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Bakgrunn 
I st.prp. nr 1 (2002/2003) er det foreslått bevilget lån til investeringsformål i 2003 på totalt 2 
mrd. kroner. Ved tildeling av lånemidler for 2002 var det lagt til grunn en fordeling som 
baserte seg på de regionale helseforetakenes relative andel av totalbudsjettet, dvs. 18.4%. 
 
I styringsdokumentet for 2003 er det lagt til grunn en skjevfordeling av lånerammene sett i 
forhold til tidligere praksis. Av en total låneramme for 2003 på 2 mrd. kroner er Helse Vest 
tildelt en låneramme på 282 mill. kroner hvilket innebærer en avkortning på 86 mill. kroner.  
 
Kommentarer 
Administrasjonen vil her understreke at det allerede i utgangspunktet ligger en skjevfordeling 
i finansieringen hvor Helse Vest RHF har fått en lavere basisramme enn hva befolknings-
grunnlaget tilsier.  
 
En ytterligere avkortning på lånerammen på 86 mill. kroner kan innebære en utfordring med å 
gjennomføre deler av investeringsprogrammet som det enkelte helseforetak har lagt til grunn i 
sitt budsjett for 2003. Administrasjonen vil påpeke denne skjevfordeling av lånemidler 
overfor departementet og be om at dette tas hensyn til ved senere tildelinger av låneramme. 
 
Tabellen nedenfor viser sammendrag av innmeldt investeringsbehov og kontanttilskudd til 
avskrivninger som deles ut til helseforetakene. 
 

Stavanger Fonna Bergen Førde SUM

Investeringsplaner 180 000    166 645    452 500    93 700     892 845    
Tilskudd til avskrivninger 123 630    94 205     282 500    73 130     573 465    

Finansieringsbehov 56 370     72 440     170 000    20 570     319 380     
 
Administrasjonen vil foreslå at lånerammen på 282 mill. kroner tildeles det enkelte 
helseforetak etter samme fordeling som tildeling av investeringsmidlene. Dette vil gi en 
låneramme pr. helseforetak for 2003 som følger: 
 

Stavanger Fonna Bergen Førde SUM

Låneramme 60 795      46 325      138 919    35 962      282 000     
 



 

Det legges til grunn at låneopptak er henførbart til konkrete investeringsprosjekter og ved 
ferdigstillelse av prosjektene vil lånet bli konvertert til et langsiktig lån. Det vises for øvrig til 
styresak 006/03 - Retningslinjer investeringer i Helse Vest. 
 
Helseforetakene må innen en fastsatt dato gi tilbakemelding til Helse Vest om i hvilket grad 
og omfang en ønsker å benytte seg av tildelt låneramme. For å oppfylle krav til 
dokumentasjon fra eieravdelingen må helseforetakene søke lån innenfor lånerammen fordelt 
på prosjekter innen fastsatt tidsfrist. Ubenyttet låneramme vil kunne omfordeles mellom 
helseforetak. 
 
Administrasjonen vil foreslå at det ikke tildeles en spesifikk låneramme til Apotekene Vest 
RHF, men at det foretas en vurdering på tildeling av midler i den enkelte sak. 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret tar den tildelte låneramme til etterretning 
2. Styret ber administrasjonen påpeke overfor departementet at det er foretatt en 

skjevfordeling i tildeling av lånerammer for 2003 og at dette tas hensyn til ved senere 
tildeling av lånerammer. 

3. Lånerammen på 282 mill. kroner fordeles det enkelte helseforetak etter samme 
fordeling som tildeling av investeringsmidler. Helseforetakene må søke lån på 
konkrete prosjekter innenfor tildelt låneramme. 

4. Administrerende direktør for fullmakt til å omfordele eventuelle ubenyttede 
lånemidler. 

5. Tildeling av lånemidler til Apotekene Vest foretas med utgangspunkt i søknad og 
vurderes fra sak til sak 
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