket. Det vises her til at 
vedtektene forutsetter innspill knyttet til det kommende statsbudsjettforslaget. 

- Meldingen forutsetter en rapportdel fra foregående år, slik at det blir en helhet i 
plansystemet. ” 

 



 

Som det videre fremgår av brevet er det gitt kommentarer til momenter som bør inngå i 
meldingen og planen. 
 
Administrerende direktør har  startet opp arbeidet med meldingen. 
 
Det legges opp til at utkast til melding sendes styrets medlemmer 03.06.02. Det tilrås videre at 
styrets leder sammen med administrerende direktør får fullmakt til å avgi endelig melding og 
plan til departementet innen den angitte frist 10.06.02. Når det gjelder endelig forslag med 
frist 01.10.02, legges det selvsagt opp til at styret skal få denne til behandling i god tid innen 
den angitte frist. 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner det foreslåtte opplegg for avgivelse av årlig melding fra Helse Vest RHF til 
Helsedepartementet v/Eieravdelingen. 
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