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Bakgrunn 
Styret i Helse Vest RHF vedtok i styresak 111/03 B foreløpige budsjettrammer for 2004. I denne saken 
ble det signalisert at administrasjonen ville komme tilbake med et detaljert budsjett for morselskapet til 
styremøtet i januar. 
 
Kommentarer 
1. BUDSJETTRAMME  
 

  Budsj. -03 Budsj. -04 

Lønnskostnader:     
(50) Lønn til ansatte -11 507 -12 118 
(51) Lønn til ansatte -1 454 -1 472 
(52) Fordel i arbeidsforhold -177 -177 
(53) Annen oppgavepliktig godtgjørelse -795 -871 
(54) Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad -4 247 -4 383 
(56) Kompetanse og rekruttering -1 520 -3 127 
(59) Annen personalkostnad -300 -599 

(5) Lønnskostnad -20 000 -22 747 

Andre driftskostnader:     
(60) Av- og nedskrivning -3 000 -3 000 
(63) Kostnader lokaler inkl. energi og brensel -1 390 -1 380 
(64) Leie mtu, maskiner, inventar o.l. -114 -90 
(65) Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres -735 -620 
(67) Eksterne tjenester -18 078 -22 590 
(68) Kontorkostnad, trykksak o.l. -1 503 -1 863 
(69) Telefon, porto o.l. -710 -275 
(71) Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil 0.l. -3 740 -3 972 
(73) Salgs- og reklamekostnad -1 970 -2 780 
(74) Kontingent og gaver   -15 
(75) Forsikringspremie, garanti. og serv.kostn. -25 -25 
(76) Lisens -og patentkostnad -885 -800 
(77) Annen kostnad -850 -1 040 

Annen driftskostnad, av-og nedskrivninger  -33 000 -38 450 

(RS) Resultat -53 000 -61 197 
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Rammen som ble signalisert i styresak 111/03 var på 60,5 mill inkl. avskrivninger. En del faktorer var på 
dette tidspunktet usikre og noen av forutsetningene er endret etter det første forslaget, noe som har 
medført økning av noen budsjettposter og reduksjon av andre. Budsjettet som nå legges fram har en 
totalramme på 61,2 mill. Tabellen på neste side viser forslag til budsjett for 2004 sammenlignet mot 
budsjettet for 2003. 
 
2. LØNNSKOSTNADER 
Det er i budsjettet lagt til grunn en lønnsvekst på 4 % fra 2003 til 2004. Det er i utarbeidelsen av 
budsjettet tatt utgangspunkt i desemberlønn. 
 
Det er lagt inn lønn tilsvarende en stilling til innleie av regnskapspersonell. Denne har tidligere ikke ligget 
inne med full årseffekt (se omtale av regnskapsfunksjon under pkt. 3). Det har vært en vekst i omfanget 
av oppgaver som ligger til regnskapsavdelingen. Regnskapsføringen legges nå ut på anbud. 
 
Økningen på posten for kurs og kompetanseutvikling skyldes at det er lagt inn kr 1 mill og kr 1,5 mill til 
hhv. regionalt- og nasjonalt lederutviklingsprogram. I 2003 lå dette inne med kun 1 mill til nasjonalt 
lederutviklingsprogram. 
 
3. ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
3.1 Eksterne tjenester 
 
Post 67 Eksterne tjenester i budsjettforslaget er sammensatt av følgende beløp: 
 
  B-2004 
(670) Revisjons- og regnskapshonorar -1 540 
(671) Kontortjenester -150 
(672) Konsulenttjenester/prosjekter -18 100 
(679) Annen eksterne tjeneste -2 800 
(67) Eksterne tjenester, sum -22 590 
 
I revisjonshonoraret er det tatt høyde for en halvårsrevisjon i tillegg til den ordinære revisjonen. 
Regnskapshonoraret er nærmere beskrevet under punkt 3.3. 
 
”Andre eksterne tjenester” er i all hovedsak budsjetterte kostnader til driftsavtaler på Oracle og 
Profitbase, driftsavtale med Eterra, merkostnader ved POLK oppgjør og omlegging av 
gjestepasientoppgjør. Alle disse forholdene er nærmere beskrevet under punkt 3.3. 
  
 
3.2 Planlagte prosjekter i 2004 
Innenfor budsjettrammen er det også for 2004 planlagt en rekke prosjekter som både krever ekstern 
bistand og bruk av interne ressurser både ved RHF’et og helseforetakene. Følgende prosjekter planlegges 
startet opp/videreført i 2004: 
 
 

Navn på prosjekt Ansvarlig avd. 
Kostnad ekstern 
bistand 

Utviklingsprosjekt informasjon Informasjonsavdelingen 100 000 

Sum informasjonsavdelingen  100 000 

   

   

Utvikling av behovet for spesialiserte tjenester Fagavdelingen               800 000  



 
Felles helsefaglig styringsinformasjon Fagavdelingen               200 000  

Utvikling av tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere Fagavdelingen               400 000  

Gjennomgang av de prehospitale tjenestene Fagavdelingen               800 000  

Evaluering av regionale kompetansesentre Fagavdelingen               400 000  

Gjennomgang av høyspesialiserte funksjoner Fagavdelingen               800 000  

Gjennomgang av medisinske servicefunksjoner Fagavdelingen               600 000  

Kvalitetssikring av utbyggingsprosjekter Fagavdelingen               200 000  

Prioritering av helsetjenester Fagavdelingen               100 000  

Horizon-scanning - utvikling av medisinsk teknologi Fagavdelingen               100 000  

Utvikling av kvalitetsindikatorer Fagavdelingen                        -   

Pasient- og brukerundersøkelser Fagavdelingen             1 000 000  

Sum fagavdelingen              5 400 000  

   

Syketransportordn. - videreføring mht. samordning Administrasjonsavdelingen             1 000 000  

Innkjøpsorganisering Helse Vest Administrasjonsavdelingen               500 000  

Samordning av drifts- og serviceavtaler for eiendommer Administrasjonsavdelingen               500 000  

Sum administrasjonsavdelingen              2 000 00 0  

   

   

Samarbeidsutvalget med høgskolene Personalavdelingen                        -   

Etablere konserntillitsvalgtordning Personalavdelingen  

Felles IKT løsninger innen HR-området Personalavdelingen               500 000  

Regionalt lederutviklingsprogram  Personalavdelingen             1 000 0001  

Nasjonalt lederutviklingsprogram  Personalavdelingen             1 500 0002  

Forprosjekter HR Personalavdelingen               500 000  

Ressurs- og fraværsprosjektet Personalavdelingen               500 000  

Sum personalavdelingen              4 000 000  

   

Økonomihåndbok Økonomiavdelingen 1 000 000 

Fellestjenestesenter - businesscase Økonomiavdelingen             1 000 000  

Datasystem strategisk virksomhetsstyring Økonomiavdelingen             1 000 000  

Utviklingsprosjekt økonomistyring Økonomiavdelingen               500 000  

Sum økonomiavdelingen              3 500 000  

   

Reserve              5 600 000  

SUM prosjektrelaterte kostnader  20 600 000 
Minus prosjektrelaterte kostnader under post 56 Kurs og 
kompetanseutvikling  -2 500 000 

Sum prosjektrelaterte kostnader (post 672)  18 100 000 

 
For hvert prosjekt er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse som omtaler bl.a. prosjektets forankring, 
mandat, deltakere, kostnadsanslag og framdrift. Budsjett fordeles ut på det enkelte prosjektnummer for 
best mulig oppfølging. Detaljplanlegging av prosjektene over vil kunne føre til justeringer av 
kostnadsanslagene. 
 

                                                 
1 Regionalt lederutviklingsprogram og nasjonalt lederutviklingsprogram er budsjettert under kompetanseutvikling. 
 
2 Se kommentar ovenfor 



 
Prosjektet ”samarbeidsutvalg med høgskolene” forventes ikke å ha noen kostnad utover bruk av interne 
ressurser. Etablering av konserntillitsvalgtordning er lagt inn i budsjettet under kjøp av helsetjenester. Det 
er lagt inn ressurser tilsvarende 3 stillinger med en årslønn på 350 000,-.  
 
 
3.3 Nye ordninger i 2004 
Utplassering av gjestepasientoppgjør 
Utfakturering og håndtering av inngående fakturaer har hittil blitt håndtert i RHF’et. De øvrige RHFene 
har valgt ulike modeller for håndteringen av gjestepasientoppgjøret. Fra og med 2004 foreslår 
administrasjonen å overføre midler til et av våre HF for gjennomføring av gjestepasientoppgjøret for 
somatikk.  
 
Gjestepasientoppgjøret vil da foregå på følgende måte: HF’ene sender kopi av NPR-fil til det HFet som 
får oppdraget den 10. hver måned som igjen lager fullstendige grunnlag for utfakturering. Den som får 
oppdraget må også håndtere inngående fakturaer mht. fakturakontroll, attestering og anvisning. Dette vil 
kreve at Helse Vest stiller krav til kontrollrutiner samt legger føringer i forhold til attestasjon og 
anvisning. Helse Midt-Norge har gjennomført gjestepasientoppgjøret etter denne modellen siden 
oppstarten, og mener de har funnet en god løsning. Fordelene med en slik løsning er at vi får en betydelig 
forenkling av produksjon av fakturagrunnlagene både i de enkelte HF’ene og RHF’et. Ordningen vil også 
representere en arbeidsbesparelse for både fagavdelingen og økonomiavdelingen i Helse Vest RHF med 
tanke på fakturakontroll, utfakturering og henvendelser fra andre RHF.  
 
Midler til den skisserte oppgjørsordningen er lagt inn i økonomiavdelingens budsjett under eksterne 
tjenester. Eksakt beløp må forhandles frem med HFet som skal håndtere ordningen. 
 
Gjestepasientoppgjøret innen psykiatri har et mer beskjedent volum (ca. 5-6 mill kr i inntekt og kostnad). 
Fram til nå har RHFet mottatt sporadisk fakturagrunnlag fra HFene for utfakturering. Inntektene fra denne 
faktureringen blir liggende igjen i RHF’et og HFene har derfor manglet incitament til å sende inn 
grunnlagene. Fra og med 2004 foreslås det å legge ut psykiatrioppgjøret til det enkelte HF som får ansvar 
for både utgående og inngående fakturaer.  
 
Overføring av oppgaver fra RTV til RHF 
Fra 01.01.04 vil refusjon av krav overfor RTV for poliklinikkbehandling og lab/røntgen kanaliseres via 
RHF'ene.  Hensikten med dette er å gi RHF,ene styringsmulighet med hensyn til kostnadene. Ordningen 
forutsettes å gjelde for behandling/tjenester utført i 2004 og videre. 
 
Omfanget av økningen i bilagsmengden må foreløpig bare anslås. Helse Bergen stipulerer antall fakturaer 
til ca 200 pr måned.  Vi har ikke fått noe anslag fra de øvrige helseforetakene og de private ideelle.  
Dersom de øvrige til sammen utgjør like stort antall som Helse Bergen snakker vi om 4 800 fakturaer i 
året som skal kontrolleres mot innbetaling fra RTV og betales. 
 
Fra før mottar Helse Vest RHF ca 4000 fakturaer årlig.  Det vil si at fakturabehandlingen blir mer enn 
fordoblet.  Det vil antakelig medgå minimum et årsverk ekstra til dette arbeidet såfremt vi får faktura fra 
alle institusjonene. Kontroll av innbetalingene fra RTV vil utgjøre den største delen av arbeidet. I 
budsjettet er det lagt til grunn en kostnadsøkning på 0,5 mill kr til dekning av dette. 
 
Utplassering av regnskapsfunksjonen 
Helse Vest RHF brukte i 2001 og 2002 Visma som regnskapsfører.  Fra 01.01.03 overtok Helse Vest 
RHF selv regnskapsføringen i forbindelse med innføring av Oracle Financials i Helse Stavanger og Helse 
Førde og Helse Vest RHF. Innføringen av nytt økonomisystem er nå gjennomført. Ut fra strategiske 
hensyn vurderer nå administrasjonen å utplassere regnskapsfunksjonen på nytt.  
 



 
Regnskapsfunksjonen i RHFet blir i dag dekket av to innleide regnskapsmedarbeidere og 
konsernregnskapssjef. Fordelen med å ha regnskapsfunksjonen på huset i denne fasen har vært økt 
kvalitet, tilgang til regnskapsdata, frigjøring av rådgivningsressurser, isolert sett lavere kostnad samt 
bedre samarbeid mellom helseforetakene i regnskapsspørsmål. 
 
Nå er strukturen på regnskapsarbeidet etablert på en tilfredsstillende måte. Forutsetningene for å ha 
regnskap for morselskapet som en kontraktstyrt tjeneste er dermed bedre enn ved etableringen av Helse 
Vest. Helse Vest har svært lav bemanning innenfor regnskapsfunksjonen og har behov for å konsentrere 
ressursene rundt overordnede problemstillinger når det gjelder regnskap.  
 
Totale årlige kostnader ved ekstern føring av regnskapet anslås til å kunne koste ca. 1,5 mill kr årlig. Det 
er her tatt utgangspunkt i hvor mye kjøp av tjenesten fra Visma i 2002 kostet. Regnskapsfunksjonen 
koster i dag ca. 1 mill kr årlig i innleid personell. Det er derfor i budsjettet for 2004 tatt høyde for en vekst 
i kostnadene til regnskapsfunksjonen med 0,5 mill kr som følge av beslutningen om utplassering. I tillegg 
kommer økningen som er omtalt i punktet ovenfor vedr. overføring av oppgaver fra RTV til RHF. I sum 
gir dette en kostnad til kjøp av regnskapstjenester på 2 mill kr.   
 
Drift av økonomisystemene 
Det er lagt inn i sum 700.000 til drift og brukerstøtte av økonomisystemene Oracle og Profitbase. Helse 
Vest har i dag kontrakt med Helse Bergen på drift og brukerstøtte av regnskapssystemet Oracle. 
Tilsvarende avtale er under forhandling for budsjett, analyse og rapporteringssystemet Profitbase, men 
prisen er foreløpig ikke avtalt. Drift og brukerstøtten fordeles på helseforetakene etter avtalte 
fordelingsnøkler. Kr 700.000 er Helse Vests andel av totalkostnaden. 
 

Forslag til vedtak 
Styret vedtar budsjett for administrasjonen i Helse Vest RFH innenfor en ramme på 61,2 mill kr. 
 
 


