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Styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi Helse- og omsorgsdepartementet innspill til arbeidet med 
statsbudsjettet for 2012. 
 
Innspill fra Helse Nord har fokus på: 
- Behov for å få oversikt over føringer og krav knyttet til samhandlingsreformen tidlig, 

gjerne i form av stortingsmelding våren 2011 
- Sikre en forsvarlig finansiering ved overgang til mer kommunalt ansvar i helsetjenesten, 

og forutsigbare rammebetingelser for å gjennomføre kvalitetshevende omstillinger 
- Behov for økte ressurser til finansiering av nye og utvidede beredskapskrav på Svalbard 
- Finansiering av ny og endret virksomhet/funksjon/aktivitet  
- Kompetanseutvikling som følge av gjennomføring av samhandlingsreformen  
- Nordområdekomponent i inntektsfordeling 
 
Bakgrunn 
I henhold til Oppdragsdokumentet for 2010 skal de regionale helseforetakene gi innspill til 
statsbudsjettet for 2012 innen 15. desember 2010. 
 
Helseforetakene i regionen er bedt om å komme med innspill til Helse Nord RHF i forkant av 
denne behandlingen. Ingen foretak har fremmet innspill innen fristen. 
 
Vurdering 
2012 blir et utfordrende budsjettår med betydelige endringer i oppgaver og aktivitet etter 
innføring av samhandlingsreformen.  
 
Spesialisthelsetjenesten utfører viktige samfunnsomgaver som er gjenstand for stor 
oppmerksomhet fra mange interessenter. Omstillinger i spesialisthelsetjenesten er krevende, 
fordi virksomheten skal være fullt operativ i omstillingsfasen.  
 
Gjennomføring av samhandlingsreformen vil kreve betydelig kompetanseutvikling på alle 
nivåer. Helseforetakene må både tilpasse seg at kommunesektoren skal overta deler av 
oppgavene og samtidig kunne ta et ansvar for disse oppgavene i den grad de kommunale 
tjenestene ikke klarer å overta oppgavene i det tempoet som er forutsatt. 
 
Nordområdesatsningen i form av økt aktivitet i havområdene, åpning av grensen mot 
Russland og mulig utvidet beredskapsansvar, vil stille nye krav til spesialisthelsetjenesten i 
nord. Særlig vil dette berøre Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s 
tilbud på Svalbard som er i endring. Endret organisering og økt vaktberedskap ved 
helsetjenesten på Svalbard vil gi økte kostnader for Helse Nord.  



Sykehusene i Finnmark har behov for fornyelse og utvikling både ut fra dagens 
bygningsmessige tilstand, men også ut fra de endringer vi ser kommer i nord.  

Investeringsplanen til Helse Nord ble oppdatert og justert i juni 2010. Ut fra de vurderinger og 
analyser som ble gjennomført i den forbindelse, vil Helse Nord tidligst kunne starte bygging 
av nye sykehus i Finnmark i 2017. For å kunne fremskynde oppstarten av nybygging i 
Finnmark er vi avhenging av et statlig investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus.  
 
De adm. direktørene i de regionale helseforetakene vil drøfte felles innspill til statsbudsjettet i 
sitt møte, den 22. november 2010. Det kan bety at adm. direktør vil komme med ytterligere 
innspill under styrebehandlingen av denne saken. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber om at rammer og krav til gjennomføring av samhandlingsreformen 

konkretiseres og kommuniseres så tidlig som mulig, gjerne i form av en stortingsmelding 
våren 2011. 

2. Styret mener Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt. Det vises 
her til de strukturelle utfordringene regionen kan møte ved gjennomføring av 
samhandlingsreformen og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene. Departementet 
bes om å vurdere hvordan strukturkostnader kan håndteres i inntektsfordelingen. 

3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et 
investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus. 

 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 


