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Formål 
Som grunnlag for helseforetakenes budsjettarbeid for 2007 inviteres styret til å vedta 
økonomiske resultatmål og drift- og investeringsrammer for 2007. I tillegg legges det fram 
forslag til overordnede faglige føringer.  
 
Saken drøftes med konserntillitsvalgte, den 8.juni 2006. Drøftingsprotokoll ettersendes. 
 
Økonomisk utvikling i 2006 
Regnskapsrapport pr. utgangen av april viser en samlet årsprognose for 2006 med underskudd 
på 2-300 mill kr utover styringsmålet på 284,7 mill kr (før strukturfond og korrigering for 
kortere levetid av åpningsbalansen). Den økonomiske utviklingen har vært drøftet i møte 12. 
mai mellom styreledere og administrerende direktører i Helse Nord. Helseforetakene har fått 
frist til 31. mai med å melde inn tiltaksplaner for å bringe den økonomiske utviklingen under 
kontroll. Det vises til 1. tertialrapport for en nærmere drøfting av tiltaksplaner. 
 
For 2007 vil de økonomiske kravene til helseforetakene skjerpes ytterligere. Blant annet må 
det tas høyde for at økte pensjonskostnader (fom 2006) må dekkes innenfor tildelte 
økonomiske rammer. I forslag til Revidert Nasjonalbudsjett er det varslet at dette skal 
vurderes i forbindelse med framlegging av statsbudsjett for 2007. Dette medfører et samlet 
krav om innsparing for helseforetaksgruppen på 112,5 mnok. I 2006 ble balansekravet utsatt 
med tilsvarende beløp.  
 
Det foreligger ingen konkrete tiltaksplaner for å løse samlet tilpasningsutfordring i 2006 jfr 
første avsnitt. Alle helseforetakene varsler om at det er lite rom igjen for generell 
effektivisering og stiller krav om at Helse Nord RHF må bidra med strukturelle tiltak og 
dempe ambisjonene i bestillerdokument for 2007.  Det må derfor forventes at tiltak i 2006 og 
2007 må få konsekvenser for pasienttilbud og ansatte.  
 
Helse Nord RHF planlegger å utrede følgende som kan få økonomisk effekt for 
helseforetakene: 
 
• Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin 
• Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer 
• Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMK-struktur 
• Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom foretakene 
 
I forbindelse med budsjett 2006 ble styret orientert om økonomisk bæreevne i forhold til 
behov for fremtidige årlige investeringer. Det ble konkludert med store økonomiske 
utfordringer for å håndtere fagplaner og ønsket investeringsvolum. Den siste 
resultatutviklingen tilsier at situasjonen er forverret blant annet ved at det p. t. ikke foreligger 
tiltak for å løse resultatkrav i 2006 og at underskuddsprognosen har økt ytterligere. Dette må 
få konsekvenser både for gjennomføring av fagplanene og investeringsvolum i 2007.  
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Det foreslås derfor å vedta en samlet investeringsramme på 550 mill kr for 2007. Av dette 
forutsettes lånefinansiert 300 mill kr. Investeringsrammen vil bli vurdert utvidet i løpet av 
høsten i forhold til resultatutvikling og statlige investeringstilskudd.  
 
Foruten fullfinansiering av opptrappingsplan psykisk helsevern og byggefase 1 ved 
Nordlandssykehuset HF (NLSH), Bodø innarbeides midler til finansiering av tiltaksplanene 
for psykisk helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og NLSH. 
Målgruppen er for en stor del tiltak rettet mot barn/unge. 
 
Til HF-styrenes disposisjon for ambulanse, utstyr og mindre bygningstiltak er innarbeidet 325 
mill. kroner som tilsvarer ca. 60 % av den foreløpige investeringsrammen for 2007. Det 
enkelte helseforetaksstyre må gjøre egne prioriteringer innenfor rammen til ambulanse og 
utstyr og mindre bygningsmessige tiltak. 
 

Foretak Ambulanse 
Utstyr + mindre 
bygningstiltak 

Psykisk 
helsevern 

Store  
prosjekt 

HF disposisjon 
2007 

Finnmark 38,0 25,0 18,1   81,1 
UNN 30,0 86,0 50,0   166,0 
HHF 5,0 33,0 9,8   47,8 
NLSH 29,0 29,0 49,8 80,8 188,6 
HELSH 23,0 27,0     50,0 
Apotek   1,5    1,5 
RHF   15,0     15,0 
Helse Nord 125,0 216,5 127,7 80,8 550,0 
 
Investeringsrammen fordeles på prosjekt og formål i hh. t. vedlegg 2. 
 
Økonomiske planrammer 2007 
For å fastsette økonomiske driftsrammer for helseforetakene tas det utgangspunkt i vedtatte 
rammer for 2006.  
 
I forbindelse med arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell har det vært nødvendig å fordele 
driftsrammen på ulike formål som somatikk, psykisk helsevern, rus, prehospitale tjenester, 
pasienttransport og kapitalkostnader. Dette skyldes at inntektsfordelingsmodellen i første 
omgang kun er utviklet for somatisk virksomhet, og det var derfor nødvendig å identifisere 
hvilken ramme som skulle fordeles gjennom modellen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid 
med helseforetakene. Uavhengig av innføring av ny inntektsfordelingsmodell gir denne 
kartleggingen en mulighet til å fordele rammen pr formål fra 2007. Ramme fordelt på formål 
vil gi bedre grunnlag for å følge opp satsingsområder som rus eller psykisk helsevern. Det 
foreslås derfor at basisrammen for 2007 tildeles pr formål, og at det stilles krav til 
helseforetakene om å inntektsføre basisramme pr formål.  
 
Endringer i basisrammen for 2007 
For 2007 er det disponibel ramme på 59,7 mnok. Denne framkommer av følgende: 
 
• 30,0 mnok Sentral buffer mot utsatt balansekrav i helseforetakene i 2006 
• 13,6 mnok Styrets disponible ramme inkludert ubrukte forskningsmidler 
• 11,1 mnok Innføring av 1 % avkastningskrav på boligkapitalen   
•   5,0 mnok Økte renteinntekter Helse Nord RHF 
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Den disponible rammen foreslås benyttet til følgende: 
 
•   9,0 mnok Inndekning av forventet rammetrekk fra staten som følge av ny   

 fordelingsmodell   
•   4,3 mnok  Fullfinansiering av allerede igangsatte tiltak i fagplaner for geriatri,  

 rehabilitering, habilitering og diabetes  
• 30,0 mnok Oppfølging av ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet  
•   2,5 mnok Videreføring av forskningssatsing til opprinnelig nivå 2006  
•   3,0 mnok Kapitalkostnader ferdigstilte prosjekt innenfor opptrappingsplan  

 psykiatri 
•   1,7 mnok Etablering av private spesialisthjemler i Alta 
•   4,5 mnok Opptrapping senter for spiseforstyrrelser NLSH   
•   4,7 mnok Økte kostnader pasientskadeerstatning 

 
 

For detaljer vedrørende fordeling mellom helseforetakene vises til vedlegg 1. 
 
Økonomiske resultatkrav 
I henhold til tidligere vedtak i styret og klare føringer fra eier skal økonomien være i balanse i 
2007. Styret inviteres derfor til å vedta resultatmål lik 0 for alle helseforetakene og RHF i 
2007 etter føring mot strukturfond og effekt av kortere levetid av åpningsbalansen. 
Resultatkrav til sykehusapoteket foreslås fastsatt til 2 mnok i overskudd. 
 
Det forutsettes at helseforetakene også i 2007 skal budsjettere med og regnskapsføre fulle 
avskrivninger av åpningsbalansen. Som tidligere skal regnskapsresultatet korrigeres for effekt 
av kortere levetid av åpningsbalansen og strukturfond. Resultatmålet settes lik strukturfond 
for 2 helseforetak. For 3 helseforetak gis et tillegg for effekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Årsaken til forskjellen er at UNN og Helgelandssykehuset nå har skrevet 
ned åpningsbalansen til et punkt hvor det i henhold til modellen for beregning av resultatmål 
ikke skal gis effekt for kortere levetid av åpningsbalansen. 
 
Faglige rammebetingelser 
Strategisk plan for Helse Nord for perioden 2006 – 2008 fremhever foretaksgruppens 
overordnede mål og prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, forskning, 
pasientopplæring og brukermedvirkning. Gjennom de vedtatte prioriteringene har Helse Nord 
etablert sin plattform for å innfri de lovmessige krav og eiers styringssignaler.  
 
Dette innebærer at Helse Nord i planperioden (2006 og 2007) skal  
 
• bedre tilbudet til de psykiatriske pasientene ut over det som følger av opptrappingsplanen 

gjennom en mer effektiv og rasjonell drift. 
• øke fokuset på de tjenestetilbudene hvor vi i dag har underkapasitet, i første rekke tilbudet 

til eldre og kronikere samt ø-hjelpsfunksjonene i indremedisin   
• øke innsats på forskning og fagutvikling 
• øke innsats på rekruttering, stabilisering og utdanning av nøkkelpersonell, i første rekke 

legespesialister innen spesialitetene psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk 
medisin, geriatri og revmatologi 

• desentralisere spesialisthelsetjenester og øke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten herunder bruk av IKT- og telemedisinske løsninger 

• utvikle verktøy for en klarere prioritering og videreføre prioriteringsdebatten  
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• videreføre effektiviseringen og øke produktiviteten bl.a. gjennom arbeidsmetoder for 

beste praksis og ulike metoder for kvalitetsforbedrende arbeid. 
• fortsette arbeidet med funksjons- og oppgavefordelingen.  
• videreføre og styrke samarbeidet med de øvrige regionale helseforetakene. 
 
Styret i Helse Nord har i flere saker, gitt føringer om at helseforetakene skal vri produksjonen 
mot prioriterte pasientgrupper gjennom omfordeling av ressurser, blant annet fra kirurgiske til 
medisinske sengeposter. I henhold til Helse Nords bestilling skal nedgang i kirurgisk kapasitet 
omdisponeres til medisinsk virksomhet.  
 
Oppfølging av fagplaner 
Styret har i 2004 vedtatt flere saker om satsing innenfor prioriterte områder. Dette gjelder 
Forskningsstrategi i Helse Nord (sak 71-2004), Regional smittevernplan (sak 16-2004) og 
Handlingsplan for habilitering, rehabilitering og geriatri (sak 79-2004). I 2005 behandlet 
styret sak om desentralisering av spesialisthelsetjeneste og tiltaksplan for psykisk helsevern. 
Det planlegges å legge fram handlingsplan for rusomsorg i 2006. 
 
Den økonomiske situasjon med store tilpasningsutfordringer for økonomisk balanse i 2007 
medfører at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å planlegge igangsetting av nye tiltak i 
2007 som skissert i fagplanene uten en betydelig vridning av tjenestetilbudet. De skisserte 
tiltak/utredninger knyttet til strukturelle endringer, gjennomgang av vaktberedskap og økt 
dagbehandling skal gi handlingsrom for nødvendig økning av tilbud til prioriterte 
pasientgrupper; eldre og pasienter med sammensatte lidelser, psykisk syke og rusmisbrukere. 
Disse pasientene befinner seg for en stor del allerede i spesialisthelsetjenesten. Mangelfullt 
utbygde tjenester medvirker til at de blir storforbrukere og svingdørspasienter. 
Transaksjonskostnadene blir høye og kvaliteten på behandlingen blir dårlig.  
 
Allerede igangsatte tiltak innen kronikeromsorgen fullfinansieres med helårseffekt i 2007. Det 
er ikke økonomisk handlingsrom til å iverksette nye tiltak nå. Adm. direktør vil komme 
tilbake til dette dersom situasjonen tilsier det på et senere tidspunkt. Prioriterte områder vil da 
være tiltak innenfor handlingsplan for revmatologi som ferdigstilles høsten 2006. Det bør 
også søkes implementert noen prioriterte tiltak innen psykisk helsevern ut over 
opptrappingsplanen.   
 
Aktivitetsforutsetninger 
I føringer for budsjett 2006 var det vedtatt at helseforetakene skulle planlegge med somatisk 
aktivitet (ISF og poliklinikk) på omtrent samme nivå som 2005. Denne samme føringen 
gjelder for 2007. For psykisk helsevern skal det planlegges med vekst minst i tråd med 
opptrappingsplan. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 

måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Resultatmål pr helseforetak for 2007 fastsettes slik: 

 

   

Resultatmål
Herav belastes 
strukturfond

Effekt av 
kortere 
levetid

Korrigert 
st.mål

Finnmark 14 700         14 400               300              0
UNN 47 600         47 600               0
Hålogaland 31 000         24 500               6 500           0
NLSH 26 200         18 900               7 300           0
Helgeland 9 300           9 300                 0
RHF -               -                     -               0
Apoteket (2 000)          -                     -               (2 000)          
Sum 126 800       114 700             14 100         (2 000)          

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr)

2007

 
 
2. Helseforetakene skal i planleggingen for 2007 iverksette konkrete tiltak for 

omstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal skjermes og enkelte 
fagområder vil bli gjenstand for sentralisering. Helse Nord RHF utreder følgende tiltak 
som kan få økonomisk effekt for helseforetakene: 

 
o Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin 
o Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer 
o Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMK-

struktur 
o Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom 

foretakene 
 
3. På grunn av store økonomiske omstillingsutfordringer er det nødvendig å utsette 

iverksetting/opptrapping av de fleste nye tiltak innenfor fagplanene. Allerede igangsatte 
tiltak innefor kronikeromsorgen i 2006 fullfinansieres i 2007.  
 

4. I planlegging for endelig budsjett 2007 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 
rammetilskudd pr formål som vist i vedlegg 1 og 3. 
 

5. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme 
nivå som 2005. Helse Nord RHF vil i denne forbindelse iverksette et regionalt arbeid med 
prioriteringer som blant annet har som mål å hindre uønsket vekst innen somatisk 
virksomhet. Det skal planlegges med økt dagbasert virksomhet og vridning fra kirurgi til 
medisinsk fagområde. 
 
For psykisk helsevern skal det planlegges med vekst minst i tråd med opptrappingsplan. 
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6. Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord 

samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes 
utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. 
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. vedlegg 2 i utredningen 
 

 
Bodø, den 6. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Planramme basisbevilgning for 2007 
 2. Investeringsplan 2007 
           3. Forslag til planrammer for opptrappingsplan psykisk helsevern 
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UTREDNING 
 
1. Innledning  
Som grunnlag for helseforetakenes budsjettarbeid for 2007 inviteres styret til å vedta 
økonomiske resultatmål og drift- og investeringsrammer for 2007. I tillegg legges det fram 
forslag til overordnede faglige føringer. 
 
2. Økonomisk utvikling 
Regnskapsrapport pr. utgangen av april viser en samlet årsprognose for 2006 med underskudd 
på 2-300 mill kr utover styringsmålet på 284,7 mill kr (før strukturfond og korrigering for 
kortere levetid av åpningsbalansen). Den økonomiske utviklingen har vært drøftet i møte 12. 
mai mellom styreledere og administrerende direktører i Helse Nord. Helseforetakene har fått 
frist til 31. mai med å melde inn tiltaksplaner for å bringe den økonomiske utviklingen under 
kontroll. Det vises til 1. tertialrapport for en nærmere drøfting av tiltaksplaner. 
 
For 2007 vil de økonomiske kravene til helseforetakene skjerpes ytterligere. Blant annet må 
det tas høyde for at økte pensjonskostnader (fom 2006) må dekkes innenfor tildelte 
økonomiske rammer. I forslag til Revidert Nasjonalbudsjett er det varslet at dette skal 
vurderes i forbindelse med framlegging av statsbudsjett for 2007. Dette medfører et samlet 
krav om innsparing for helseforetaksgruppen på 112,5 mnok. I 2006 ble balansekravet utsatt 
med tilsvarende beløp. 
 
Det foreligger ingen konkrete tiltaksplaner for å løse samlet tilpasningsutfordring i 2006. Alle 
helseforetakene varsler om at det er lite rom igjen for generell effektivisering og stiller krav 
om at Helse Nord RHF må bidra med strukturelle tiltak og dempe ambisjonene i 
bestillerdokument for 2007.  Det må derfor forventes at ytterligere tiltak i 2006 og 2007 må få 
konsekvenser for pasienttilbud og ansatte.  
 
I forbindelse med budsjett 2006 ble styret orientert om økonomisk bæreevne i forhold til 
behov for fremtidige årlige investeringer. Det ble konkludert med store økonomiske 
utfordringer for å håndtere fagplaner og ønsket investeringsvolum. Den siste 
resultatutviklingen tilsier at situasjonen er forverret blant annet ved at det pt ikke foreligger 
tiltak for å løse resultatkrav i 2006 og at underskuddsprognosen har økt ytterligere. Dette vil 
ha konsekvenser for vår evne til å gjennomføre fagplanene og investeringsvolum i 2007. 
 
Helseforetakene har som innspill til budsjett 2007 gjennomført en enkel langsiktig økonomisk 
analyse av investeringsbehovet og iverksetting av nye tiltak som følge av vedtatte fagplaner. 
Det understrekes at analysen er foretatt på et relativt grovt nivå, og dermed inneholder mange 
usikre elementer. 
 
Resultatet viser at Helse Nord ville ha store økonomiske tilpasningsutfordringer ved å 
gjennomføre fagplaner og investeringer som forutsatt. Styret er gjort kjent med at den 
økonomiske tilpasningsutfordring før nye investeringer og tiltak i driften inneværende år er 2-
300 mnok. I analysen har helseforetakene lagt til grunn et samlet investeringsbehov på 7,1 
mrd i perioden 2007 til og med 2015. Det er ikke tatt høyde for økte driftskostnader av alle 
fagplaner, og det understrekes at dette vil forsterke omstillingen ytterligere. 
 
Figuren under viser to scenarioer for omstillingsutfordring fra 2006 til 2015. Det ene tar 
utgangspunkt i at prognostisert underskudd for 2006 på 250 mnok løses inneværende år. I det 
andre tilfellet er ikke dette løst. Forutsatt at det er iverksatt tiltak for 250 mnok med effekt i 
2007 og at helseforetakene selv må dekke inn økte pensjonskostnader på 112,5 mnok fra og 
med 2007 er samlet økonomisk utfordring beregnet til omtrent 250 mnok i 2007 og øker til 
400 mnok i 2010. Dersom omstilling ikke løses i 2006 står vi overfor en økonomisk 
utfordring på over 600 mnok i 2010 gitt det investeringsvolum helseforetakene har lagt til 
grunn. 
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Figuren under viser hvordan avskrivninger av investeringer som er gjennomført etter 2002 og 
av planlagt investeringsvolum utvikler seg: 
 

 
 
Avskrivninger av investeringer som er gjennomført reduseres med omtrent 90 mnok fram til 
2015. Avskrivninger av forutsatt investeringsportefølje øker med 360 nmok i samme periode. 
Differansen må dekkes inn av driftseffektiviseringer eller økte inntekter. Ingen av 
helseforetakene har bæreevne til forutsatt investeringsbehov uten betydelig tilførsel av økte 
inntekter. 
 
En enkel konklusjon er at Helse Nord vil ha behov for betydelige merinntekter eller 
effektivisering for å gjennomføre dette investeringsvolumet. På grunn av den negative 
økonomiske utviklingen anbefales det i denne omgang å begrense investeringsvolumet til 
nødvendige tiltak innefor opptrappingsplan og tiltaksplan for psykisk helsevern, utstyr og 
bilambulanser. 

Utvikling avskrivningskostnader til 2015

- 
50 000 000 

100 000 000 
150 000 000 
200 000 000 
250 000 000 
300 000 000 
350 000 000 
400 000 000 
450 000 000 

 Prognose 2006 
 2 007  2 008  2 009  2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

Økte avskrivninger som følge
av investeringer som ferdigstilles
etter 01.01.2007 
Avskrivninger av inv ferdigstilt
før 01.01.2007 

Sum avskrivninger 
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Dersom resultatutviklingen viser en merkbar forbedring i løpet av siste halvår 2006 og/eller 
statsbudsjettet for 2007 gir økte inntekter til Helse Nord vil det vurderes å øke 
investeringsrammene og/eller igangsette nye tiltak innenfor fagplanene. 
 
3. Faglige føringer for budsjett 2007 
Strategisk plan for Helse Nord for perioden 2006 – 2008 fremhever foretaksgruppens 
overordnede mål og prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, forskning, 
pasientopplæring og brukermedvirkning. Gjennom de vedtatte prioriteringene har Helse Nord 
etablert sin plattform for å innfri de lovmessige krav og eiers styringssignaler.  
 
Dette innebærer at Helse Nord i planperioden (2006 og 2007) skal  
 
• bedre tilbudet til de psykiatriske pasientene ut over det som følger av opptrappingsplanen 

gjennom en mer effektiv og rasjonell drift. 
• øke fokuset på de tjenestetilbudene hvor vi i dag har underkapasitet, i første rekke tilbudet 

til eldre og kronikere samt ø-hjelpsfunksjonene i indremedisin   
• øke innsats på forskning og fagutvikling 
• øke innsats på rekruttering, stabilisering og utdanning av nøkkelpersonell, i første rekke 

legespesialister innen spesialitetene psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk 
medisin, geriatri og revmatologi 

• desentralisere spesialisthelsetjenester og øke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten herunder bruk av IKT- og telemedisinske løsninger 

• utvikle verktøy for en klarere prioritering og videreføre prioriteringsdebatten  
• videreføre effektiviseringen og øke produktiviteten bl.a. gjennom arbeidsmetoder for 

beste praksis og ulike metoder for kvalitetsforbedrende arbeid. 
• fortsette arbeidet med funksjons- og oppgavefordelingen.  
• videreføre og styrke samarbeidet med de øvrige regionale helseforetakene. 
 
Styret i Helse Nord har i flere saker, blant annet Budsjett og helsepolitisk bestilling 2005 og 
2006 gitt føringer om at helseforetakene skal vri produksjonen mot prioriterte pasientgrupper 
gjennom omfordeling av ressurser, blant annet fra kirurgiske til medisinske sengeposter. I 
henhold til Helse Nords bestilling skal nedgang i kirurgisk kapasitet omdisponeres til 
medisinsk virksomhet. Samlet planlagt kapasitet viser at det i større grad må planlegges for å 
oppfylle mål om omstilling med vridning mot prioriterte pasientgrupper med sammensatte 
lidelser.  

 
3.3.1 Strukturelle endringer/arbeids- og funksjonsfordeling 
Sentraliseringen av lavvolum prosedyrer innen kirurgi og ortopedisk kirurgi må 
gjennomføres. Vedtakene knyttet til ortopedisk kirurgi skal sluttføres i 2006. Lavvolum 
prosedyrer skal kun utføres ved UNN og NLSH. Felles innkjøpsprosedyrer og valg av 1-2 
proteser i hele foretaksgruppen er ventet å gi en innsparing.   
 
Øyeblikkelig-hjelp innleggelsene domineres av indremedisinske lidelser. 70% av 
akuttinnleggelser ved lokalsykehusene trenger indremedisinske tjenester; hjertelidelser, 
hjerneslag og lungesykdommer er eksempler på de mest utbredte lidelsene. Store 
sykdomsgrupper (eks. aldersdemens, blodtrykk, slag, hjertesvikt, diabetes, kreft, leddgikt) 
som dominerer hos pasienter i høy alder, vil øke sin utbredelse med 40 til 60 prosent mot år 
2030. 
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I bestillerdokument 2006 ble helseforetakene pålagt å delta i utredninger om en mer effektiv 
organisering av laboratoriefunksjonene i sykehusene. Dette arbeidet forventer vi gir utslag i 
ny struktur med mulige innsparinger fra 2007. 
  
Tjenestetilbudet til barn og nyfødte utredes høsten 2006. Endringer i organiseringen av 
nyfødtmedisinske tilbud har vært tatt opp med jevne mellomrom og nasjonale utredninger 
anbefaler at kun universitetssykehus skal håndtere de aller minste. Utredningen vil gi 
anbefalinger til framtidig struktur på både barneavdelinger og nyfødtavdelinger. 
  
3.3.2 Prioritering 
Sykehusforbruket i Helse Nord er ennå langt over landsgjennomsnittet i deler av landsdelen, 
noe som representerer en styringsmessig og ressursmessig utfordring. En del av 
lokalsykehusene har en høy andel pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp. Dette kan 
indikere at det er et stort potensial i å gjøre en strammere prioritering. Rask innføring av ny 
teknologi/metoder med rask økning av antall prosedyrer, økt volum av pasienter og raskt 
økende kostnader nødvendiggjør også økt fokus på prioritering, ikke bare innen de enkelte fag 
eller pasienter men også mellom fagområder/pasientgrupper.  
 
En nasjonal utredning (Vorland-utvalget) konkluderte med at det er behov for en nærmere 
kobling mellom prioriteringsarbeid og kvalitetsarbeid. Helse Nord RHF skal i 2007 videreføre 
og konkretisere dette arbeidet, blant annet med det mål å begrense uønsket vekst innen 
somatisk virksomhet. 
 
Andelen utskrivningsklare pasienter som ligger i sykehus må tas ned blant annet gjennom 
bedre avtaler med primærhelsetjenesten, økt bruk av intermediære tilbud som for eksempel 
sykestueplasser og/eller distriktsmedisinske sentre eller liknende strukturer. 
 
Styret og eier har gitt entydige budskap om hvilke pasientgrupper som skal prioriteres i årene 
framover. For at satsingsområdene skal ha økt vekst er det nødvendig å skape handlingsrom.  
 
3.3.3 Fagplaner innenfor kronikeromsorg 
I 2004 ga styret i Helse Nord RHF tilslutning til handlingsplaner for habilitering/rehabilitering 
og geriatri og tiltak knyttet til diabetes og revmatologi (sak 79-2004). Vedtaket ble fulgt opp 
med 10 mill kr i budsjettet for 2005 for å igangsette tiltak (sak 99-2004), og deretter økt til 
27,45 mnok i 2006.  

 
For 2007 foreslås det ikke å iverksette nye tiltak innen geriatri og habilitering/rehabilitering 
utover det som helseforetakene selv disponerer innenfor egne ramme, men fullfinansiere de 
tiltak som allerede er iverksatt. Dette krever tilførsel av 4,3 mnok. Av disse går 3,25 mnok til 
senter for traumatiske hjerneskader ved UNN HF. 
 
Fagplanen for revmatologi vil bli ferdigstilt i løpet av 2006. Det kan bli aktuelt å bevilge et 
mindre beløp for å starte arbeidet med implementering av denne planen i 2007, men dette må 
eventuelt konkretiseres på et senere tidspunkt. 
 
3.3.4 Opptrappingsplan for psykisk helse  
Opptrappingsplanen finansieres av øremerkede midler i statsbudsjettet. I 2007 må det trolig 
gjøres en prioritering i form av delvis opptrapping av ferdigstilte prosjekt ved helseforetakene. 
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I 2007 har Nordlandssykehuset og Helse Finnmark nye tiltak klar til drift. Ved 
Hålogalandssykehuset kan det iverksettes drift før byggingen i Narvik er ferdigstilt. Videre 
må tiltak ved UNN og Helgelandssykehuset fullfinansieres. Det foreslås at helseforetakene 
foreløpig planlegger aktivitet ut i fra rammene skissert i vedlegg 3. Totalrammen for Helse 
Nord er estimert ut ifra siste års vekst. Rammene vil bekreftes endelig i etterkant av 
statsbudsjettet.     
 
I løpet av 2002-2006 har flere helseforetak hatt mindreforbruk av øremerkede midler til 
psykisk helse (avsatt som kortsiktig gjeld i balansen). Det foreslås at disse midlene brukes til 
å finansieres driften av nye tiltak i 2007. Beløpene for ubrukte midler i vedlegg 3 er estimater 
og må følges videre opp utover høsten.  
 
3.3.5 Rus 
Utkast til handlingsplan for rusomsorg i 2006 -2009 legges frem for styret høsten 2006, og 
administrasjonen vil komme tilbake til konsekvenser i denne saken. 
Nasjonal opptrappingsplan vil ventelig bli fremlagt høsten 2006. 

 
3.3.6 AMK-struktur i Helse Nord    
Styret i Helse Nord RHF har i styresak 103-2002 vedtatt å anbefale at det bør være én AMK-
sentral med 113-funksjon i hvert helseforetak med helhetlig ansvar for foretaksområdet, 
herunder ressurskoordinering.  Styret vedtok også at administrativ anbefaling ansees som 
retningsgivende for arbeidet i helseforetakene.  Her fremkommer det bl.a. at én AMK-sentral 
pr. helseforetak – totalt fem sentraler – vil gi den totalt sett beste løsningen for en kvalitativ 
god og velfungerende ambulanse- og nødmeldetjeneste i Helse Nord. 
 
Med unntak av Helse Finnmark HF (fremdeles 2 sentraler) har helseforetakene fulgt opp 
vedtaket. Det er vurdert at endring til kun én AMK-sentral for Finnmark vil gi minst like god, 
sannsynligvis bedre forsvarlighet i tjenesten.  En sentral vil medføre et økt fokus på 
likeverdige tjenester til befolkningen, sikre tilfredsstillende bemanning og kompetanse og 
styre/koordinere de samlede ressursene i helseforetaket.  I tillegg vil dette medføre et samlet 
driftsansvar i én driftsorganisasjon forankret i akuttmedisinsk avdeling.  Med teknisk 
velfungerende løsninger og innføring av flåtestyringssystem i løpet av 2006 vil en AMK-
sentral i Finnmark kunne yte forsvarlige prehospitale akuttjenester til befolkningen og en høy 
servicegrad til primærhelsetjenesten. Gjennomføring av dette vil bli fulgt opp i egen styresak. 
 

3.3.7 Akuttmedisinsk beredskap 
Som en konsekvens av nye forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” og 
retningslinjer fra Helse Nord RHF ferdigstiller helseforetakene i 2006 nye ambulanseplaner 
som får konsekvenser i 2007.  Styret i Helse Nord RHF har også vedtatt egen drift av 
ambulansetjenesten fra 1. desember 2006 (Finnmark 01.01.08). Oppfyllelse av forskriftskrav 
gir betydelige økonomiske utfordringer for helseforetakene.  Egen eie av ambulansebiler/-
utstyr krever dessuten investeringskapital i 2006 og 2007 til dette formålet. 
 
3.3.8 Beredskap 
Alle beredskapsplaner skal være basert på risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette er bare i 
begrenset grad gjennomført. Videre skal planer være samordnet med kommunenes planer. 
Dette er heller ikke gjort systematisk. Det er behov for å gjennomgå analyser, evt. gjøre flere, 
og å samordne alle overordnede HF-planer med kommunale planer i områdene. Et avgrenset 
og målrettet prosjekt vil være mest effektivt. 
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3.3.9 Forskning 
Forskning i helseforetakene er et prioritert område i bestillerdokumentene og styret i Helse 
Nord RHF har også vedtatt en regional satsing på forskning, (styresak 71-2004). 
Intensjonsvedtaket lød på at det ”for årene 2005, 2006 og 2007 tas sikte på en ressursinnsats 
på henholdsvis 70, 100 og 120 mill. til forskning i Helse Nord, inkludert øremerket 
bevilgning i statsbudsjettet. Dette ble gjort under forutsetning av økonomisk kontroll i 2005 
og økonomisk balanse fra 2006.” I budsjettbehandling for 2005 bevilget styret 10 mill kr 
forskning. Styret vedtok også i styresaken om forskning å finansiere toppforskning ved UNN 
med 10 mill kr i 3 år framover. I tillegg er det bevilget ytterligere 5 mnok i 2006. 
 
Med de store omstillingsutfordringene for å nå krav om balanse i 2007 er det vanskelig å øke 
bevilgning til forskning på dette tidspunkt. Det foreslås derfor å videreføre tildeling til 
forskning på budsjettert nivå i 2006. 
 
4 Økonomiske rammebetingelser  
 
4.1 Økonomiske resultatmål 
I budsjettbehandlingen for 2006 vedtok styret å utsette krav om økonomisk balanse for Helse 
Finnmark og Hålogalandssykehuset HF med henholdsvis 10 og 20 mnok. Det ble avsatt 
tilsvarende buffer sentralt på RHF. Ved behandling av konsolidert budsjett ble samtlige 
helseforetak gitt utsettelse på balansekravet som følge av økte pensjonskostnader med til 
sammen 112,5 mnok. Resultatmål før føring mot strukturfond og effekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen ble vedtatt til -284,7 mnok.  
 
I henhold til tidligere vedtak i styret og klare føringer fra eier skal økonomien være i balanse i 
2007. Styret inviteres derfor til å vedta resultatmål lik 0 for alle helseforetakene og RHF i 
2007 etter føring mot strukturfond og effekt av kortere levetid av åpningsbalansen. For 
Sykehusapoteket foreslås et resultatmål på 2 mnok i overskudd. 
 
Det forutsettes at helseforetakene også i 2007 skal budsjettere med og regnskapsføre fulle 
avskrivninger av åpningsbalansen. Som tidligere skal regnskapsresultatet korrigeres for effekt 
av kortere levetid av åpningsbalansen og strukturfond. Resultatmålet må korrigeres for 
nedskriving av boligkapitalen.  
 
Resultatmål for helseforetakene for 2007 foreslås fastsatt slik: 
 

  

Resultatmål
Herav belastes 
strukturfond

Effekt av 
kortere 
levetid

Korrigert 
st.mål

Finnmark 14 700         14 400               300              0
UNN 47 600         47 600               0
Hålogaland 31 000         24 500               6 500           0
NLSH 26 200         18 900               7 300           0
Helgeland 9 300           9 300                 0
RHF -               -                     -               0
Apoteket (2 000)          -                     -               (2 000)          
Sum 126 800       114 700             14 100         (2 000)          

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr)

2007
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Resultatmål i 2006 var til sammenligning fastsatt slik: 
 

 

Resultatmål
Herav belastes 
strukturfond

kortere 
levetid Pensjon

Korrigert 
st.mål

Finnmark 45 800         15 400               8 400           12 000         10 000           
UNN 106 900       52 900               9 200           44 800         0
Hålogaland 77 800         27 200               11 200         19 400         20 000           
NLSH 56 700         23 800               8 900           24 000         0
Helgeland 29 000         10 300               4 900           13 800         0
RHF (30 000)        (30 000)          
Apoteket (1 500)          (1 500)            
Sum 284 700       129 600           42 600       114 000      (1 500)           

2006
Resultatmål      

(alle tall i 1000 kr)

 
 
4.2 Planramme basistilskudd 2007 
Helse Nord har hittil fordelt statlig rammetilskudd etter historisk fordeling, og foretatt 
fortløpende justeringer i forhold til endringer i ansvarsforholdene mellom helseforetakene. 
Det fremmes sak for styret om ny fordelingsmodell for somatisk virksomhet til behandling i 
samme møte som denne saken legges fram. Som utgangspunkt for planlegging i 2007 foreslås 
det fortsatt å ta utgangspunkt i fordeling av rammetilskuddet for 2006 med noen forslag til 
korrigeringer, både som følge av ny inntektsfordelingsmodell og andre forhold.  
 
Basisrammetilskuddet er ikke tidligere fordelt på formål, men i forbindelse med arbeidet med 
ny inntektsfordelingsmodell har det vært nødvendig å fordele driftsrammen på ulike formål 
som somatikk, psykisk helsevern, rus, prehospitale tjenester, pasienttransport og 
kapitalkostnader. Dette skyldes at inntektsfordelingsmodellen i første omgang kun er utviklet 
for somatisk virksomhet, og det var derfor nødvendig å identifisere hvilken ramme som skulle 
fordeles gjennom modellen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med helseforetakene. 
Uavhengig av innføring av ny inntektsfordelingsmodell gir denne kartleggingen en mulighet 
til å fordele rammen pr formål fra 2007. Ramme fordelt på formål vil gi bedre grunnlag for å 
følge opp for eksempel satsingsområder som rus eller psykisk helsevern. Det foreslås derfor at 
basisrammen for 2007 tildeles pr formål, og at det stilles krav til helseforetakene om å 
inntektsføre basisramme pr formål.  
 
4.2.1 Disponibel basisramme 
I budsjett for 2006 er det avsatt 30 mnok som sentral buffer på RHF mot at Helse Finnmark 
HF og Hålogalandssykehuset HF har fått utsatt balansekrav på henholdsvis 10 og 20 mnok. 
Det foreslås ikke å videreføre dette i resultatmål for 2007, og midlene frigjøres til nye tiltak.  
 
Ved behandling av tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006 ble det avsatt 12,382 mnok 
til styrets disposisjon. Av disse er 11,1 mnok ikke bundet opp i 2007. I tillegg kommer 
ubrukte forskningsmidler i 2006 på 2,5 mnok. 
 
Det vises til styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – Ikke medisinsk virksomhet 
hvor styret vedtok å innføre årlig avkastningskrav på boliger på 5 % av innskutt boligkapital. 
Avkastningskravet innføres for å sikre at boligkapitalen utnyttes effektivt, og innføres gradvis 
over 2-3 år. For 2007 foreslås det å fastsette kravet til 1 %, og det foretas et tilsvarende trekk i 
helseforetakenes driftsrammer til somatisk virksomhet. Pr.31.12.2005 er det bokført en verdi 
på boliger på 1,1 mrd kr som gir et avkastningskrav på 11,1 mnok. Fordelingen på 
helseforetakene framkommer i tabellen under.  
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(tall i 1000 kr)
Helse 
Finnmark HF UNN HF

Hålogalands-
sykehuset HF NLSH HF

Helgelands-
sykehuset HF Sum

Bokført verdi på 
boliger pr 31.12.2005 306 633          340 823       153 937         229 574         76 817           1 107 784       

1% avkastningskrav 3 100              3 400           1 500             2 300             800                11 100             
 
Inkludert 5 mnok i forventet økte renteinntekter utgjør disponibel ramme i sum 59,7 mnok.  
 
Til fratrekk kommer forventet rammetrekk fra staten på 9 mnok. Dette er i samsvar med 
St.meld.5 (2003-2004) hvor finansieringsordningen omlegges til vektlegging av objektive 
kriterier (hovedsakelig alderssammensetning). Totalt skal om lag 74 mill kr omfordeles fra 
Helse Nord. Det er en 5 års overgangsperiode. Rammereduksjon i 2006 var 15 mill kr. I 
henhold til forslag til revidert nasjonalbudsjett gjenstår det å omfordele 18 mnok fra Helse 
Nord RHF.  
 
Disponibel ramme er etter dette 50,7 mnok. 
 
4.2.2 fordeling av disponibel ramme 
Fagplaner for geriatri og rehabilitering/habilitering 
Det foreslås disponert 4,3 mnok til å fullfinansiere tiltak i 2007 som er igangsatt innenfor 
fagplan for geriatri, rehabilitering/habilitering, diabetes og revmatologi. Økning til 
helseforetakene er i sum 5 mnok hvorav 0,6 mnok fordeles av sentralt avsatte midler på RHF i 
2006. Totalt sett er det da øremerket 31,75 mnok til tiltak i disse fagplanene. Det er foreløpig 
ikke rom for å foreslå å iverksette nye tiltak i 2007, og som følge av dette vil iverksettelse av 
planen utsettes. Av økt tildeling vil 3,25 mnok tildeles senter for traumatiske hjerneskader ved 
UNN HF. Fordeling av midler til kronikerplan framkommer i vedlegg 1, planrammer for 
2007.  
 
Oppfølging av ny inntektsfordelingsmodell 
Det fremmes sak til styret om ny inntektsmodell i dette møte. Det vises til denne styresaken 
for redegjørelse om ny modell. Modellen antyder at basisrammen til somatisk virksomhet på 
sikt kan omfordeles slik: 
 

Helseforetak Dagens fordeling Ny fordeling Endring

Endring i % av 
dagens ramme 

til somatikk
Helse Finnmark HF 661 683                 655 447            (6 236)              -1,7 %
UNN 2 129 377              2 013 817         (115 560)          -7,8 %
Hålogaland 733 534                 764 147            30 613             6,6 %
NLSH 1 182 834              1 230 112         47 278             7,1 %
Helgeland 535 037                 578 942            43 905             12,4 %
Sum 5 242 465            5 242 465       0                     -                   
 
Inntektsmodellen kombinert med skjønnsmessige vurderinger vil til sammen utgjøre Helse 
Nords inntektsmodell i årene framover. I saken er det anbefalt at modellen benyttes som del 
av budsjettgrunnlaget for 2007, og at den gis en forsiktig innfasing ved å tildele sentralt 
avsatte midler. Denne anbefalingen er gjort fordi det enda gjenstår kvalitetssikring og 
utvikling av modellen som kan føre til betydelige endringer,.  



15 

 
 
Under forutsetning av at styret vedtar innføring av ny inntektsmodell, anbefales det å tildele 
30 mnok i sum til Hålogalandssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Som 
fordelingsnøkkel benyttes relativ fordeling etter resultat i modellen slik det foreligger nå. 
Dette gir følgende fordeling: 
 

Helseforetak
Fordeling av 

30 mnok
Helse Finnmark HF
UNN
Hålogaland 7 540               
NLSH 11 645             
Helgeland 10 814             
Sum 30 000            
 
Forskning 
I styresak 71-2004 Forskningsstrategi i Helse Nord vedtok styret følgende: 
 
For årene 2005, 2006 og 2007 tas det sikte på en ressursinnsats på henholdsvis 70, 100 og 
120 mill. til forskning i Helse Nord, inkludert øremerket bevilgning i statsbudsjettet. Dette er 
under forutsetning av økonomisk kontroll i 2005 og økonomisk balanse fra 2006.  
 
I 2006 er det tildelt 63,14 mnok til forskning, hvorav 46,9 mnok er øremerket tildeling fra 
staten. På grunn av forsinkelser i oppstart blir det kun benyttet 60,64 mnok av disse midlene i 
2006. Det foreslås å videreføre tildelingen fra Helse Nord på 16,24 mnok i 2007 slik at nivået 
blir tilsvarende opprinnelig budsjettert beløp i 2006. 
 
Opptrappingsplan psykiatri 
Helse Nord har vedtatt et prinsipp om at kapitalkostnader på 4% av godkjent 
investeringsramme kompenseres gjennom økt rammetilskudd. For 2007 er det budsjettert med 
en økning på 3 mnok. Beløpet avsettes på RHF for senere fordeling. 
 
Pasientskadeforsikring 
Økte utgifter til pasientskadeforsikring medfører et behov for budsjettstyrking på omtrent 5 
mnok i 2007.  
 
Styrking av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Finnmark 
Det fremmes sak i dette styremøte om å opprette private hjemler innen gynekologi, 
øyesykdommer og øre/nese/hals. En av hjemlene omdisponeres innenfor eksisterende hjemler, 
mens 2 hjemler må finansieres. Dette utgjør for 2007 1,7 mnok 
 
Senter for spiseforstyrrelser 
I tråd med vedtatt opptrappingsplan tilføres senter for spiseforstyrrelser ved NLSH 4,5 mnok i 
økt budsjettramme for 2007. Nytt senter for barn og unge i Tromsø er planlagt startet opp på 
slutten av 2007. Adm. dir. vil komme tilbake til finansiering av senteret i Tromsø høsten 
2006. 
 
TNF-hemmere 
Adm. dir. viser til sak om RNB i dette styremøte hvor det foreslås å endre tildeling til TNF-
hemmere for 2006. Rammetildeling i 2006 er gjort for 6,5 måneder. Dette forslaget 
videreføres og helseforetakene skal planlegge med helårseffekt for 2007.   
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4.3 Likviditetsutvikling 
Investeringer forutsetter tilgjengelig likviditet. Nivået for investeringer bestemmes av 
lønnsomhet og økonomisk bæreevne. Foretaksgruppen bør til enhver tid ha en 
likviditetsreserve for å håndtere større svingninger i utbetalinger. Dette må ligge til grunn for 
vurdering av investeringsnivå.  
 
Dersom vedtatt styringsmål for året nås, og vedtatte investeringsrammer benyttes er det 
estimert en likviditetsbeholdning ved inngangen av 2007 på om lag 50 mill kr. Usikkerhet i 
foretaksgruppens resultatprognose for 2006 gjør at det i saken kun foreslås å legge ut 
investeringsrammer for vedtatte investeringsplaner. Forutsatt et låneopptak på 300 mill kr 
foreslås det her å legge ut investeringsrammer for til sammen 550 mill kr.  
 
5. Investeringsrammer 
Planarbeidet frem mot budsjett 2007 har lagt til grunn en total investeringsramme for Helse 
Nord på ca. 750 mill. kroner i 2007. Det vises blant annet til saker i styret Helse Nord RHF: 
 
• 100-2004 Innspill til statsbudsjett 2006 fra Helse Nord RHF 
•   04-2005 Investeringsplan 2006 – 2010 med føringer etter 2010, prinsipper og premisser 
•   45-2005 Økonomisk bæreevne i forhold til investeringsplan 2006-2015 
• 102-205/3 Investeringsplan 2006-2015 
•   31-2006 Budsjett Helse Nord IKT 2006  
•   32-2006 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2006 
•   33-2006/4 Investeringsplan 2006-2015 – Høringsuttalelser og plan for videre arbeid 
 
Dokumentene skisserer et langsiktig investeringsnivå på samlet 7,5 mrd. kroner i 10 års 
perspektiv.  Dette forutsetter 800 mill. kroner i tilskudd fra staten og låneramme på ca. 4 mrd. 
kroner.  Egenfinansieringen er således ca. 2,7 mrd. kroner med 10 års planhorisont. 
 
25. januar 2006 vedtok foretaksmøtet blant annet å utvide den totale lånerammen for 
investeringsformål til Helse Nord fra 800 mill. kroner til 1200 mill. kroner. Helse Nord RHF 
kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til 
investeringsformål. 
 
Bestillerdokument 2006 Helse Nord RHF sier at Helse Nord skal komme med innspill til 
statsbudsjettet for 2008 innen 15. desember 2006. Situasjonen tilsier at oppfølging av slike 
innspill avventes til investeringsplan 2006-2015 er realitetsbehandlet i styret i løpet av høsten. 
I denne saken vises de foreløpige prosjekt/tiltak som er innarbeidet i investeringsplanen 2008 
innenfor den foreløpige investeringsrammen på 750 mill. kroner per år i de nærmeste 10 år. 
 
For budsjett 2007 anbefales å budsjettere investeringsvolum forsiktig. Regnskapsresultat 
2005, prognose for resultat 2006 og likviditetssituasjonen tilsier en foreløpig disponering av 
investeringsrammen med 550 mill. kroner i 2007 mot tidligere signalisert 750 mnok. Den 
totaløkonomiske situasjonen er noe uavklart. Utfordringene med å oppnå budsjettbalanse 
inneværende år og kontanttilskudd fra staten på 800 mill. kroner til fase 2-5 i prosjektet 
NLSH, Bodø er fortsatt ikke avklart. 
 
5.1 Investeringsvolum 2007 
Kartlegging av investeringsbehov/-etterspørsel viser et nivå som er 60 – 70 % høyere enn den 
skisserte investeringsrammen.  De foreløpige modeller/eksempler på økonomisk bæreevne, og 
HF-enes egne framskrivinger av investeringsnivået, viser at Helse Nord ikke har inntekter per 
dato til å bære et investeringsnivå på 7,5 mrd. kroner i planperioden, ref styresak 45-2005.  I 
denne saken var det forutsatt at balanse skulle innfris for helseforetaksgruppen som helhet 
innen 1.1.2006.  
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Resultatutviklingen hittil i 2006 har vært negativ for flere av helseforetakene, og det 
foreligger p. t. ikke tilstrekkelige tiltak for økonomisk balanse i 2006. Dette må få 
konsekvenser for investeringsvolumet i 2007. For flere større prosjekter og HF, samt for 
prioriterte satsingsområder, viser den økonomiske situasjon at det må det skje en 
omdisponering av basisrammen for finansiering av tiltak.   
 
Det er således stor usikkerhet knyttet til en investeringsramme på 750 mill. kroner i 2007 med 
derav følgende risiko for at denne må reduseres.  Oppfylles ikke forutsetningene for 
finansiering av dette investeringsvolum må ambisjonene (tempo i gjennomføring) reduseres 
ved at investeringsrammen 2007 til større prosjekter reduseres og at gjennomføringsplanen for 
prioriterte områder skyves ut i tid.  Konsekvensen er en utsettelse av planarbeidet og eventuelt 
endring av vedtatte konsept. 
 
Endringer i driftsforutsetninger og fortsatte utfordringer med omstilling mot en sunn 
driftsøkonomi tilsier per dato en lavere investeringsramme for budsjett 2007. 
 
Det legges derfor til grunn en foreløpig investeringsramme på 550 mill. kroner med 
egenfinansiering på 250 mill. kroner og en låneramme på 300 mill. kroner. 
 
5.2 Ambulanser 
Styresak 32-2006 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2006 viste et anslått behov i 
2006 på 117 mill. kroner. Investeringsrammen for Hålogalandssykehuset HF ble justert med 
25 mill. kroner. I tidligere avtaler med private inngår kostnader til dekning av klær, utstyr og 
materiell og vil således være inkludert i rammene til HF-ene..  
 
Investeringsbehovet 2007 for ambulanser fordeles på HF-ene etter antall ambulanser og en 
anskaffelseskostnad på ca. 1,0 mill. kroner per bil. Det legges til grunn at ambulanseparken 
for en del er brukte biler med noe kortere levetid. Fordelingen på HF-ene blir derav som 
følger: 
 

Foretak ant. Ambul Investering
Amb. 
stasj. Fin. 2006 SUM 

Finnmark 32 32,0 6,0   38,0 
UNN 30 30,0     30,0 
HHF 25 25,0 5,0 -25,0 5,0 
NLSH 29 29,0     29,0 
HELSH 17 17,0 6,0   23,0 
            
Helse Nord 133 133 17,0   125,0 
      
Pris per ambulanse 1,0 mnok HHF fikk finansiert 25 mnok i 2006  
      
Båter, flåtestyring, AMK sentral, HE-nett, MTU i ambulanser   
er foreløpig ikke innarbeidet i budsjett 2007.   
 
Investeringer utover dette i 2007 dekkes innenfor den generelle investeringsrammen til  
HF-ene.  
 
5.3 IKT, MR og medisinsk teknisk utstyr 
Styret vedtok i sak 31-2006 en investeringsramme til Helse Nord IKT i 2006 på 14,5 mill. 
kroner. Det er hittil identifisert et investeringsbehov for 2006 på 32 mill. kroner.  
 
Det legges fram ny sak til styret høsten 2006 med rapport om utvikling av IKT-enheten, 
konkrete resultatmål, betalingsmodell for 2007 og endelig budsjett 2006. 
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IKT-utstyr for ca. 48,4 mill. kroner overføres (kjøpes) i 2006 fra HF-ene til Helse Nord IKT. 
Dette reduserer investeringsbehovet ved HF-ene i fremtiden med 10-15 mill. kroner per år. 
 
Hålogalandssykehuset har under utredning et forslag om investering i MR-maskin på 
Stokmarknes og i Narvik. Saken er ikke realitetsbehandlet i styret RHF. 
  
Rammen til MTU og mindre bygningsmessige investeringer ved HF-ene har siste året i 
utgangspunktet vært satt til 200 mill. kroner. Justert investeringsramme for utstyr og mindre 
bygningsinvesteringer er i budsjett 2006 på 274 mill. kroner.  Fordelingen av denne rammen 
har for en stor del vært basert på skjønn etter forslag fra HF-ene. Det foreslås i denne saken at 
denne praksis videreføres men korrigeres for balansen og siste års avskriving i HF-ene per 31. 
desember 2005. MTU og mindre bygningsmessige investeringer fordeles etter dette slik 
 
(1000 kroner) 
Foretak Balanse 05 prosent Avskriving 05 prosent Tildeling % MTU+bygg 
Finnmark 66276 11,56 13899 13,48 12,5 25 000 
UNN 227603 39,70 35679 34,61 43,0 86 000 
HHF 84978 14,82 18042 17,50 16,5 33 000 
NLSH 118749 20,71 21363 20,72 14,5 29 000 
HELSH 75663 13,20 14109 13,69 13,5 27 000 
              
Helse Nord 573269 100,00 103092 100,00 100 200 000 
Tildelingsprosenten ved NLSH er satt seks prosentpoeng lavere fordi en del utstyr og mindre  
byggeprosjekt er inkludert i byggefase 1.     
 
Situasjonen ved UNN er slik at en stor del utstyrsinvesteringer må foretas i årene fremover 
fordi utstyrsparken fra 1991 må fornyes. 
 
5.4 Investeringsplan 2007 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 04-2005 blant annet at prosjekter skal prioriteres basert 
på prinsippene og premissene for investeringsbeslutninger og behovsvurderinger i saken. 
 
I henhold til styrets føringer skal nødvendige investeringer for gjennomføring av 
opptrappingsplan for psykisk helsevern og utskifting av MTU/IKT sikres. Styrets vedtak i sak 
06-2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord har noen konsekvenser på 
investeringssiden som er innarbeidet i investeringsplanen. 
 
Det foreslås en foreløpig fordeling av investeringsramme på 550 mill. kroner for 2007. 
Helseforetaksstyrene må selv foreta prioriteringer innenfor avsatt ramme til utstyr, mindre 
bygningstiltak og ambulanse. 
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(1000 kroner) 
Helseforetak Psykisk  

helsevern 
Store  
prosjekter 

Regionale 
prosjekter 

Større utstyr 
byggeprosj. 

Utstyr og 
mindre 
bygningstiltak
.* 

Sum 

Finnmark 18 100  
 

  
 

63 000 
 

81 100 
 

UNN 50 000 
 

   116 000 
 

166 000 
 

Hålogalands 
sykehuset 

9 800  
 

 
 

 
 

38 000 
 

47 800 
 

NLSH 49 800 80 800   58 000 188 600 
Helgelands 
sykehuset 

    50 000 
 

50 000 

Regionale 
prosjekt RHF 

   
15 000 

   
15 000 

Sykehusapotek   1 500   1 500 
 
Totalt 

 
127 700 

 
80 800 

 
16 500 

 
 

 
325 000 

 
550 000 

* Inkl. ambulanse 
 
Dersom den økonomiske utviklingen i Helse Nord tilsier dette vil følgende aktuelle prosjekt 
vurderes finansiert i 2007: 
 
Helseforetak Tiltak/prosjekt Store  

prosjekter
Større utstyr, 
byggeprosj. 

Mindre utstyr 
byggeprosj.* 

Sum 

Finnmark 
 

Oppstart plan/prosjekt 
Hammerfest og Kirkenes

 
1 500 

 
1 500 

  
3 000 

UNN A – fløy (rehab./geriatri)  10 000   10 000 
Hålogalands 
sykehuset 

Nybygg Stokmarknes, 
modernisering Narvik, 
rustiltak Håkvik, MR 

 
 

60 000 

 
 

50 000 

 
 

42 500 

 
 

152 500 
NLSH Byggefase 2 – 5 

Klinikkavd. 
 95 000 31 000  126 000

Helgelands 
sykehuset 

Helsepark Mo i Rana   16 000 16 000 

Regionale 
prosj. RHF 

Helse Nord IKT   30 – 70 000 50 000 

 
Totalt 

  
156 500 

 
92 500  

 
88,5 – 128 500 

 
357 500

 
5.4.1 Opptrappingsplan psykisk helsevern 
Investeringsprosjekter for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF vil ferdigstilles 
2007/2008.  Prosjektene gjennomføres innenfor vedtatte rammer og en restfinansiering på 
18,1 mill. kroner føres opp i 2007.  
 
Opptrappingsplanen ved Universitetssykehuset er gjennomført ved ferdigstillelsen av 
prosjektene i/på Balsfjord, Storslett og Silsand.   
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Fortsatt gjenstår investeringer i henhold til tiltaksplanen for psykisk helsevern til fullføring av 
enhet for regionalt senter for alvorlige spiseforstyrrelser for barn/unge i Helse Nord.  
Prosjektet er bearbeidet med et nytt konsept inneholdende en samordning av tiltak for 
barn/unge: 
 
• Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) 
• Intermediærplasser for ungdom (del av tiltaksplan) 
• Regionssenter for spiseforstyrrelser (RSS) 
• Barnepsykiatrisk avdeling (BPA) (del av tiltaksplan) 
• Skoletilbud for barn/ungdom 
 
Prosjektet er ført opp med 50,0 mill. kroner i 2007 og er derved fullfinansiert.    
 
Opptrappingsplan psykisk helsevern ved Hålogalandssykehuset, Narvik er ført opp med 9,8 
mill. kroner i 2007.  Flere alternative løsninger har vært vurdert for realisering av 
opptrappingsplanens program innenfor godkjente areal- og økonomirammer.  Overordnet mål 
er å samle døgn-, dag- og poliklinikktilbudet innen psykisk helsevern. Det arbeides nå med en 
løsning hvor all virksomhet samles på ”Sykehushaugen”. Planene er at Helse Nord kan nytte 
fraflyttet sykehjem som ligger vegg i vegg med sykehuset. Prosjektet omfatter også en 
nødvendig modernisering av sengeposter og realisering av bedret tilbud innen geriatri, 
rehabilitering og kommunalt/interkommunalt rehabiliteringstilbud i anlegget. Det vil legges 
frem egen sak til styret i løpet av høsten. 
 
Lokaler (tre paviljonger) i Håkvik er frigjort og det arbeides med et forbedret tilbud til 
rusfeltet med krise-/avrusnings-/utredningsenhet, kapasitetsøkning og familieleiligheter. 
Denne saken legges frem for styret i septembermøtet. 
 
Ved Nordlandssykehuset gjenstår betydelige investeringer for gjennomføring av planene 
innen psykisk helsevern. Opptrappingsplanens investeringsrammer fullfinansieres i 2007. I 
Bodø samles flere tiltak i et felles prosjekt ved bl.a. ombygging av hovedhuset og følgende 
inngår 
 
• Enhet idømt behandling 
• Rus/psykiatrienhet 
• Klinikkavd. barn/unge  
• Enhet regionalt senter for alvorlige spiseforstyrrelser voksne 
 
Gjennomføring av tiltakene innen psykisk helsevern har et samlet estimert investeringsvolum 
på 262 mill. kroner og vil strekke seg over flere år.  Av dette er godkjent investeringsramme 
gjennom opptrappingsplanen 81 mill kr. I budsjett 2007 føres opp 29,1 mill. kroner gjennom 
opptrappingsplanen til prosjekter i Bodø.  Tidligere er tildelt en investeringsramme på 52,29 
mill. kroner for gjennomføring av opptrappingen psykisk helsevern i Bodø. Videre føres opp 
videreføring av tiltaksplan psykisk helsevern med klinikkavdeling med 20,7 mill. kroner. 
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Forslag investeringsplan/-ramme 2007 for fullføring av opptrappingsplan psykisk helsevern – 
gjenstående tiltak (mill. kroner): 
 
Helseforetak Tidligere 

investeringsramme 
Forslag investering 

2007 
Rest investering  

Helse Finnmark 75,98 18,1 Fullført 
• Lakselv 
• Alta 
• Tana 
• Karasjok 

12,48 
25,50 
14,00 
24,00 

2,5 
5,5 
1,0 
9,1 

 

Universitetssykehuset   Fullført 
Hålogalandssykehuset 15,64 9,8 Fullført 
Nordlandssykehuset 52,29 29,1 Fullført 
• Klinikkavdeling 
• Idømt behandling 
• Rus/psykiatri 

29,29 
7,50 

15,50 

 
19,1 
10,0 

 

Helgelandssykehuset   Fullført 
Sum  143,91 57,0  
 
Tiltaksplan for psykisk helsevern omfatter blant annet en styrking av akuttmottak og 
intermediærplasser for barn/ungdom.  
 
Innen tiltaksplan foreslås investeringsplan/-ramme (som del av tiltaksplan psykisk helsevern i 
Helse Nord) for 2007 (mill. kroner) 
 
Helseforetak Tidligere 

investeringsramme 
Forslag 

investering 2007 
Rest 

investering  
Helse Finnmark    
Universitetssykehuset * 45,0 50,0 Fullført 
Hålogalandssykehuset    
Nordlandssykehuset 45,8 20,7 81,2 
Helgelandssykehuset    
Sum gjenstående del 
opptrapping 

 
90,8 

 
70,7 

 
81,2 

* Regionalt senter for alvorlige spiseforstyrrelser barn/unge, barnepsykiatrisk avdeling, ungdomspsykiatrisk 
avdeling, intermediærplasser ungdom, skoletilbud for barn/unge. 
 
5.4.2 Større prosjekter 
Byggetrinn 1 ved Nordlandssykehuset fullføres og føres opp med 80,8 mill. kroner i 2007.  
Byggetrinnet er fullfinansiert til en samlet kostnad av 452 mill. kroner. 
 
Prosjekteringsarbeidet for byggefase 2-5 er videreført og forprosjektet vil foreligge til 
behandling september 2007. 
 
Det føres ikke opp investeringsmidler før forprosjektet er behandlet i styret RHF. 
 
En reduksjon av investeringsrammen for prosjektet ved Nordlandssykehuset medfører at 
foreliggende konsept ikke kan videreføres.  I så fall vil en ny gjennomgang innebære at 
idéfasen tas opp til revurdering og herunder utarbeides et nytt Hovedfunksjonsprogram for 
sykehuset.  Det tidligere programmet er opprinnelig fra 1997 og senere revidert i 2001.  
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Hålogalandssykehuset Stokmarknes er ikke mulig å gjennomføre med de 
overføringer/inntekter foretaket har og den økonomiske situasjon og utfordringer 
helseforetaket står foran.  Prosjektet er vedtatt videreført med alternativet nybygg til en samlet 
kostnad på 630 mill. kroner.  Foretaket har per tiden ikke bæreevne for dette 
investeringsvolum og må få orden på økonomien før prosjektet kan videreføres.  Forprosjektet 
er under arbeid og dette vil ferdigstilles tidlig i 2007. I dette arbeidet bør det være et særlig 
fokus på totaløkonomien i prosjektet.  
 
I budsjett 2007 føres ikke opp investeringsmidler før forprosjektet er behandlet av styret i 
Helse Nord. Dette forutsetter at Hålogalandssykehuset HF viser en utvikling av 
driftsøkonomien som kan forsvare en gjennomføring av byggeprosjektet. 
 
Hålogalandssykehuset Narvik har behov for modernisering.  Driften ved sengepostene kan 
ikke aksepteres videreført med dagens standard.  Forarbeid med arealgjennomgang og 
tilstandsvurdering er gjennomført og er nå videreført med en idé-/konseptfase.  Løsningen er 
integrert med gjennomføring av opptrappingsplan psykisk helsevern. Det er satt en foreløpig 
planramme for et totalprosjekt fase 1 på 170 mill. kroner. Idé/konsept vil kunne legges frem 
for styret i Helse Nord på møte 8. november. Det føres ikke opp midler til prosjektet før 
behandling i styret. 
 
Prosjektene i Stokmarknes og Narvik bør vurderes i sammenheng og relateres til 
helseforetakets tilskudd/inntekter og bæreevne. 
 
Universitetssykehuset har forslått en videreføring av prosjekt A-fløy med en samlet kostnad 
på 326 mill. kroner.  Det føres ikke opp investeringsmidler til prosjektet før behandling i 
styret. 
  
Helse Finnmark har behov for modernisering av sykehusene i Hammerfest og i Kirkenes.  Et 
forarbeid med arealgjennomgang og tilstandsvurdering er gjennomført og bør videreføres med 
en idéfase.  Det finnes ikke økonomisk handlingsfrihet for oppstart av disse prosjektene i 
2007. 
 
5.4.3 Felles regionale prosjekt 
Til felles regionale prosjekt er satt en ramme på 15 mill. kroner i budsjett 2006.   
 
Det er ikke vedtatt endelig disponering av rammen, men følgende prosjekt vil vurderes: 
 
• Investeringsmidler for gjennomføring av ny driftsorganisasjon Helse Nord IKT.  Herunder 

inngår diverse verktøy for programdistribusjon og helpdesk, programvare, konsernlisenser 
og fysiske fasiliteter som datarom, telefoni mv.  I budsjett 2006 er ført opp 14,5 mill. 
kroner. 

• Ambulansetjenesten – diverse system 
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Vedlegg 1. Forslag til planleggingsramme 2007 basistilskudd  
Rammefordeling pr funksjon
(tall i 1000 kr) Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum 
Ambulanse 71 720                          76 896              56 271             58 932             49 233             313 052            
Luftambulanse 12 849                          5 924                -                   10 200             7 917               36 890              
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 808                               1 873                565                  481                  2 083               5 810                
Psykisk helsevern 145 147                        380 296            118 778           354 966           75 955             1 075 142         
Rus 14 062                          59 611              41 627             15 536             7 789               138 625            
Midler til kapitalkostnader 41 600                          121 900            53 600             75 100             38 800             331 000            
Sum funksjoner eks somatikk 2006 286 186                      646 500          270 841          515 215         181 777         1 900 519       
Psykisk helsevern: spiseforstyrrelser NLSH 4 500               
Sum funksjoner eks somatikk 2007 286 186                      646 500          270 841          519 715         181 777         1 900 519       

Særskilte funksjoner
Svalbard -                                13 000              -                   -                   -                   13 000              
Barentssamarbeid 600                               -                    -                   -                   -                   600                   
Pasienttelefon -                                -                    -                   650                  -                   650                   
Regional AMK -                                5 000                -                   -                   -                   5 000                
Arbeids- og miljømedisinsk senter -                                10 000              -                   -                   -                   10 000              
Nevromuskulært kompetansesenter -                                2 900                -                   -                   -                   2 900                
Senter for smittevern -                                3 500                -                   -                   -                   3 500                
Nasjonalt senter for telemedisin 6 800                
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/re 2 800                            10 125              3 000               7 150               3 000               26 075              
Utdanning/undervisning 819                               65 466              1 246               918                  951                  69 400              
Forskning -                                10 458              -                   -                   -                   10 458              
TNF-hemmere 10 153                          16 105              12 106             13 546             10 345             62 255              
Finnmarkstillegg 50 000                          -                   -                   -                   50 000              
Sum særskilte funksjoner 2006 64 372                        143 354          16 352            22 264           14 296           253 838          
Økning Fagplan for 
geriatri/rehab/habilitering/diabetes/revma                 4 075                   450                   100                   450                 5 075 
Endring TNF RNB 810                4 935                   (61)                  314                      2                6 000 
Helårseffekt TNF 2007 9237              17 760             10 055             11 640               8 753              57 445 
Sum særskilte funksjoner 2007                            74 419            170 124             26 796             34 318             23 501            322 358 

Somatikk
Tildeling 2007 eks særskilte funksjoner 311 125                        1 339 523         446 341           645 355           338 964           3 081 308         
Innføring inntektsfordelingsmodell 7 540               11 645             10 814             30 000              
Avkastningskrav boligkapital (3 100)                           (3 400)               (1 500)              (2 300)              (800)                 (11 100)            
Sum somatikk-funksjon 308 025                      1 336 123       452 381          654 700         348 978         3 100 208       

Sum plan basisramme 2007 668 630                      2 152 747       750 018          1 208 733      554 256         5 334 385        
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Planramme RHF 2007
Justert basisramme RHF 2006 498 625                        
Innføring inntektsfordelingsmodell (30 000)                         
Avkastningskrav boligkapital 11 100                          
Trekk ny innt.modell staten (9 000)                           
Fullfinansiering kronikerplan 2007 (5 075)                           
Økte renteinntekter 5 000                            
Spiseforstyrrelser NLSH (4 500)                           
Sum planramme RHF 2007 466 150                       
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Vedlegg 2 Forslag til investeringsramme for 2007 
 
Investeringer detaljoversikt prosjekter 2007 (1000 kroner) 
Gruppe  Prosjekt HF 2002-2005 Rev. 2006 2007 Plan  

2008 
I Lakselv (DPS) Finnmark 2 980 9 500 2 500  
I Alta (DPS) Finnmark 12 300 13 200 5 500  
I Tana (DPS) Finnmark 6 400 7 600 1 000  
I Karasjok (DPS) Finnmark 6 400 17 600 9 100  

IV og V Utstyr/ombygg Finnmark  50 000 25 000 25 000 
V Ambulanser Finnmark   38 000 6 400 
 Sum  Finnmark  97 900 81 100 31 400 

IV Psyk. Barn/unge UNN 15 000 30 000 50 000  
IV og V Utstyr/ombygg UNN  100 000 86 000 86 000 

V Ambulanser UNN   30 000 6 000 
 Sum  UNN  133 000 166 000 92 000 
I DPS Narvik Hålogaland 840 14 800 9 800  

IV og V Utstyr/ombygg Hålogaland  47 000 33 000 33 000 
V Ambulanser Hålogaland  25 000 5 000 5 000 
 Sum  Hålogaland  111 800 47 800 38 000 
I Klinikkavd. NLSH 17 790 11 500   
V Klinikkavd. utover 

opptr.pl. 
NLSH  1 300 1 000 100 900 

I DPS Lofoten NLSH 21 270 13 700   
IV og V Modernisering Lofoten NLSH  21 300 19 700  

I Idømt behandling NLSH 700 6 800 19 100  
I Rus/psykiatri NLSH 600 14 900 10 000  

IV og V Omb. Søsterhj. NLSH 15 000 30 800   
II Fase 1 NLSH 211 200 160 000 80 800  
II Planlegging/prosjektering NLSH 50 000    

IV og V Utstyr/ombygg NLSH  35 000 29 000 29 000 
IV og V Oppr. Mellomåsen NLSH    15 000 

V Ambulanser NLSH   29 000 5 800 
 Sum  NLSH  310 300 188 600 150 700 

IV og V Utstyr/ombygg Helgeland  42 000 27 000 27 000 
IV og V Felles akuttmottak Helgeland 20 000 20 500   

V Ambulanser Helgeland   23 000 3 400 
 Sum Helgeland  62 500 50 000 30 400 

III Felles reg. prosjekt  RHF  20 000* 15 000 20 000 
V Utstyr/ombygging Sykehusapotek   1 500 500 
 Sum  RHF/styret  34 500 16 500 20 500 
  

Total  
 
Helse Nord 

 
 

 
750 000 

 
550 000 

 
379 500 

* Inkl. 14,5 mill. kroner til Helse Nord IKT. 
 
Gruppe I    Opptrappingsplan psykisk helsevern 
Gruppe II  Større prosjekter (over 500 mill. kroner) 
Gruppe III  Regionale prosjekt 
Gruppe IV  Større utstyr og byggeprosjekt (50 – 500 mill. kroner) 
Gruppe V  Utstyr og mindre bygningsmessige investeringer ved HF-ene 
 
Tabellen er satt opp med grunnlag i Budsjett 2006, revisjon av investeringsrammer 2006 og 
orienteringssak om investeringsplan 2006-2015. Forslagene for 2007 er utarbeidet etter 
innhenting av HF-enes forslag til budsjett 2007 og føring for 2008. 
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 Vedlegg 3 Forslag til planrammer for opptrappingsplan psykisk helsevern 
 

Råbudsjett opptrappingsplan 2007 RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL

Rammer utgangen av 2006 (7 255 917) 33 111 852  67 649 493  14 089 068  44 103 958   33 902 545    185 601 000  
Prisjustering 1 125 803    2 300 083    479 028       1 499 535     1 152 687      6 557 135      

Fullfinansiering tiltak 2006 -                
Brønnøy 430 000         430 000         
Sandnessjøen 1 070 000      1 070 000      
Enhet idømt behandling, Bodø 0 -                
Rus/psykiatrienhet, Bodø 0 -                
Klinikkavdeling barn/unge, fam. avd, Bodø+ Lofoten 17 940 000  17 940 000    
Storslett 1 755 000    1 755 000      
Narvik 2 650 000   2 650 000      
Forskning 1 500 000   1 500 000      
Brukerutvalg 300 000      300 000         

-                
Nye tiltak 2007 -                
Alta 8 000 000   8 000 000      
Karasjok 8 000 000   8 000 000      

-                
SUM 1 800 000   50 237 655 71 704 576 17 218 096 63 543 493 36 555 231    241 059 052

-                
Finansieres av -                

-                
Forventet tilskudd 2007 220 000 000  
minus estimert ubrukte midler 31.12.06 (6 359 052) (8 000 000)  -              (500 000)      (4 700 000)   (1 500 000)     

SUM tilskudd til HF 2006 (4 559 052) 42 237 655 71 704 576 16 718 096 58 843 493 35 055 231    220 000 000  
 
 
 


