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STYRESAK 4-2009  BUDSJETT 2009 – KONSOLIDERT  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret har gjennom behandling av flere budsjettsaker i løpet 2008 gitt rammer og føringer til 
foretaksgruppen som skal ligge til grunn for virksomheten i 2009. Konsolidert budsjett er en 
tilbakemelding fra HF-styrene til RHF-styret på oppfølging av de krav og føringer som er gitt 
i budsjettsaken fra november 2008. 
 
Foretaksgruppen har store utfordringer med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. 
Alle styrene i helseforetakene har fått utarbeidet og behandlet tiltaksplaner for å løse 
utfordringen, men planene inneholder betydelig usikkerhet. En gjennomgang av foretakenes 
egen vurdering av tiltaksplanene viser at det mangler realistiske tiltak for over 140 mill kroner 
for at foretakene skal kunne oppfylle de økonomiske resultatmål. Dette gjelder særlig styrene 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). Styret 
for Helgelandssykehuset HF har ikke vedtatt budsjett 2009, men styret har gitt sin tilslutning 
til hovedtrekkene i administrasjonens vurderinger.  Så langt har ikke RHF-administrasjonen 
hatt mulighet til ytterligere gjennomgang av realismen i foretakenes tiltaksplaner. 
 
Adm. direktør vurderer det slik at foretaksgruppen samlet ikke har utarbeidet tilstrekkelige 
tiltaksplaner for å kunne realisere vedtatt resultatmål. Siden det ikke er utarbeidet et komplett 
og realistisk budsjett, er det vanskelig å vurdere om den aktivitet og fordeling av ressurser 
som planlegges er reell og i samsvar med de krav og føringer som er gitt fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og styret i Helse Nord RHF. På grunn av denne vurderingen er 
det derfor heller ikke mulig å legge frem et komplett konsolidert budsjett for 2009 til 
godkjenning i styret nå.  
 
I saken redegjøres det for innholdet i de budsjettene som HF-styrene har vedtatt. 
 
Innen somatisk virksomhet planlegges det med vekst sammenlignet med estimat 2008 (2,1 % 
antall opphold) og et aktivitetsnivå som er innenfor eiers maksimalramme for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske refusjoner (”overslagsbevilgning”).  
Det planlegges med aktivitetsvekst innen psykisk helse som samlet vurderes som sterkere enn 
veksten innen somatisk virksomhet.  
Innen rusomsorg planlegges det med vekst målt i antall konsultasjoner og om lag samme 
aktivitetsnivå innen døgnbehandling. Styret har, ut over det som er fordelt i budsjettet, satt av 
17,5 mill til styrking av rustilbudet, noe som vil styrke aktiviteten på sikt utover vedtatte 
plantall for 2009. Denne bevilgningen og krav til ytterligere aktivitetsvekst vil bli behandlet 
som eget punkt i denne egen sak. (justert budsjett 
Som følge av fullfinansiering av pensjonskostnader (økt basisramme) og generelle styrkinger 
(Magnussen-utvalget med mer), budsjetteres det med 11 % vekst i inntektene sammenlignet 
med vedtatt budsjett 2008.  Det budsjetteres med kostnadsvekst på 6 % (inklusive 
aktivitetsvekst), og dermed en reell resultatforbedring på vel 500 mill kroner.  
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Medbestemmelse 
Budsjett 2009 – konsolidert ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene viser til tidligere drøftingsprotokoller og tar til etterretning at det er nødvendig med 
ytterligere behandling i helseforetakene for å få på plass en gjennomføring av driften i 2009 i 
tråd med de rammer og føringer som er gitt. 
 
Bakgrunn  
Styret har behandlet budsjett 2009 i flere omganger:  
 Sak 63-2008 Budsjett 2009 – Premisser for drift og investering (juni 2008) 
 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer (november 2008) 
 Sak 133-2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-2008 

Økonomirapport nr. 10-2008 (desember 2008) 
 Sak 135-2008 Budsjett 2009- fordeling av tilskudd til medisinerutdanningen (desember 

2008) 
 Sak 141-2008/4 Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009 

Rammer og føringer (desember 2008)  
 
I St. prp. nr 1 (2008-2009) heter det at ressursrammen som samlet blir stilt til rådighet i 
oppdragsdokumentet legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen med 1 ½ pst 
sammenlignet med estimat for 2008 (estimat foretatt per 1. tertial). Veksten kan fordele seg 
ulikt innenfor forskjellige behandlingsområder og kan gjelde behandling som er omfattet av 
de aktivitetsbaserte tilskuddordninger (Innsatsstyrt finansiering og poliklinisk virksomhet) så 
vel som behandling som i hovedsak finansieres av basisbevilgningen, for eksempel 
rehabilitering, psykisk helsevern og rusomsorg. Det er fremdeles krav til at vekst innen 
psykisk helse og rusomsorg skal være sterkere enn innen somatisk virksomhet, og det er krav 
til vekst innen rehabilitering på minimum 1,5 %.  
 
Helse Nord har betydelige omstillingsutfordringer og går inn i 2009 med et estimert avvik fra 
styringsmål på i størrelsesorden 190 mill. kr. for 2008 (jfr. Økonomirapport nr. 11/2008). 
Omstillingsutfordringen for 2009 er estimert til i størrelsesorden 312 mill. kr, jf sak 133-2008. 
Med unntak av Nordlandssykehuset har helseforetakene styrebehandlet og vedtatt 
tiltaksplaner i samsvar med gitt resultatkrav, men risikoen i budsjettopplegget er betydelig i 
henhold til foretakenes egen vurdering. Det er samlet identifisert tiltak for i størrelsesorden 
297 mill kr. Viser for øvrig til sak 133-2008.  
 
I denne saken foretas en oppsummering av helseforetakenes tiltaksplaner, risikovurdering og 
tiltak for å redusere risiko i budsjettopplegget. I tillegg vurderes det som lite sannsynlig at 
flere av de vedtatte tiltakene til HF ene vil gi tilstrekkelig effekt til at foretakene kan oppnå 
vedtatt resultatkrav. 
 
En gjennomgang av endelig regnskap 2008, vi gi grunnlag for en oppdatering og revisjon av 
den beregnede omstillingsutfordringen ved inngangen til 2009. 
 
1. Planlagt aktivitet og prioritering 
Innen somatisk virksomhet planlegger foretaksgruppen med en behandlingsaktivitet som er 
2,1 % over estimat for 2008 målt i antall opphold. Antall DRG-poeng av egen produksjon er 
budsjettert med en vekst på 3 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2008. Det er noe 
usikkerhet knyttet til dette tallet grunnet at de fleste dyre legemidler (TNF-hemmere og MS-
medisiner) fra og med 2009 finansieres av ISF-refusjoner (40 %). Dette bidrar til vekst i antall 
DRG-poeng.  
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Endring plan 08 Endring plan 09
Somatikk Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 plan  09 estimat 08
Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn aktivitet 108 694 106 041 107 628 2,5 % 1,0 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter dag/døgn aktivitet 9 478 8 669 8 569 9,3 % 10,6 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 118 172 114 710 116 197 3,0 % 1,7 %

Antall refusjonspoeng poliklinikk ISF sum egen prod/kjøp 335 901 376 473 320 775 -10,8 % 4,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 479 109 470 428 471 601 1,8 % 1,6 %

Endring bud 08 Endring bud 09
Somatikk Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Totalt antall opphold somatikk 141 193 147 038 138 345 -4,0 % 2,1 %
herav
Dagopphold 52 218 55 873 51 876 -6,5 % 0,7 %
innlagte heldøgnsopphold 88 975 91 165 86 469 -2,4 % 2,9 %  
 
Vekst i planlagte innlagte heldøgnsopphold sammenholdt med estimat 2008 (2,9 %) er i all 
hovedsak relatert til Nordlandssykehuset hvor plantallene for 2009 tar utgangspunkt i plan 
2008 og ikke estimat for 2008.  
 
Dagopphold (dagkirurgi og elektive dagopphold) planlegges omtrent på samme nivå som i 
2008, mens polikliniske konsultasjoner planlegges økt med 1,6 %.  
 
I styresak 121-2008 ble maksimalramme for aktivitetsbaserte tilskudd fra Helse- og 
omsorgsdepartementet fordelt mellom helseforetakene i Helse Nord. Fordelingen ble foretatt 
basert på aktivitet per 2. tertial 2008. Helse Finnmark har planlagt med en vekst på 6,6 % i 
antall DRG-poeng, i tillegg til å ta høyde for en videre vekst i kjøp av behandling utenfor 
regionen. Dette innebærer at helseforetaket har budsjettert med ca 14 mill kr mer enn 
overslagsbevilgningen. Øvrige foretak har budsjettert lavere enn overslagsbevilgningen og 
samlet har foretaksgruppen budsjettert med om lag 101 mill kr lavere enn maksimalramme fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. Det er noe usikkerhet knyttet til budsjetterte ISF-inntekter 
(jf ovenfor), men det foreslås at Helse Nord RHF foreløpig ikke pålegger Finnmark å justere 
aktivitetsplanene. Aktivitetsnivået i helseforetakene og i foretaksgruppen vil følges opp nøye i 
2009.  
 
Innen psykisk helse for voksne budsjetteres det med en økning i antall liggedøgn, dagopphold 
og polikliniske konsultasjoner. Planlagt vekst innen poliklinisk behandling er i hovedsak 
relatert til Nordlandssykehuset.  
 

Endring bud 08 Endring bud 09
Psykisk helse for voksne Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Antall utskrivninger 5 528 5 358 5 788 3,2 % -4,5 %
Antall liggedøgn 129 642 133 134 125 516 -2,6 % 3,3 %
Antall dagopphold 9 290 8 640 7 904 7,5 % 17,5 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 111 392 103 025 102 091 8,1 % 9,1 %

Endring bud 08 Endring bud 09
Psykisk helse for barn og unge Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Antall utskrivninger 289 257 265 12,6 % 9,1 %
Antall liggedøgn 11 945 11 568 9 821 3,3 % 21,6 %
Antall dagopphold 700 696 161 0,6 % 333,6 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 74 297 64 958 77 025 14,4 % -3,5 %

Endring bud 08 Endring bud 09
Rusomsorg Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Antall utskrivninger 390 448 407 -13,0 % -4,2 %
Antall liggedøgn 19 792 22 185 19 829 -10,8 % -0,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 11 372 6 733 10 953 68,9 % 3,8 %  
 
Også innen psykisk helse for barn og unge planlegges det med vekst i døgnaktiviteten. 
Plantallene viser en reduksjon i antall konsultasjoner i psykisk helse for barn og unge 
sammenlignet med estimat 2008. Dette er i sin helhet relatert til Nordlandssykehuset hvor 
plantallene for 2009 tar utgangspunkt i plantall for 2008 og ikke faktisk aktivitet i 2008 som 
har et høyere nivå.  
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Rusomsorgen (kun tall for egne institusjoner) planlegges på omtrent samme nivå som i 2008, 
men med en vekst i antall konsultasjoner. Aktivitetstallene må justeres etter behandlingen av 
fordelingen av 17,5 mill kr til rusplanen som eget punkt i denne styresak.   
 
Oppsummert vurderes planlagt aktivitet å være i tråd med ønsket prioritering, men det er 
behov for en gjennomgang av enkelte plantall og planprosess med helseforetakene.  
 
Funksjonsbudsjett 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan foretaksgruppen fordeler ressurser mellom de ulike formål. 
Sammenlignet med hvordan ressursene (brutto kostnader) fordelte seg per november 2008, 
planlegges det i tråd med føringer om at psykisk helse og rusomsorg skal prioriteres. Dette 
skyldes i stor grad budsjettert omstilling innen somatisk virksomhet. Hvis foretakene ikke 
klarer å gjennomføre den planlagte omstillingen vil ikke ressursbruken prioriteres slik som 
forutsatt fra RHF styret. 
 

Andel
Brutto driftskostnader fordelt på Konsolidert Vedtatt Regnskap per Konsolidert Vedtatt Regnskap per
Formål - tall i 1000 kr budsjett 2009 budsjett 2008 nov.08 budsjett 2009 budsjett 2008 nov.08
Somatikk 7.207.821    6.840.760    6.543.014     61,0 % 61,3 % 62,8 %
Somatikk, (re-hab) 486.997       366.132       346.465        4,1 % 3,3 % 3,3 %
Psykisk helse 1.918.652    1.865.546    1.673.405     16,2 % 16,7 % 16,1 %
Rusomsorg 273.060       223.025       228.714        2,3 % 2,0 % 2,2 %
Ambulanse 1.021.475    879.737       852.421        8,6 % 7,9 % 8,2 %
Pasienttransport 618.034       581.399       552.631        5,2 % 5,2 % 5,3 %
Administrasjon, personal 298.595       396.525       222.380        2,5 % 3,6 % 2,1 %
Sum driftskostnader 11.824.634   11.153.124   10.419.030   100,0 % 100,0 % 100,0 %  
 
Andel ressursbruk til (re-) habilitering øker. Deler av dette er relatert til bruttobudsjettering og 
opptrapping i ordningen ”raskere tilbake”.   
 
Andel kostnader til ambulanse (inkl luftambulanse) øker. Dette skyldes delvis sterkt økende 
kostnader til luftambulansedrift, men tyder også på at budsjettproblem innen ambulanse er 
innarbeidet i budsjettopplegget for 2009.  
 
2. Konsolidert budsjett 
Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 11,97 mrd kr, jfr. konsolidert budsjett 
under. Helse Nord budsjetterer samlet med et overskudd på 100 mill kr i tråd med vedtak i sak 
121-2008.   
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Budsjett 2009 Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
budsjett 2009 budsjett 2008 regnskap 2008 Bud 09-Bud 08 Est 08- bud 09

Basisramme 9.162.482 7.857.355 8.256.950 17 % 1 %
ISF egne pasienter 1.674.332 1.543.854 1.563.874 8 % 7 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 143.228 149.535 127.412 -4 % 12 %
Inntekter "raskere tilbake" 56.089 0 32.000 75 %
Gjestepasientinntekter 45.250 47.171 47.287 -4 % -4 %
Polikliniske inntekter 114.082 79.608 109.802 43 % 4 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 100.078 91.370 102.066 10 % -2 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 2.235 258.271 254.000 -99 % -99 %
Andre øremerkede tilskudd 136.884 182.865 192.173 -25 % -29 %
Andre driftsinntekter 537.410 574.248 532.422 -6 % 1 %
Sum driftsinntekter 11.972.071 10.784.277 11.217.986 11 % 7 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 771.880 646.890 598.194 19 % 29 %
Kjøp av private helsetjenester 482.927 396.214 475.910 22 % 1 %
Varekostnader 1.171.449 1.153.157 1.154.265 2 % 1 %
Innleid arbeidskraft 108.118 115.109 152.346 -6 % -29 %
Lønn til fast ansatte 5.246.470 4.884.799 5.065.208 7 % 4 %
Overtid og ekstrahjelp 262.979 282.964 370.536 -7 % -29 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1.051.297 1.012.471 1.014.781 4 % 4 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -291.556 -249.428 -334.341 17 % -13 %
Annen lønn 459.272 362.431 472.463 27 % -3 %
Avskrivninger 666.831 652.153 645.000 2 % 3 %
Nedskrivninger 0 0 18.000 -100 %
Andre driftskostnader 1.894.967 1.896.364 1.824.444 0 % 4 %
Sum driftskostnader 11.824.634 11.153.124 11.456.808 6 % 3 %
Driftsresultat 147.437 -368.847 -238.822 -140 % -162 %
Finansinntekter 14.769 18.592 41.091 -21 % -64 %
Finanskostnader 62.206 64.545 60.269 -4 % 3 %
Finansresultat -47.437 -45.953 -19.178 3 % 147 %
Ordinært resultat 100.000 -414.800 -258.000 -124 % -139 %
Korrigering for økte pensjonskostnader 0 414.800 68.000
Korrigert resultat 100.000 0 -190.000

1 

 

 
 
Estimat 2008 er basert på regnskap og økonomirapport per november 2008. Det er fremdeles 
usikkerhet knyttet til både inntekts- og kostnadssiden for regnskap 2008.   
 
Sammenlignet med vedtatt budsjett 2008 øker inntektene med 11 %. Tidligere øremerket 
tilskudd til psykisk helse er nå inkludert i basisrammen. I tillegg er pensjonskostnader 
fullfinansiert fra 2009, noe som har medført en vekst i basisrammen på 447 mill kr og en 
skjerping av resultatkravet fra eier på 415 mill kr.   
 
I 2009 er inntekter over ordningen rehabiliteringstjenester for sykemeldte (”raskere tilbake”) 
spesifisert og budsjettert. I 2008 har ikke disse inntekter og tilhørende kostnader vært 
budsjettert noe som innebærer en økning på kostnadssiden og inntektssiden. Omfanget av 
ordningen trappes videre opp i 2009. 
 
Det budsjetteres med en samlet vekst på 6 % i totale driftskostnader inklusive ny/økt aktivitet 
sammenlignet med vedtatt budsjett. Sammenlignet med estimat 2008 er veksten 3 %.  
 
Totale lønnskostnader budsjetteres med en vekst på 2,1 % fra estimat 2008. Dersom en 
inkluderer innleie fra firma er veksten 1,4 %.  
Andre driftskostnader budsjetteres med en vekst på 4 % sammenlignet med estimat 2008. I 
2008 var styrets reserve (127 mill kr) budsjettert som annen driftskostnad.  
 
3. Noen overordnede analyser  
I statsbudsjettet for 2009 var det lagt til grunn en forventet lønnsvekst på 5 % fra 2008 til 
2009. Dette er lagt som premiss for foretakenes budsjettering i 2009. En gjennomgang av 
budsjett 2009 sammenlignet med foreløpig regnskap 2008 viser at foretakene samlet har 
budsjettert med 2,1 % lønnsvekst. Dette innebærer at foretakene må nedbemanne tilsvarende 
165 mill kroner eller vel 300 årsverk for at denne forutsetningen skal være oppfylt. 
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En stor andel av tiltakene som foretakene planlegger for å oppnå resultatkravet innebærer at 
bemanningen og dermed også lønnskostnadene skal reduseres. Dette gjelder spesielt UNN. I 
styresak 133-2008 ble det vurdert at det er høy risiko heftet til tiltakspakken for 
foretaksgruppen. Dette innebærer at det også er høy risiko for at budsjettet for lønnskostnader 
kommer til å bli overskredet. 
 
UNN har budsjettert med lavere lønnskostnader i 2009 en foreløpig regnskap for 2008. Det 
må derfor gjennomføres nedbemanning tilsvarende 156 mill kroner i 2009 for å kunne 
finansiere den lønnsveksten som allerede er fordelt og som forventes å komme i 
lønnsoppgjøret for 2009.. 
 
Helgelandssykehuset har budsjettert økte lønnskostnader i forhold til regnskap i 2008 slik som 
forutsatt. Helgelandssykehuset har ikke lagt inn besparelser på lønn som følge av 
tiltakspakker slik at eventuell reduksjon i antall ansatte vil bedre resultatet. Det vil bli ansatt 
flere i psykiatrien, men at innleie av leger er planlagt erstattet med ny ansettelser. Det vil 
bidra til at de totale kostnadene vil bli redusert. Samlet sett vurderes lønnsbudsjettet ved 
Helgelandssykehuset for å være tilstrekkelig. 
 
Nordlandssykehuset har et overheng på 3 % fra i fjor men har kun budsjettert med rundt 3,4 
% total lønnsvekst. Også Nordlandssykehuset må derfor redusere bemanningen i 2009 for å 
kunne håndtere 5 % lønnsvekst til sine ansatte. Nordlandssykehuset vil implementere flere 
tiltak og komme med tiltakene for å dekke opp den gjenværende omstillingsutfordringen på 
rundt 40 millioner kroner. 
 
Helse Finnmark har samlet inklusive buffere i budsjett, budsjettert med en lønnsvekst i tråd 
med føringene i statsbudsjett 2009. Det er budsjettert med en reduksjon på 35 årsverk i 2009, 
tilsvarende 2,2 %. Dette er kostbare overtidsårsverk og det legges opp til å spare 24,5 
millioner kroner på dette.  
 
Forholdet mellom refusjoner og innleie, overtid og ekstrahjelp 
I dette kapitlet er det gjort en sammenligning mellom summen av innleie, overtid, ekstrahjelp 
og sykevikarer med de øvrige lønnskostnadene pluss refusjoner. 
 
Denne oversikten gir et anslag av hvor mye ekstrakostnadene som følge av sykdom og 
underdekning av helsepersonell utgjør av den faste lønnen og de refusjonene som skal 
finansiere innleie, vikarer og overtid. 
 
For foretaksgruppen har denne andelen ligget på mellom 11,9 % og 12,2 % i perioden 2005 til 
2008. Ser vi i budsjettet for 2009 er denne andelen 10,2 %, noe som er det samme som for 
budsjett 2008. Dette betyr at dersom andelen skal fortsette å være konstant i regnskapene vil 
det være et overforbruk på overtid, innleie, vikarer og ekstrahjelp på 107,5 millioner kroner. 
 
Av helseforetakene er det kun Nordlandssykehuset som tidligere har budsjettert tilstrekkelig 
på dette. Her har imidlertid budsjettavviket på fastlønn vært forholdsvis stort. 
 
Risikoen er spesielt knyttet til Helse Finnmark og UNN som baserer seg på å løse store deler 
av omstillingsutfordringen med reduksjon i variabellønn.  
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Erfaringsmessig har fastlønnskostnadene hatt overskridelser. Dette innebærer at det ikke er 
budsjettert tilstrekkelig i generelle lønnsposter for å kunne dekke inn overforbruk på 
variabellønnsbudsjettene og budsjettene for innleie og vikarer. Dette innebærer at det vil være 
et behov for å synliggjøre gode nok omstillingstiltak til å redusere variabellønnskostnadene i 
foretaksgruppen i en størrelsesorden på 107,5 millioner kroner i 2009. 
 
Ved en situasjon der overtid, innleie og vikarer har samme forbruk som i 2008 vil avviket i 
2009 bli følgende på de fire sykehusforetakene: 
 

Regnskap 2008 Budsjett 2009 Avvik i 2009

Helgelandssykehuset 9,3 % 6,9 % 15,3 millioner

Nordlandssykehuset 11,6 % 15,4 % ‐ 56 milllioner

UNN 12,7 % 9,5 % 90 millioner

Helse Finnmark 15,4 % 7,2 % 58,2 millioner

SUM Helse Nord 12,1 % 10,2 % 107,5 millioner  
Tabell: Innleie, sykevikarer, overtid og ekstrahjelp i % av fastlønn pluss refusjoner Regnskap 2008, budsjett 
2009 og avvik gitt at 2009 får samme andel. 
 
Forutsatt samme forbruksmønster i 2009 som 2008, innebærer denne budsjetteringsmetoden 
en underbudsjettering på vel 100 mill kroner i foretaksgruppen. 
 
Periodisering 
I styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008 vedtok styret blant annet  
 
Styret konstaterer (…) at budsjettet for 2008 ikke samsvarer med faktisk kostnadsfordeling i 
de ulike periodene av året. Det synes å være en systematisk feilperiodisering, der andel av 
kostnadsbudsjettet i siste tertial er for lav. 
 
Adm. direktør bes analysere faktisk kostnadsfordeling i 2008 og de foregående år, samt sikre 
en god periodisering av kostnadsbudsjettet i 2009 i helseforetakene. 
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomgått felles prinsipper for 
periodiseringer i regnskap og budsjett og innarbeidet ytterligere presiseringer, for å bedre 
kvaliteten på regnskapsanalyser mot budsjett. Effekter av tiltak er i 2009 i større grad 
budsjetter ”flatt” slik at manglende gjennomføring av tiltaksplan vil fremkomme som avvik 
allerede fra starten av året. Det er likevel gitt rom for at tiltak budsjetteres når de forventes å 
gi effekt. Dette gjelder hovedsakelig UNN som budsjetterer med noe større effekt av 
tiltaksplanene i 2. og 3. tertial.  
 
I 2009 skal helseforetakene (Helse Finnmark HF og UNN) gå i balanse eller med mindre 
overskudd (Sykehusapotek Nord HF, Helgelandssykehuset HF og NLSH) i tillegg til Styrets 
disp som budsjetteres med 84 mill kr i overskudd. Dette innebærer at månedsresultatene bør 
variere mindre enn tidligere år.  
 
Periodisering av kostnadssiden er gjennomgått i samarbeid med helseforetakene og 
justeringer er foretatt. For å ivareta interne styringsbehov er det nødvendig å tillatte 
helseforetakene å budsjettere ikke fordelte poster på slutten av året (desember). Dette gjelder 
ufordelte vedlikeholdsmidler, kompensasjon lønnsoppgjør, m.m. som en ikke vet når og/eller 
hvor i organisasjonen midlene skal tildeles. Når dette er kjent vil helseforetaket justere 
budsjettet fremover i tid. For 2009 legges det imidlertid til grunn at det budsjetteres 
tilsvarende på inntektssiden slik at budsjettert resultat per måned varierer mindre enn i 2008.  
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Som tidligere skal ikke budsjettet endres tilbake i tid etter at perioden er avsluttet. 
Helseforetakene ferdigstiller periodiseringen av budsjettet i starten av februar i etterkant av en 
regional samling hvor periodisering 2009 er tema.  
 
4. Tiltak for økonomisk balanse og vurdering av risiko 
I dette kapittelet redegjøres det for status for foretakenes tiltak for å komme i økonomisk 
balanse pr. januar 2009 og det foretas en oppdatert vurdering av risikobildet for disse 
tiltakene.  
 
Adm. direktør vurderer fremdeles risikoen i tiltaksplanleggingen hos helseforetakene for å 
være svært høy og understreker viktigheten av å komplettere og deretter løpende følge opp 
tiltaksplanleggingen. Adm. direktør vil også påpeke viktigheten av at omstillingsutfordringer 
oppdateres med desember resultat og kvalitetssikres ytterligere i HF Styrene. 
  
I styresak 133-2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-2008 
Økonomirapport nr. 10-2008 behandlet i styret i Helse Nord RHF i desember 2008 ble 
helseforetakenes tiltaksplaner gjennomgått og risikovurdert. Denne saken viste at risikoen i 
tiltaksplanene er høy og må følges opp. Helse Nord RHF vil følge opp foretakenes 
tiltaksplaner tett og stille krav til løpende oppfølging av tiltakene. Det vil bli gjennomført 
hyppige oppfølgingsmøter med ledelsen i helseforetakene.  
 
Adm. direktør har gjort en vurdering med vekting på tiltakene innenfor hver enkel 
risikogruppe basert på følgende mal: 

Tiltak Vekting

Adm dirs 

vurdering Differanse

0 ‐ Ingen risiko 77 134        100 % 77 134          ‐             

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 105 140     96 % 100 934       4 206         

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 68 079        86 % 58 548          9 531         

3 ‐ Middels sannylighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 147 578     50 % 73 789          73 789       

4 ‐ Høy sannsynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 5 356          5 % 268               5 088         

5 ‐ Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 9 319          0 % 0 9 319         

Ukjent 16 135        0 % 0 16 135       

Totalt 428 741     310 673       118 068      
Tabell: Tiltak Helse Nord fordelt på risikoklassifisering, samt vurdering av tiltakenes realisme 
 
Etter gjennomgang av tiltaksplanene til foretakene er konklusjonen at foretakene selv vurderer 
det slik at det mangler tiltak for over 140 mill kroner for at foretakene skal kunne oppfylle de 
vedtatte resultatmålene. 
    
Arbeidet med tiltaksplanleggingen fortsetter og helseforetakene jobber med implementering 
av tiltakene.. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har beregnet en omstillingsutfordring på 70 millioner i 2009. Helse Finnmark 
har utredet tiltak for 80,8 millioner kroner. Dette innebærer at de har budsjettet tiltak for 10 
millioner kroner mer enn omstillingsutfordringen. 
 
Adm. direktør vurderer at Helse Finnmark på det nåværende tidspunkt har en tiltakspakke 
som dekker 65 millioner kroner, noe som gjør at Helse Finnmark har en uløst 
omstillingsutfordring på 5 millioner kroner. 
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Helse Finnmark Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 13 000              100 % 13 000              

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 16 125              96 % 15 480              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 29 923              86 % 25 734              
3 ‐ Middels sannylighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 21 790              50 % 10 895              

Totalt 80 838              65 109                
Tabell: Overordnet risikoklassifisering Tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
Resultatutviklingen i Helse Finnmark har vært svært negativ mot slutten av 2008. At 
resultatene ikke har bedret seg på slutten av 2008 gjør at inngangsfarten i 2009 er høyere enn 
tidligere antatt.  
Styret uttrykker i sitt budsjettvedtak at det er usikkerhet både knyttet til vedtatte tiltak og 
gjennomføringen av dem: 
 Styret ber om at omstillingsutfordringer oppdateres med desember resultat og 

kvalitetssikres 
 Styret understreker at foretaket har en krevende utfordring i 2009 i forhold til 

budsjettmessig balanse 
 Styret er bekymret for kostnadsveksten i ambulansetjenesten 
 Styret ber om at direktøren kommer tilbake med nærmere vurderinger av tiltak for 

reduksjon av risiko i budsjettet 
 
Dette gjør at adm. direktør vurderer at det er stor risiko for at tiltakene ikke vil være 
tilstrekkelig for å sikre balanse i 2009. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN hadde beregnet en omstillingsutfordring på 208 millioner kroner. I tillegg er det lagt 
opp til å ha en kostnadsvekst i enkelte klinikker som gjør at den totale omstillingsutfordringen 
ligger på 234,2 millioner kroner. Når tiltakspakken er på 234,2 millioner kroner innebærer 
dette at tiltakspakken skal dekke både netto omstillingsutfordring og interne 
budsjettallokeringer. 
 
I følge adm. direktørs vurderinger mangler det 96,2 millioner kroner i tiltakspakken til UNN 
for å nå resultatmål. 
 
UNN Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 30 399              1,00                   30 399              

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 38 270              0,96                   36 739              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 9 002                0,86                   7 742                

3 ‐ Middels sannylighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 125 788            0,50                   62 894              

4 ‐ Høy sannsynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 5 356                0,05                   268

5 ‐ Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 9 319                0 0

Ukjent 16 135              0 0

Totalt 234 269            138 042              
Tabell: Overordnet risikoklassifisering Tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
UNN har ikke endret inngangshastigheten eller noen av tiltakene siden Helse Nord hadde 
styremøte i desember. UNN har skissert noen alternative tiltak som skal utredes dersom de 
eksisterende tiltakene ikke får ønsket effekt. 
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Styret uttrykker i sitt budsjettvedtak at det er stor risiko for at UNN ikke vil nå det 
økonomiske resultatkravet med de tiltak som er utarbeidet og vedtatt: 
 Styret registrerer at det signaliseres stor usikkerhet rundt organisering av tilbudene i 

geriatri, hjerneslagbehandling og akuttmottak i Narvik 
 Styret vurderer risikoen i budsjettet som høy og forutsette at direktøren umiddelbart 

iverksetter de planlagte tiltak med etablering av styringsverktøy og oppfølging av 
klinikkene og de andre driftsenhetene. 

 Styret ber om at direktøren kommer tilbake med nærmere vurderinger av de skisserte 
mulige tiltakene for reduksjon av risiko i budsjettet   

 
Adm. direktør vurderer fortsatt risikoen for at UNN ikke når økonomisk balanse i 2009 til å 
være høy. Mange av tiltakene har fremdeles høy gjennomføringsrisiko og må utredes nærmere 
og følges opp av UNN for å sikre måloppnåelse. Fordi UNN har budsjettert en andel av 
tiltakene i 2 og 3. tertial vil oppfølgingen være mer krevende . Derfor må oppfølgingen være 
tett slik at UNN kan få satt i verk implementering av nye tiltak så fort som mulig. 
 
Nordlandssykehuset HF 
NLSH har beregnet en omstillingsutfordring på 127 millioner kroner. Av dette er det 
konkretisert tiltak for 86,5 millioner kroner. Dette innebærer at det mangler konkretiserte 
tiltak for rundt 40 millioner kroner. 
 
Basert på adm. direktørs vurderinger av tiltakspakken mangler det fremdeles tiltak for rundt 
45 millioner kroner. 
 
I styremøte 17. desember vedtok styret i Nordlandssykehuset at administrasjonen skulle jobbe 
videre og presentere på neste styremøte (11 februar 2009). Det ble forutsatt at alle tiltak med 
konsekvens for bemanning og tjenestetilbud skulle drøftes med tillitsvalgte og i AMU. 
 
Nordlandssykehuset Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 26 735              1,00                   26 735              

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 40 135              0,96                   38 530              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 19 654              0,86                   16 902              

Totalt 86 524              82 167                
Tabell: Overordnet risikoklassifisering Tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
I tabellen over vises omstillingstiltak for 86,5 millioner kr inkludert overhengseffekt av tiltak 
gjennomført i 2008. Av disse vurderer adm. direktør at det er hold i 82 millioner kroner. Dette 
innebærer at Nordlandssykehuset mangler tiltak for 45 millioner kroner for å kunne nå 
resultatkravet i 2009. 
 
Styret for Nordlandssykehuset HF uttrykker i sitt budsjettvedtak at det ikke er utarbeidet og 
styrebehandlet tilstrekkelige tiltak til å oppnå det økonomiske resultatkravet (overskudd 10 
mill): 
 Styret konstaterer at forslag til tiltak ikke er tilstrekkelige for å oppnå krav om overskudd 

(10 mill) i 2009. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å 
identifisering av nye tiltak for å sikre at budsjettet for 2009 kan realiseres innenfor 
resultatkravet.  

 Styret ber om å få seg forelagt en ny sak – status tiltaksarbeidet, samt strategier/tiltak for 
å oppnå budsjettbalanse i neste styremøte. 

 
Adm. direktør peker på at det fortsatt mangler tiltak og mener at det er viktig å legge til rette 
for at Nordlandssykehuset skal kunne planlegge, og implementere tiltak for å kunne levere 
resultatkravet. 
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Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset har i 2009 beregnet en omstillingsutfordring på 21,2 millioner kroner. I 
tiltaksplanleggingen er det lagt opp til en total tiltakspakke på 27 millioner kroner. Dette 
innebærer at Helgelandssykehuset har planlagt tiltak for rundt 6 millioner kroner mer enn 
omstillingsutfordringen.  
 
Adm. direktør mener at det på bakgrunn av risikovektingen fremdeles vil være en buffer på 
rundt 4 millioner kroner i 2009 i Helgelandssykehuset. 
 
Helgelandssykehuset Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 7 000                1,00                   7 000                

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 10 610              0,96                   10 186              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 9 500                0,86                   8 170                

Totalt 27 110              25 356                
Tabell: Overordnet risikoklassifisering tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
Styret for Helglandssykehuset HF har ikke vedtatt budsjett for 2009, styret påpeker dessuten i 
sitt vedtak mangler med det fremlagte budsjettforslaget: 
 Styret i Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til hovedtrekkene i vurderingene og 

forslagene i det framlagte budsjettdokument for 2009. 
 Styret ber om at det utarbeides et realistisk budsjett for Ambulansetjenesten i 

Helgelandssykehuset HF, med de samme effektiviseringskrav som for resten av 
helseforetaket. 

 
Adm. direktør vurderer risikoen i omstillingsprogrammet i Helgelandssykehuset for å være 
moderat, men manglende styrebehandling av budsjett 2009, gjør det nødvendig å fremme 
saken på nytt for HF styret.  
 
Helse Nord RHF og styrets disposisjon 
Etter at budsjettet for 2009 ble behandlet i november har flere forutsetninger endret seg slik at 
det er risiko for avvik fra styringsmålet på ca 20 mill kroner. Dette skyldes følgende forhold: 
 Betaling til Norsk Pasientskade ble 15 mill kroner høyere enn forutsatt i budsjett 2008, det 

er grunn til å frykte at dette nye kostnadsnivået også vil forplante seg inn i 2009. 
 Fallet i rente nivå og flytting av kassakreditt fra hovedbank til Norges bank øker renten på 

innlå, samtidig som innskuddsrenten faller. Så langt er det beregnet et tap på 3-4 mill 
kroner som følge av dette. Se avsnitt om likviditet ovenfor. 

 
Adm. direktør vil følge dette opp løpende. I den grad det blir nødvendige å redusere aktivitet 
som finansieres over RHF-budsjettet vil saken bli lagt frem for styret.    
 
Total omstillingsutfordring 
I tabellen under er tiltakene satt opp pr. helseforetak og det er gjort en vurdering av hvilke 
uløste omstillingsproblemer adm. direktør mener helseforetakene har pr. januar 2009. 

Omstillings‐

utfordring

Tiltak i 

HF'ene pr. 

januar

Rest uløst 

tilpasning 

tiltak

RHF's 

tilnærming

Rest uløst 

tilpasning RHF's 

estimat

Helgelandssykehuset 19 800           27 110         ‐7 310          25 356         ‐5 556                 

Nordlandssykehuset 126 800         86 524         40 276         82 167         44 633                

UNN 234 269         234 269       0 138 042       96 227                

Helse Finnmark 70 000           80 838         ‐10 838        65 109         4 891                  

SUM 450 869         428 741       22 128         310 673       140 196                
Tabell: Omstillingsutfordring og tiltak med og uten adm. direktørs vurdering, samt rest uløst utfordring  
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Adm. direktør vurderer at Helse Nord har 140 millioner kroner for lite i omstillingstiltak for 
2009. Helse Finnmark har en rest uløst utfordring på 5 millioner kroner, mens 
Helgelandssykehuset regnes å ha en buffer på 5,5 millioner kroner. UNN har etter adm. 
direktørs vurdering en uløst omstillingsutfordring på 96 millioner kroner, mens 
Nordlandssykehuset har en uløst omstillingsutfordring på 44,5 millioner kroner. 
 
5. Tiltak for å redusere risiko i budsjettopplegget 
I styresak 141-2008/4 Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009 
Rammer og føringer (desember) vedtok styret følgende tiltak for å håndtere risiko i 
budsjettopplegget:  
 holde tilbake 36,5 mill kr av investeringsrammen for 2009 
 holde tilbake 13,5 mill kr til styrets disposisjon 
 
Risikobildet for økonomisk måloppnåelse i 2009 er todelt. Eiers resultatkrav er balanse, mens 
foretaksgruppen har lagt opp til et overskuddskrav på 100 mill kr for å styrke likviditeten i 
foretaksgruppen og sikre muligheten for å gjennomføre vedtatt investeringsprogram. Dette 
innebærer at risikoen for at eieres resultatkrav ikke nås er lavere enn risiko for at 
foretaksgruppens resultatmål ikke vil realiseres. Dersom resultatutviklingen i 2009 avviker fra 
Helse Nord styrets krav, vil investeringsplanen måtte justeres ned.  
 
Risikoen for at Helse Nord ikke skal nå sine økonomiske mål vurderes som høy. Risikoen er 
særlig knyttet til helseforetakenes tiltaksplaner og gjennomføringen av dem. Adm. direktør 
presiserte i styresak 133/2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-2008 
Økonomirapport nr. 10-2008 viktigheten av å følge opp tiltakene tidlig på året og bistå 
helseforetakene med gjennomføring og sikre måloppnåelse. Her vil oppfølgingsmøter, 
direktørmøter, økonomisjefmøter og plan- og analyseforum spille viktige roller for å bidra til 
at tiltakene får effekt og at foretakene kan bidra til å gjøre hverandre bedre. Helse Nord RHF 
vil følge opp foretakenes tiltaksplaner tett og stille krav til løpende realisering av tiltakene. 
Det vil bli gjennomføres hyppige oppfølgingsmøter med foretaksledelsen i helseforetakene.  
Videre må oppfølgingen gjennom styrekanalen med bruk av de virkemidlene som følger av 
helseforetaksloven vurderes løpende. 
 
Det legges opp til å ha en tettere dialog med helseforetakene på bilateralt plan. Spesielt 
gjennom økonomisjefmøter og plan- og analyseforum. Her vil diskusjon av tiltak og 
læringseffekter mellom foretakene ha en sentral plass. Det vil også være fokus på 
ressurssituasjon med tanke på å redusere unødvendig rapportering og legge mer ressurser i 
langsiktig planlegging og sikring av resultatoppnåelse. 
 
Som et ledd i å sikre resultatoppnåelse vil Helse Nord i 2009 klargjøre og forbedre 
controllerfunksjonen. Både på RHF og i foretaksgruppen.  
 
I tråd med planer for å håndtere risiko på en bedre måte vil Helse Nord iverksette 
implementeringen av risikostyringssystem i løpet av 1. tertial 2009. Her vil 
tiltaksgjennomføringen ha en sentral plass. Rutiner for vurdering av tiltaksrisiko er allerede 
satt i gang og dette arbeidet vil fortsette. 
 
For å redusere risikoen for at investeringsrammene blir overskredet vil arbeid med felles 
metodikk og oppfølging av investeringer bli satt i gang på tvers av foretaksgruppen.  
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6. Likviditet 
Som det ble redegjort for i sak 121-2008 har Helse og omsorgsdepartementet besluttet at 
kassakreditt skal flyttes til Norges Bank. Rammen for kassakreditt hos bankforbindelsen er fra 
12. januar 2009 satt til 0 for foretaksgruppen. Dette medfører at Helse Nord må ta opp 
driftskreditt lån hos Norges Bank.  
 

                        Likviditetsbudsjett 2009

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 100 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  666 000
Diff pensjonskostnad/premie 100 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 866 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2008 -150 000
Investeringsbudsjett 2009 -675 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -825 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 130 000
Avdrag Lån -71 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 59 000

Netto endring i kontanter 01.01.2009-31.12.2009 100 000

IB  01.01.2009 -305 000
UB 31.12.2009 -205 000

 
 
Den nye ordningen øker Helse Nords finansrisiko og rentekostnader. Fra januar 2009 er 
foretaksgruppen til enhver tid innskyter av betydelige beløp i Sparebanken Nord-Norge, noe 
som vil kreve en tettere oppfølging av hovedbanken. Rentekostnadene på lån i Norges bank er 
betydelig høyere enn lån og innskudd i hovedbank, i hvert fall, første halvår 2009. For å 
unngå å påføre Helse Nord RHF unødige rentekostnader må vi løpende søke å minimere 
låneopptaket i Norges bank. Dette vil kreve en mer aktiv finansforvaltning og overvåking enn 
det som har vært nødvendig tidligere. Denne oppgaven vil bli prioritert da alternativet er økte 
kostnader på flere millioner kr.  
 
HOD har allerede besluttet at vår kassakreditt ramme i Norges Bank skal reduseres med 161 
mill kr i 2009 fra 700 til 539 mill kr. Dette er blant annet begrunnet med et eventuelt 
likviditetsoverskudd som følge av estimert differanse mellom pensjonskostnad og premie 
(estimert 100 mill kr lavere premie enn kostnad for 2009) skal benyttes til å redusere 
driftskreditten i Norges Bank.  
 
Som det fremgår av tabellen ovenfor og figuren nedenfor, har Helse Nord gjennom det 
budsjettopplegget som er vedtatt for 2009, satt som mål å overoppfylle dette kravet. 
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Reduksjon i Helse Nord RHF sin kassakredittramme, vil bli fulgt opp gjennom en reduksjon 
av de interne kassakredittrammene i foretaksgruppen. 
 
7. Oppfølging av oppdragsdokument 2009 
Dette avsnittet redegjør for krav i oppdragsdokumentet som krever disponeringer i budsjettet.  
 
Oppdragsdokumentet fra eier innebærer enkelte krav til å avsette ressurser til konkrete formål 
som ikke er håndtert i vedtatt budsjett: 
 Krav i Oppdragsdokumentet om at Helse Nord RHF skal sette av 1 mill. kr til 

studenthelsetjenesten.  
 Krav i Oppdragsdokumentet om at Helse Nord RHF skal sette av til sammen 1 mill kr til 

arbeid med å etablere flere tilbud om lysbehandling av psoriasispasienter i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. 

 Krav til finansiering av Helsebibliotek, anslag 2,3 mill kr.  
 Eventuelle øvrige pålegg i protokoll fra foretaksmøtet  
 Krav om egenfinansiering av prosjekt for ”kropp og selvfølelse”  
 I tillegg er endelig basisramme i oppdragsdokumentet 0,6 mill kroner lavere en i 

statsbudsjettet. Helse Nords basisramme er redusert med 0,6 mill kr fra forslag til 
statsbudsjett.  

 
Disse forhold foreslås håndtert innenfor styrets reserve som reduseres tilsvarende. Konkret 
fordeling til HF vil foretas i budsjettjustering senere.  
 
Helse Nord er i oppdragsdokumentet tildelt 1,626 mill kr over Kap. 726 post 70 Habilitering, 
rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige, som ikke er innarbeidet i konsolidert budsjett. 
Det er krav til at RHF skal avsette 1,0 mill kr til tiltak for barn som pårørende. 0,626 mill kr 
gjelder finansiering av rusmestringsenhet ved Bodø Fengsel. Dette foreslås håndtert i justert 
budsjett 
 
8. Konklusjon  
Sammenlignet med vedtatt budsjett 2008 øker Helse Nords inntekter sterkt i 2009, noe som 
gir foretaksgruppen betydelig drahjelp til å overholde økonomiske rammer og realisere 
resultatkrav. Men adm. direktør vurderer det likevel slik at foretaksgruppens tiltaksplaner for 
å realisere kravet til balanse i de enkelte HF, ikke er tilstrekkelige til å oppnå kravene til 
økonomisk resultat.  
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Siden det ikke er laget komplette og realistiske budsjett er det heller ikke grunnlag for å 
avstemme aktivitetsplaner for 2009 med eiers forutsetninger og prioritering. Det er behov for 
en ytterligere gjennomgang av plantall med helseforetakene, og det vil skje en justering som 
følge av foreslått styrking av rusomsorgen.  
 
Risikoen i tiltakene vedtatt av helseforetakene vurderes samlet sett som stor. 
Nordlandssykehuset har ikke vedtatt en komplett plan for å realisere resultatkravet, og 
gjennomgangen av de øvrige foretakenes tiltaksplaner viser behov for å utarbeide ytterligere 
tiltak for å lykkes med planlagt omstilling. Erfaringsmessig vil det alltid oppstå avvik fra 
opprinnelig plan og kontinuerlig langsiktig fokus på omstilling og løpende korrigerende tiltak 
er nødvendig.  
  
Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må utarbeide 
ytterligere tiltak for å realisere de økonomiske kravene og styrebehandle tiltaksplaner, 
aktivitet og prioritering i budsjett 2009. 
 
Styret for Helgelandssykehuset HF må styrebehandle og vedta budsjett for 2009.  
 
Helse Finnmark HF har levert et opplegg i samsvar med kravene fra Helse Nord RHF og 
behøver ikke styrebehandle dem på nytt.  
 
Men erfaringene fra 2008 med en betydelig resultatforverring 2. halvår, tilsier at styrene i 
helseforetakene må følge opp at det foretas en risikovurdering av tiltaksplaner og samlet 
budsjett gjennomføring i 2009 og at den legges frem for styret til behandling.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret utsetter behandling av konsolidert budsjett 2009 til det foreligger vedtak i enkelte 

HF-styrer og tilstrekkelige tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet for foretaksgruppen.  
 
2. Styrene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må 

utarbeide og behandle budsjett 2009 på nytt. De nye budsjettene skal inneholde komplette 
tiltaksplaner for å realisere kravet til økonomisk resultat 

 
3. Styret for Helgelandssykehuset HF må behandle og vedta budsjett for 2009. 
 
4. Styret for Helse Finnmark HF må få gjennomført og behandlet en risikovurdering av 

tiltaksplaner og samlet økonomisk opplegg for 2009. 
    
5. Alle HF-styrene må sørge for at det blir gjennomført: 

 en gjennomgang og avstemning av aktivitetsplaner mot budsjett og resultat 2008 
 en redegjørelse for hvordan kravet til prioritering av rus og psykiatri er fulgt opp i 

planen 
 en umiddelbar iverksetting av korrigerende tiltak ved avvikende utvikling.  

 
Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider en tilleggsliste med 
konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik oppstår.  
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6. Frist for styrebehandling i HF-ene settes til 1. mars 2009. 
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
 
 
 
Lars Vorland /s/ 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Driftsrammer 2009 vedtatt budsjett 
  
Utrykte vedlegg: Drøftingsprotokoller fra HF-ene 
 Referat fra møter i arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i HF-ene 
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Driftsrammer 2009 (vedtatt budsjett)  
 
INNTEKTSRAMMER 2009 

RHF Til styrets disp Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
0

Reserve -2 780 000 2 780 000 0
Styrets reserve kapital -82 225 000 82 225 000 0
Styrets reserve aktivitet, spiseforstyrrelser -45 000 000 45 000 000 0
Kapitalkostnader psykisk helsevern -550 000 550 000 0
Budsjettert netto effekt renter 19 008 000 -19 008 000 0
SUM vedtatt basisramme 08 etter overføring til styrets disp 511 710 744 111 547 000 799 218 649 3 099 932 665 1 706 147 645 700 081 298 6 928 638 000

Oppdatering inntektsfordelingsmodell 5 421 000 2 499 000 6 455 000 -14 375 000 0
Styrking kapitaltilskudd 0 2 673 857 9 759 439 6 261 835 2 348 529 21 043 659
Lønns- og priskompensasjon eks kapitalkompensasjon eks somat 22 515 273 4 908 068 15 711 000 42 519 000 27 316 000 8 366 000 121 335 341
Lønns- og priskompensasjon somatikk fordeles av inntektsmodell 17 752 000 83 378 000 41 402 000 19 949 000 162 481 000
Regionalt senter for spiseforstyrrelser -16 600 000 7 200 000 9 400 000 0
Avskrivninger opptrappingsplan psykiatri -1 050 000 1 050 000 0
Donoransvarlige leger -1 252 000 626 000 626 000 0
Regionale forskningsetiske komiteer - til KD -541 000 -541 000
Midler fra Opptrappingsplanen - fra kap. 743.75 1 300 000 9 423 000 61 201 000 82 365 000 87 622 000 37 862 000 279 773 000
Enhet idømt behandling -9 000 000 9 000 000 0
Psykososialt arbeid for flyktn/asylsøkere - fra kap. 743.73 1 166 000 1 166 000
Overføring til kap. 732.70 og 720.01 - kvalitetsregistre -3 042 000 -3 042 000
ISF-finansiering av enkelte dyre legemidler 0 -10 270 000 -25 528 000 -18 436 000 -11 466 000 -65 700 000
Bondronat - flytting fra folketrygden 0 51 000 127 000 92 000 57 000 327 000
Samhandling og forebygging - til kap. 732.70 -4 804 000 -4 804 000
Følgeevaluering inntektssystem - til kap. 732.21 -480 000 -480 000
Opptreningsinstitusjoner - fra kap. 732.70 158 479 000 158 479 000
Pasienttransport - fra kap. 732.70 2 457 000 0 184 973 000 151 649 000 183 581 000 102 404 000 625 064 000
Viken senter - fra kap. 732.70 43 952 000 43 952 000
Medisinerstudenter - fra kap. 732.70, Egen innstilling fra USAM 0 318 972 6 999 764 7 619 600 596 664 15 535 000
Økt egenandel pasienttransport -10 986 281 -764 160 -1 917 463 -1 383 484 -811 613 -15 863 001
Økt egenandel opptrening -417 000 -417 000
Nettverk spiseforstyrrelser - fra kap. 743.70 0 197 500 197 500 395 000
Økt egenandel somatisk poliklinikk 0 -266 000 -898 000 -512 000 -288 000 -1 964 000
Økt gebyr ikke-møtt 0 -326 000 -1 098 000 -626 000 -352 000 -2 402 000
Økt basisbevilgning omstilling/Magnussen 15 140 000 24 384 000 82 266 000 46 938 000 26 412 000 195 140 000
Pensjon 2 000 000 47 409 000 58 490 000 181 420 000 108 199 000 49 891 000 447 409 000
LAR 1 305 000 1 305 000 2 610 000
Justering LAR -4 357 000 4 357 000 0
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 14 914 000 14 914 000
Aktivitetsvekst 1,5 pst 89 358 000 89 358 000
Luftambulanse realkostnadsøkning 61 200 000 -61 200 000 0
Prosjekt nasjonal stab/støtte og enkeltoppgjør 27 000 000 -29 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0
Styrking forskning 10 000 000 -10 000 000 0
Intensivsatsning -19 500 000 19 500 000 0
Omstillingstiltak 2009 20 000 000 -20 000 000 0
Styrking kronikeromsorg -5 300 000 2 000 000 1 550 000 550 000 1 200 000 0
Handlingsplan for folkehelsearbeid 0
Forebygging- handlingsplan for diabetes/plan for folkehelsearbeid -4 000 000 600 000 1 300 000 1 500 000 600 000 0
Smittevern -1 800 000 1 050 000 750 000 0
Inkontinens -500 000 500 000 0
Internrevisjon 600 000 -600 000 0
Styrking kjøp fra private 8 900 000 -8 900 000 0
Reduksjon RHF, styresak 141-2008 -2 000 000 2 000 000 0
Avvik oppdragsdokument/statsbudsjett -599 000 -599 000
Avrunding/avstemming -17 1 213 3 682 -2 905 -1 095 -878 0
SUM basisramme 2009 867 697 000 85 546 000 1 161 672 000 3 744 008 000 2 229 911 000 922 974 000 9 011 808 000

3. Øvrig ramme/øremerkede midler RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Luftambulanse ANS (avrundes) 66 921 000 66 921 000
Omlegging arbeidsgiveravgift 661 000 44 013 000 22 768 000 67 442 000
Tilskudd til turnustjeneste 200 000 765 000 1 773 000 1 282 000 780 000 4 800 000
Kvalitetsregistre 11 000 000 11 000 000
NST 29 840 000 29 840 000
Senter for antibiotikaresistens 3 027 000 3 027 000
NMK 6 264 000 6 264 000
Forskning basis/resultatbasert 55 400 000 55 400 000
Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 1 850 000 1 850 000
Regionalt fagmiljø narkolepsi 167 000 167 000
Regionalt fagmiljø  ADHD/Tourette 511 000 511 000
Sum øvrig ramme øremerkede midler  2009 134 182 000 0 765 000 86 934 000 24 561 000 780 000 247 222 000  
 
 
Funksjonsfordelt basisramme 
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 107 031           212 194           142 176           86 362             1 700               549 463     
Luftambulanse 20 148             7 354               16 551             9 612               260 900           314 565     
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 185 706           153 018           183 535           104 664           51 620             678 543     
Psykisk helsevern 237 566           645 315           586 043           130 089           72 854             1 671 867  
Rus 19 822             126 587           31 859             12 283             17 444             207 994     
Kapital 63 445             231 570           149 630           55 726             84 000             584 371     
Særskilt funksjon 75 871             200 913           36 447             10 959             324 190     
Somatikk 452 083           2 167 059        1 083 670        513 278           333 461           4 549 550  
Felleskostnader/administrasjon 131 264           131 264     
Totalt 1 161 672        3 744 008        2 229 911        922 974           953 243           9 011 808   
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