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Bakgrunn 
Helseforetakene har i desember 2003 hatt sine budsjett for 2004 til behandling i de respektive 
styrer. Budsjettene er blitt utarbeidet med utgangspunkt i styresak 110/03 B nytt 
inntektssystem og styresak 111/03 B Foreløpig inntektsramme 2004. 
 
Budsjettfremlegget til de respektive helseforetak synliggjør en resultatutfordring i 2004 som 
er betydelig. Under styresak 094/03 B Statsbudsjett – konsekvenser for 2004 ble 
utfordringsbilde for 2004 anslått til om lag 740 mill. kroner. Det har i løpet av de seneste 
månedene skjedd endringer i resultatprognosen for 2003 samtidig fastsetter styringsdokument 
2004 fra Helsedepartementet inntektsrammen for 2004. I styringsdokument 2004 er det lagt 
inn krav om resultat i balanse i 2005 og at resultatforbedring i 2004 må være av et slikt 
omfang at halvparten av effekten av de samlede omstillingstiltak som er nødvendig for å 
oppnå balanse i 2005 realiseres i 2004.  
 
Justert utfordringsbilde for 2004 kan oppsummeres som følgende: 

Konsekvens Oppdatert med
av forslag til Styringsdok. 2004

statsbudsjett og ny årsprognose

Underskudds prognose for 2003 295 488 1)

Kjente effekter av statsbudsjett
  - Effektiviseringskrav 400 mill. 71 3)
  - Kodeforbedring 2002/03 videreføres i 2004 112 47 2)
  - Syketransport 5 5
  - Manglende prisjustering av basistilskudd 10 10
  - Reduksjon i tilskudd til avskrivning 76 76
  - Tilleggsbevilgning -19 3)
    Sum økte krav i statsbudsjett 274 119

Andre forhold
  - Reduserte renteinntekter 28 28
  - Økte rentekostnader 33 33
  - Estimert avskrivning på investeringer 02/03/04 110 100 4)
    Sum andre forhold 171 161

Sum utfordring ved inngangen til 2004 740 768

Balansekrav innen 2005, -> halveis til målet i 2004 384  
  



 

1) Årsprognosen for 2003 baserer seg på prognose avrapportert pr. november justert med 
en reservepost på ca 40 mill. i Helse Vest RHF. 

 
2) Den tidligere varslede kutt i DRG pris som følge av vekst i DRG indeks vil ikke bli 

gjennomført for 2003. Ved fastsettelse av DRG pris for 2004 er imidlertid denne 
avkortningen gjort gjeldende. Med 40% ISF grad utgjør dette om lag 47 mill. kroner i 
effektiviseringskrav på ISF prisen. I tillegg er det lagt inn en forutseting om ytterligere 
2,8% vekst i DRG indeks. Sosialkomiteen har bemerket følgende: ”Komiteen 
forutsetter at Helsedepartementet i arbeidet med å fastlegge endelige prinsipper for 
avregning av ISF-oppgjørene har dialog med de regionale helseforetakene. Dialogen 
må ta utgangspunkt i situasjonen i hver region, og den endelige løsning må ta hensyn 
til at utviklingen har vært ulik i regionene med hensyn til kodeforbedring og faktisk 
pasientbehandling”. Helse Vest legger derfor til grunn at avkortningen på 2,8% kun 
gjøres gjeldene overfor de foretak som har en faktisk vekst i DRG indeks. Det vises 
for øvrig til omtale på side 2 i sak 007/04 Budsjett 2004 Helse Vest RHF og 
inntektsramme 2004. 

 
3) I budsjettforliket er effektiviseringskravet slettet og i stedet er det gitt ekstra 

bevilgning til å redusere underskuddet. Nettoeffekten av dette utgjør 19 mill. kroner 
(90 mill. kroner i tilleggsbevilgning minus 71 mill. kroner i tidligere 
effektiviseringskrav) 

 
4) Det er bevilget midler til å dekke avskrivning på åpningsbalansen 1/1-2002. Det 

gjenstår å avstemme disse mot endelig åpningsbalanse. En kjenner foreløpig ikke de 
reelle avskrivningene for årene 2002 til 2004, herunder hvilken effekt utrangeringer og 
nedskrevne driftsmidler vil påvirke avskrivningsbildet.  Det er også stor sannsynlighet 
for at alle anleggsmidler i åpningsbalansen vil bli lagt inn med en gjenværende levetid 
uavhengig av den reelle levetiden. Det er også lagt til grunn en forutsetning i 
statsbudsjettet om at økning i avskrivninger skal motsvares av tilsvarende 
effektivisering. Ved fastsettelse av utfordringsbilde er økning i avskrivning satt til 100 
mill. kroner med basis i investeringsnivået i årene 2002 til 2004. Størrelsen på 
avskrivningsbeløpet vil bli fastsatt i forbindelse med årsoppgjør 2003 og en vil med 
utgangspunkt i disse beregninger også kunne fastsette størrelsen på avskrivningsnivået 
i 2004.  

 
Budsjettstatus helseforetakene 
 
Helse Stavanger 
Helse Stavanger behandlet budsjett 2004 i styremøte den 15.12.2003. Det ble lagt frem et 
budsjett med et underskudd på 110,8 mill. kroner. Underskuddsprognosen for 2003 utgjør 
128,8 mill. kroner. Styret i Helse Stavanger fattet følgende vedtak: 

1. Det fremlagte budsjett datert 15.12.2003 vedtas som budsjett 2004 for Helse 
Stavanger HF 

2. Styret ber om at revidert budsjett for Helse Stavanger HF blir lagt fram i møte i 
februar. Dette med bakgrunn i forutsetninger i Statsbudsjettet, endelige 
inntektsrammer og resultatkrav fastsatt av eier i Styringsdokument for 2004. 

 
 
 
 



 

Helse Fonna 
Helse Fonna behandlet sitt budsjett for 2004 i styremøte den 22.12.2003. Budsjettet til Helse 
Fonna viser et underskudd i 2004 på 40 mill kroner. Tilsvarende viser resultatprognosen for 
2003 et underskudd på 75 mill. kroner. Styret i Helse Fonna fattet følgende vedtak: 

Styret godkjenner det framlagte budsjett for 2004. 
Det tas forbehold for endelige rammebetingelser og resultatkrav i styringsdokumentet. 
Styret stiller seg bak de foreslåtte omstillingstiltak som er i tråd med omstillingsplanen 
for psykiatri i Helse Fonna. 
Endelig behandling utsettes til februarmøtet og justeres mot styringsdokumentet. 
Fremlagte tiltakspakke som bl.a. inneholder nedbemanning av 120 årsverk, skal ha en 
årseffekt på 118 mill. 72,55 mill av disse forutsettes gjennomført i 2004.  Samlet effekt 
av tiltakspakken er i budsjettet innbakt med 58 mill. 
Det utarbeides et månedlig periodisert budsjett hvor tiltakene er spesifisert. 
Det utarbeides en beredskapsplan til styrets møte i januar. 
Styret godkjenner investeringsbudsjettet som ramme for 2004. 

 
Helse Bergen 
Helse Bergen la i styremøte den 10.12.2003 frem budsjett 2004 til behandling. Budsjettet 
viser et underskudd 426 mill kroner. kroner. Styret fattet vedtak om å utsette 
budsjettbehandlingen og ba samtidig om en mer detaljert oversikt over tiltakene og 
budsjettgrunnlaget. Budsjettet skal opp til ny behandling i styret den 11/2-2004. 
 
Helse Førde 
Helse Førde behandlet foreløpig budsjett 2004 i møte den 17.12.2003. Budsjettet viser et 
underskudd på 111,1 mill. kroner. Styret i Helse Førde fattet følgende vedtak (utdrag): 

1. Førebels budsjett for Helse Førde HF for 2004 er lagt fram med eit negativt 
årsresultat på 111,1 mill kr. Dette medfører at Helse Førde i 2004 må effektivisere 
drifta med 42,9 mill kr i høve til 2003. 

3. Styret ber om å få lagt fram revidert budsjett for 2004 i styremøte i februar, med 
bakgrunn i endeleg inntektsramme og resultatkrav fastsett av eigar i styringsdokument 
for 2004. 

 
4. Revidert budsjett bør m.a. vurdere: 

� Effektivisering av drifta innanfor noverande struktur 
� Gjennomgang av funksjonsfordeling i Helse Førde 
� Gjennomgang av tilbod og funksjonar, jfr. signal om overkapasitet/ underkapasitet 
� Gjennomgang av Førde sentralsjukehus, jfr. tidlegare vedtak 
� Stillingsstopp for 2003 vidareført for 2004 
� Finansiering av barnehage 
� Gjennomgang av drifta av psykiatrien 

 
 
Oppsummering: 
 
I styringsdokument 2004 fra Helsedepartementet er det stilt krav om at Helse Vest i løpet av 
januar 2004 skal legge frem en plan som konkretiserer de tiltak som vil være nødvendig for å 
oppnå balanse i 2005, hvilke tiltak som planlegges iverksatt i løpet av 2004 og forventet 
effekt i 2004, herunder aktivitetsforutsetning. Departementet vil i løpet av februar 2004 stille 
krav til det enkelte regionale helseforetak om resultatforbedring i 2004. 
 



 

Med utgangspunkt i resultatutfordringen ved utgangen av 2003 og konsekvensen av 
inntektsrammen for 2004 kan resultatutfordringen for det enkelte foretak oppsummeres som 
følger: 
 

Foreløpig Foreløpig
Prognose Utfordring Budsjett Krav Krav

Alle tall i hele mill. kroner 2003 2004 2004 2004 2005

Helse Førde -84 -121 -111 -70 0
Helse Bergen -250 -373 -426 -200 0
Helse Fonna -76 -122 -40 -50 0
Helse Stavanger -129 -202 -111 -90 0
Apotekene 3 3 5 0 0
Helse Vest 8 0 0 0 0
Reserve 40 0 0 0 0
SUM Helse Vest -488 -816 -683 -410 0  
       *) 
(Kolonnen ”utfordring” er en skjematisk beregning av utfordringsbilde med basis i tabellen 
innledningsvis i denne saken) 
 
*) Differanse på 768 mill. kroner i tabell på første side og 816 mill. kroner skyldes lokale 
forhold, og en har ikke sett behovet for samordning. Trolig vil det også bli argumentert fra 
HF’ene at utfordringen er i størrelsesorden 800 til 900 mill. kroner. 
 
Resultatkrav 2004 som er skissert i tabellen ovenfor må sees på som et foreløpig anslag basert 
på budsjettutfordringen helseforetakene står overfor samt kravet om å oppnå balanse i 2005. 
Helse Førde får tildelt samlet 46,7 mill i basistilskudd for å delfinansiere drift og investeringer 
i  psykiatriplanen. Deler av midlene vil finansiere oppstart av driften ved 
ungdomspsykiatriske avdeling i Helse Førde. Ved fastsettelse av resultatkravet er det derfor 
lagt til grunn en inntektsforbedring på 40 mill. kroner for 2004. Dette medfører at det 
konkrete kravet til Helse Førde i 2004 må ta hensyn til denne sitjasjonen slik at kravet for 
2004 trolig må være mellom minus 30 - 40 mill. kroner. Fra og med 2005 vil en femtedel av 
Hagen modellen slå inn og vil gi en positiv effekt på om lag 43 mill. kroner i 2005 (samlet 
216 mill. kroner). Endelig resultatkrav må fastsettes i styremøtet i februar 2004. 
Administrasjonen vil i dialog med det enkelte foretak fastsette forslag til resultatmål som 
legges til grunn for behandlingen i styrets februarmøte. Det tas sikte på å legge frem et 
konsolidert budsjett 2004 for foretaksgruppen på førstkommende styremøte. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 

 


