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Bakgrunn 
 
Helse Vest disponerer i dag en samlet driftskredittramme på 820 mill. kroner. I styringsdokument 2004 er 
denne driftskredittrammen uendret fra 2003. Det vil gjennom arbeidet med ferdigstillelse av budsjett 2004 
bli utarbeidet periodisert likviditetsbudsjett, og en vil først da få et bilde av hvor stor del av den totale 
trekkrammen som forventes benyttet. 
 
I St.prp. nr. 26 (2002-2003) ble det ved utvidelse av kredittrammen (den gang fra 2 til 3,6 mrd. kroner) 
forutsatt at de regionale helseforetakene skulle bruke driftskreditten til økte pensjonspremiere hos de 
private institusjoner som er etablert innenfor de regionale helseforetakenes ”sørge for” ansvar. I brev av 
12.12.2002 presiserer Helsedepartementet videre følgende vedrørende sikkerhetsstillelse for likviditetslån 
til private til dekning av pensjonspremier: ”Med bakgrunn i ordningens formål og den vekt som 
forutsettes lagt på private virksomheters likeverdighet i forhold til helseforetakene, forutsetter 
departementet at det ikke stilles krav om sikkerheter som går ut over det som foretakene blir avkrevd av 
långiver”. 
 
I Styringsdokument 2003 kap. 5 har Helsedepartementet omtalt forholdet til de private aktører hvor det 
henvises til brev av 18.10.2002 (jfr. styresak 095/02  pkt. 3b Administrerende direktørs orientering) samt 
brev av 12.12.2002 (vedlagt) vedrørende private aktørers rammebetingelser knyttet til investeringer og 
likviditetsbehov. For å følge opp intensjonen om private aktørers likebehandling er det i bestillingen 2003 
lagt til rette for å kunne ta opp driftskreditt via direkte lån fra Helse Vest for å dekke pensjonskostnad 
(inkl. reguleringspremie og arbeidsgiveravgift) som overstiger budsjettforutsetningene for 2003. 
 
 

Kommentarer 
 
I 2003 har følgende private aktører valgt å benytte seg av driftskreditt som direkte lån fra Helse Vest RHF 
for å dekke reguleringspremie fra 2002 som er forfalt i 2003: 
 
 Haraldsplass Diakonale sykehus    kr. 17.000.000,- 
 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus  kr.   1.229.000,- 
 NKS Olaviken Behandlingssenter    kr.   2.819.000,- 
 SUM        kr. 21.048.000,- 
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Lånene er gitt med avdragsfrihet i 2003 og 2004, og skal deretter nedbetales over 5 år. 
 
KLP har høsten 2003 sendt ut krav om innbetaling ar reguleringspremie for 2003 med forfall i 
november/desember. I den sammenheng har Helse Vest mottatt søknad fra Haraldsplass Diakonale 
Sykehus om ytterligere behov for likviditetslån til dekning av reguleringspremie 2003 fra KLP med kr 
11.000.000,-.  
 
I styringsdokument 2004 fra Helsedepartementet er det ikke gitt noen nærmere presisering av forholdet til 
de private aktørers likviditetsbehov. Som omtalt innledningsvis er det heller ikke gitt noen økning i 
driftskredittrammen ut over bevilgningen for 2003. Helse Vest må derfor foreta en vurdering av de 
private aktørers samlede likviditetsbehov i forhold til den totale driftskredittramme som er stilt til 
disposisjon for Helse Vest.  
 
Helse Vest har nå startet kontraktsforhandling vedrørende bestilling 2004 og forventer at denne vil bli 
sluttført i løpet av februar 2004. Den økonomiske rammen for 2004 har imidlertid ikke styrket seg og 
således må en videreføre de samme stramme rammene ovenfor de private aktørene. Dette innebærer at det 
for enkelte av de private aktører vil være behov for å ta opp likviditetslån for å dekke reguleringspremien 
fra 2003. I forhold til avtaleformuleringen om rammebetingelsene i bestilling 2004 overfor de private 
aktører ønsker administrerende direktør fullmakt til å kunne innvilge ytterligere likviditetslån til de 
private ideelle som følge av pensjonsreguleringspremie dersom det blir behov for dette. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til gjennom avtaleforhandling med de private aktører 
å legge til rette for likviditetslån begrenset oppad til pensjonsreguleringspremie (inkludert 
arbeidsgiveravgift) opparbeidet i årene 2002 og 2003. 

 
     2.   Likviditetslån skal ytes i tråd med de forutsetninger som er lagt til grunn i St.prp. nr. 26 (2002- 
           2003) samt de retningslinjer som er beskrevet i brev fra Helsedepartementet datert 18.10.2002 og 
           12.12.2002. 


