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ÅPNINGSBALANSEN 01.01.2002 – BYGG, ANLEGG OG UTSTYR M.V. 
 
Det er nå avklart at bygg, anlegg og utstyr mv, overtatt i forbindelse med helsereformen, skal 
verdsettes til gjenanskaffelsesverdi, redusert for slit og elde.  Bygg skal dekomponeres og 
gjenværende levetid skal settes i samsvar med anbefalinger fra de uavhengige, tekniske 
miljøene som foretok verdsettelsen.  Disse levetidene er kortere enn det departementet har 
lagt til grunn i sine beregninger. 
 
Både verdsettelsen og de fastsatte levetidene er innenfor regnskapslovens bestemmelser om 
behandling av anleggsmidler, men på grunn av kortere levetid vil årlige avskrivninger øke og 
gi et større underskudd enn om departementets føringer om lengre levetider hadde vært fulgt. 
På den annen side ville slik forlengelse av levetidene sannsynligvis gitt dårligere resultat over 
tid pga økt behov for vedlikehold ifølge de uavhengige, tekniske miljøene som har verdsatt 
eiendelene. 
 
Det er imidlertid slik at vi ikke kan forvente tildelinger som gjør det mulig å reanskaffe 
tilsvarende omfang av bygg/utstyr i fremtiden.  Ifølge Helsedepartementet vil en i Helse Vest 
kunne reanskaffe mellom 75 og 80% av anleggsmidlene i åpningsbalansen med de tildelinger 
som en kan forvente.   
 
Dette innebærer at Helse Vest, i forbindelse med planlegging av investeringer, må legge til 
rette for produksjon som er mindre bygg- og utstyrskrevende eller effektivisere andre deler av 
virksomheten slik at det veier opp for et høyere kapitalslit enn regionen får finansiering for. 
 
For å synliggjøre behovet for slanking av balansen, opprettes det et Strukturfond under 
Innskutt annen egenkapital.  Fondet skal årlig reduseres med et beløp tilsvarende avskrivning 
på den delen av åpningsbalansen som går utover hva regionen er finansiert for å reanskaffe. 
 
Overføringen vil være en del av disponeringen av årsresultatet og regionen vil bli målt på 
resultat etter slik overføring. 
 
Regnskap og styrets beretning for 2003 skulle etter planen vært behandlet i dette styremøtet. 
Pga sen avklaring av prinsipper rundt åpningsbalansen er regnskapet ikke klart det er derfor 
nødvendig å utsette sakene til styrets junimøte. Arbeidets omfang gjør at vi også kan ha en 
utfordring med å nå styrebehandling i junimøtet og påfølgende behandling i foretaksmøtet den 
17. juni. Det er likevel en målsetting å nå disse fristene og vi vil straks gi melding til styret 
dersom fristene ikke holder. 


