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Bakgrunn 
 
Det fremgår av styringsdokumentets punkt 7.3 at Helsedepartementet vil ta kontakt med de 
regionale helseforetakene med sikte på å finne frem til en hensiktsmessig måte for 
gjennomgang av resultatutviklingen før sommeren 2002. I møtet med de administrerende 
direktører presenterte eieravdelingen sitt forslag til halvårsrapportering. Fristen er satt til 
10.06.02. 
 
Kommentarer 
 
Denne saken presenteres for å avklare arbeidet og håndteringen i styret av halvårsrapport med 
bakgrunn i at denne skal innsendes før styrets møte i juni og at det av praktiske årsaker ikke er 
mulig å fremme sak allerede til dette møtet. 
 
I styringsdokumentet påpekes at 2002 vil være et omstillings- og konsolideringsår og der 
virksomhetene går inn i den nye strukturen med svært ulike styringsrutiner og 
styringsinformasjon. Når det gjelder halvårsrapport, forventes det ikke igangsatt større 
arbeider med innsamling av informasjon. Det anføres at det viktigste for departementet at det 
gis et hovedbilde av situasjonen hva gjelder de mål og hovedkrav som er angitt i 
styringsdokumentet. Det understrekes videre at rapporteringen ikke er en del av den formelle 
styringsdialogen som direkte følger av helseforetaksloven, men er en styringsmessig 
oppfølging av det tilskudd som Helsedepartementet gjennom styringsdokumenter har gitt de 
regionale helseforetakene. 
 
I brev angående halvårsrapportering er det også bebudet at Helsedepartementet vil sende et 
supplerende styringsdokument til de regionale helseforetak etter Stortingets behandling av 
forslagene om tilleggsbevilgninger til helseforetakene (Stortings prp. Nr. 59 (2001-2002)). 
 
Rapporteringen skal omfatte 1. tertial 2002. Det skal i forhold til økonomibudsjett ikke gis 
ytterligere informasjon utover det som fremkommer i månedsrapportering som allerede er 
etablert. 
 
Det bes videre om en kortfattet sammenstilt overordnet vurdering av utviklingen i 1. tertial 
2002. Dersom det er avvik på sentrale områder bes det orientert om dette og om hvordan 
situasjonen følges opp. Det bes også om at det gis en vurdering av situasjonen for oppfølging 



 

av opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ønskes rapportering på de aktivitetsdata som 
registreres og at det gis en vurdering av kostnadssituasjon og kostnadsutvikling. Det skal også 
gis en kort situasjonsbeskrivelse til oppdrag og forpliktelser som de regionale 
helseforeforetakene har i forhold til utdanning og forskning. Endelig skal det redegjøres for 
arbeidet med strategiske utviklingstiltak (jfr. styringsdokumentets pkt. 6). 
 
Det tas sikte på at arbeidet med halvårsrapport skal være sluttført i løpet av tirsdag 03.06.02. 
Det tilrås videre at forslag til rapport umiddelbart sendes styrets medlemmer for eventuelle 
kommentarer og at styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å avgi endelig 
rapport innen den gitte fristen 10.06.02. Endelig rapport legges så frem til orientering i styrets 
møte i juni. 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner opplegget for rapportering for 1. halvår 2002. 
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