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Akademikerne

Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023
Jann-Georg Falch innledet kort og viste til drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 9. juni
2015.
Saken ble tatt opp til drøfting.

Partene er enige om følgende:
1. Partene er enige om at forutsetningene i Plan 2016-2019, inkludert rullering av
investeringsplan 2016-2023 skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for
langsiktig planarbeid i helseforetakene.
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2. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i
helseforetakene som synliggjøres ved god kvalitet og sunn økonomi. Balansen mellom
investeringer og drift må være slik at trygg pasientbehandling ivaretas.
Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og
brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle
nivå er et viktig element i dette arbeidet.

3. Partene vil understreke at god gjennomføringskraft er avgjørende for å realisere
omstillingene i helseforetakene. Det forutsettes at helseforetakene øker
oppmerksomheten mot godt lederskap og medarbeiderskap, der pasientbehandling og
støttetjenester ytes.

4. Partene er videre enig om at omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter
i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene
og konsekvenser for driften av sykehus i regionen.
5. Partene er enige i forslag om å gi Nordlandssykehuset HF en omstillingsbevilgning de
neste fire årene på ca. 30 mill. kroner pr. år, for å hjelpe helseforetaket med
omstillingsutfordringene i denne perioden.

6. Partene støtter forslaget om å tilføre Nordlandssykehuset HF økt likviditet gjennom økt
kassakreditt på 100 mill. kroner.

7. Partene ber om at kravene om prioritering av tilbudet innenfor psykisk helsevern og rus
konkretiseres i den planlagte styresaken om rammer og føringer for budsjett 2016 som
skal drøftes og styrebehandles i oktober 2015.
Bodø, den 16. juni 2015
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