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Bakgrunn 
3. mai la regjeringen fram Stortingsproposisjon nr. 59 (2001-2002) om Spesialisthelse-
tjenestens økonomi og budsjett 2002.  Det var på forhånd knyttet spenning og forventning til 
proposisjonen.  De regionale helseforetakene har tidligere i år meldt at antatt samlede 
driftsunderskudd vil beløpe seg til  2,6 mrd. kroner for 2002 (ekskl. avskrivninger). 
 
Denne saken gir en kort skisse av regjeringens samlede forslag, og belyser hvor stor del av 
foreslåtte tilleggsbevilgninger som anslagsvis vil tilfalle Helse Vest RHF. 
 
 
Generelt 
Regjeringen fremmer i proposisjonen forslag om å bevilge 1.775 mill. kroner mer til drift 
og investering i helseforetakene for 2002. Dette fordeles med 1.475 mill. kroner  til drift og 
300 mill. kroner til investering.  Økningen i driftsmidlene er  delt opp slik tabell 1 viser. 
 
 
Tabell 1.    Økt bevilgning drift 2002 (hele kroner)   
Tekst Økt drift Videref.aktivit. Økt aktivitet 
Ref. poliklinikk 70 000 000 50 000 000 20 000 000 
ISF 294 956 000 225 000 000 69 956 000 
Basistilskudd 1 110 044 000 1 025 000 000 85 044 000 

SUM ØKNING DRIFT 1 475 000 000 1 300 000 000 175 000 000 
 
   

 
Av 1,475 mrd. kroner i økte driftsutgifter, er 1,3 mrd. kroner foreslått bevilget for å 
videreføre driftsnivået fra 2001 til 2002.  Videre er 175 mill. kroner forutsatt å gå til økt 
aktivitet ut over 2001-nivået.   
 
1,3 mrd. kroner representerer halvparten av det de regionale helseforetakene har innmeldt som 
antatt driftsunderskudd i 2002.   Regjeringen forutsetter at de regionale helseforetakene selv 
dekker opp resten gjennom effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak, og har lagt til 
grunn at helseforetakene skal gå i økonomisk balanse (ekskl. avskrivninger) inneværende år.   
Det er imidlertid usikkert hvor raskt det er mulig å gjenopprette balanse i driften.  Som følge 
av at det kan ta noe tid før effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak bidrar til bedring i 
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foretakenes driftsresultat, forutsetter departementet nå at det oppnås økonomisk balanse i 
driften i 2003.    Eventuelle driftsunderskudd for 2002 må dekkes opp over driften i årene 
etter 2003.   Det er gitt adgang for de regionale helseforetakene å ta opp lån for å sikre 
likviditeten i 2002. 
 
På investeringssiden foreslås det å øke bevilgningen til foretakene med 300 mill. kroner.  
I tillegg gis de regionale helseforetakene adgang til å ta opp lån til investeringer innenfor en  
ramme på 1 mrd. kroner. 
 
Med de økte bevilgninger som foreslås i proposisjonen, legger regjeringen til grunn en økning 
i aktiviteten i perioden 2000-2002 på 5 %.  Det betyr at veksten fra 2001 – 2002  
 
 
Økning i basisbevilgningen 
Av den foreslått økning i basistilskuddet på 1.110 mill.kroner til de regionale helseforetakene, 
er  940 mill. kroner fordelt etter samme prinsipp som saldert budsjett for 2002.  Den 
resterende delen (170 mill. kroner) er i forslaget fordelt skjønnsmessig.  Departementet 
begrunner dette med  behovet for å ivareta ulikheter mellom de regionale helseforetakene hva 
angår omstillingskostnader.  Det fremgår ikke eksplisitt av proposisjonen hvilke utslag den 
skjønnsmessige fordelingen gir. Egne beregninger viser imidlertid at den skjønnsmessige 
beregningen som er foretatt faller gunstig ut for Helse Vest RHF. 
 
Etter denne metodikken utgjør Helse Vest RHF sin andel av den foreslåtte økningen i 
basisbevilgningen 208,373 mill. kroner.  Dette tilsvarer 18,8 % av den foreslåtte økningen. 
Samlet basisbevilgning til Helse Vest RHF for 2002 øker dermed fra kr 4.574,7 mill. kroner 
til  4.783,1 mill. kroner.  Økningen er på 4,55 %.  Helse Vest RHF er det regionale 
helseforetaket som har fått sitt basistilskudd økt mest – relativt sett (se figur 1 nedenfor). 
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  Figur 1.  Prosentvis økning i basisbevilgningen 
 
Gitt samme logikk som i proposisjonen for fordeling av basistilskudd mellom videreføring 
(92,3%) og økning (7,7%), forutsettes økningen i basisbevilgningen til Helse Vest RHF å 
fordele seg slik  
 
 Videreføring av nivå 2001-2002  : 192,409 mill. kroner 
 Økt aktivitet ut over 2001-nivå :   15,964 mill. kroner 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 Sum økt basisbevilgning  : 208,373 mill. kroner 
 ========================================== 
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Økning i ISF-bevilgningen og refusjon for poliklinisk virksomhet 
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til innsatsstyrt finansiering (ISF) med 345 mill. 
kroner.  Samlet bevilgning til ISF på nasjonalt nivå er dermed 14,92 mrd. kroner.  Økningen 
er på 2,37 %. 
 
Det er budsjettert med at Helse Vest sin andel av den nasjonale ISF-rammen er på 16,7 %. 
Gitt dette forholdstallet, vil økningen i budsjetterte ISF-inntekter være 57,7 mill kroner for 
Helse Vest RHF. 
 
Refusjon for poliklinisk virksomhet er et direkte forhold mellom det enkelte helseforetak og 
Rikstrygdeverket RTV).  For foretakene under Helse Vest er det budsjettert med til sammen 
692 mill. kroner i refusjon fra  RTV for poliklinisk virksomhet (inkl. private institusjoner). 
Dette tilsvarer ca 20% av  statens samlede bevilgning.   Samlet bevilgning over statsbudsjettet 
til dette formål foreslås øket med 70 mill. til  3,526 mrd. kroner.   Foretakene under Helse 
Vest sin andel av de økte 70 mill kroner, kan derfor anslås til ca. 14 mill. 
 
Beregningene som er gjort knyttet til Helse Vest sin andel av økte bevilgninger til ISF og 
poliklinisk refusjon er beheftet med stor usikkerhet, ettersom dette er variable forhold som er 
knyttet til helseforetakenes produksjon.  Beregningene må derfor bare sees på som anslag. 
 
 
Investeringer 
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer med 300 mill. kroner for 2002. 
Proposisjonen gir ingen fordeling av disse midlene.  Det legges til grunn at fordelingen foretas 
av Helsedepartementet.  For de regionale helseforetakene samlet gis det videre adgang til å 
lånefinansiere investeringer innen en ramme på 1 mrd. kroner. 
 
 
Konklusjon 
Regjeringens forslag innebærer følgende muligheter for økte inntekter til Helse Vest : 
 
Tekst Økt drift Videref.aktivit. Økt aktivitet 
Ref. poliklinikk 14 000 000 9 940 000 4 060 000 
ISF 57 700 000 44 015 040 13 684 960 
Basistilskudd 208 373 000 192 409 000 15 964 000 

SUM ØKNING DRIFT 280 073 000 246 364 040 33 708 960 

 
 
Administrasjonen har med bakgrunn i de signaler og tall som gis i proposisjonen, startet 
arbeidet med revidert budsjett for Helse Vest.  Sak om dette legges fram for styret i juni-
møtet. 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 
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