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Bakgrunn 
 
På styremøte den 22/1-2003 behandlet Styret i Helse Vest gjeldende retningslinjer og 
prosedyre for investeringer og finansiering av disse og fattet under sak 006/03 B følgende 
vedtak:  
 

a) Styret har fått seg forelagt forslag til retningslinjer og prosedyrer for investeringer 
og finansiering av disse. Styret tar dette til etterretning. 

 
b) Styret ber administrasjonen utarbeide nødvendige rutiner for å sikre at de fastlagte 

retningslinjer og prosedyrer blir fulgt. 
 
I brev av 31.12.2002 gir Helsedepartementet nye rammebetingelser for beslutning om og 
gjennomføring av investeringer i foretakene gjeldende fra 2003. Brevet redegjør for: 
 

- hvilken beslutningskompetanse som fra 2003 vil ligge i de regionale 
helseforetakene 

- hvilken styringsdialog det skal være med eier (Helsedepartementet) og hvilke 
beslutninger som er tillagt eier. 

 
Brevet innebærer en overføring av beslutningskompetanse fra Helsedepartementet til de 
regionale helseforetakene. Departementet ba i brevet om tilbakemelding på 
kvalitetssikringsopplegg som legges til grunn for investeringsprosjekter som overstiger 500 
mill. kroner samt de regionale helseforetakenes samlede kvalitets- og styringsopplegg for 
byggeprosjekter.  
 
Helse Vest har gitt innspill til et slikt styrings- og kvalitetssikringssystem. Forutsetningen som 
lå til grunn for innspillet var at dette skulle bearbeides og utvikles i samarbeid med 
departementet og de andre regionale helseforetakene, bl.a. med et felles seminar. 
Departementet har nå gitt tilbakemelding på at de regionale helseforetak selv må utarbeide 
prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter. 
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Helse Vest har med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer som er vedtatt under sak 006/03 B 
samt de presiseringer og krav som er gitt i brev fra Helsedepartementet den 31/12-2004, 
utarbeidet en samlet prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter.  
 
 Prosedyren klargjør følgende forhold: 
 

- Overordnet beslutnings- og styringssystem 
- Budsjettprosess og prioriteringer 
- Ulike faser i arbeidet med investeringsprosjekter 
- Krav til beslutningsunderlag 
- Beslutningsprosesser – ansvar, fullmakt og styrebehandling 

 
Dette betyr bl.a. at prosedyren angir hvem som har ansvar for hvilke beslutninger, tidspunkt for 
beslutninger, krav til forhåndsdrøfting og hvilke forhold som skal belyses i et samlet 
beslutningsunderlag.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til den fremlagte prosedyre for beslutning om og gjennomføring av 
investeringsprosjekter. 


	Forslag til vedtak:

