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STYRESAK 94-2009  REGJERINGENS TILTAKS- OG  
 SYSSELSETTINGSPAKKE 2009 –  
 OMDISPONERING AV MIDLER FOR  
 HELSE FINNMARK, KIRKENES 
 Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg  
 til tidligere utsendt saksliste. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Helse Finnmark HF er tildelt 4,0 mill. kroner til luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes, 
som del av Regjeringenes tiltaks-/sysselsettingspakke 2009. Foretaket har gjennomgått 
planlagt bruk av sysselsettingsmidlene og søker om å omdisponere disse midlene til å fornye 
tilførselskabler og øke behandlingskapasiteten for dialysepasienter ved sykehuset i Kirkenes. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF vedtok program for tiltakspakken 2009 i styremøte, den 12. februar 
2009 (jf. styresak 5-2009). Luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes, med en investering på 4 
mill. kroner, var ett av tiltakene som ble vedtatt innenfor en samlet ramme på 128 mill. kroner 
i Helse Nord. Ved brev av 3. mars 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Helse Nord 
RHF tildelt 128 mill. kroner, som et engangstilskudd i 2009, for gjennomføring av den 
konkrete tiltakslisten vedtatt av styret i Helse Nord. 
 
Departementet er oppdatert om fremdriften i prosjektene og siste rapportering (bl.a. 2. 
tertialrapport) viser at de fleste tiltakene lar seg gjennomføre i 2009. Noen tiltak lar seg 
sluttføre først en del ut i 2010 og spesielt Helse Finnmark HF har et betydelig etterslep i 
gjennomføringsplanen. 
 
Foretaket viser til at luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes ikke lar seg fullføre uten en 
rekke tilleggskostnader til bl.a. utstyr. Helse Finnmark HF mener at luftsmitteisolat bør løses i 
forbindelse med planlegging og modernisering/bygging av ”nytt” sykehus i Kirkenes. 
 
Søknaden fra foretaket om omdisponering av 4,0 mill. kroner omfatter disse nye tiltak: 
• Fornye tilførselskabler – driftskostnad 2,8 mill. kroner 
• Ombygging for økning av behandlingsplasser for dialysepasienter – investeringskostnad 

1,2 mill. kroner. 
 
Vurdering 
Oppfølgingen av luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes og nærmere 
prosjektplanlegging/kalkyler av tiltaket viser at dette krever større investeringer i utstyr og har 
driftsøkonomiske konsekvenser. Helse Finnmark HF har ikke investeringsrammer til 
fullføring av tiltaket og har fortsatt en utfordring for å oppnå balanse i driftsøkonomien.  
 
De foreslåtte alternative tiltakene kan la seg gjennomføre relativt raskt og vurderes å være 
tjenlige for sykehusets drift og tilbud. 



 
 
Konklusjon 
Søknad av 8. oktober 2009 fra Helse Finnmark om omdisponering av 4,0 mill. kroner i 
tiltaksmidler 2009 anbefales imøtekommet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omdisponering av 4,0 mill. kroner i tiltakspakken for 

Helse Finnmark HF. 
 
2. Luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes tas ut av tiltakspakken og investeringsmidlene 

på 4,0 mill. kroner nyttes til  
a. Fornye tilførselskabler – driftskostnad 2,8 mill. kroner. 
b. Ombygging for økning av behandlingsplasser for dialysepasienter – 

investeringskostnad 1,2 mill. kroner. 
 
3. Adm. direktør oppdaterer budsjettene i henhold til vedtaket. 
 
 
Bodø, den 16. oktober 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 


