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Styresak 127-2010 Konsekvenser av  
    omgrupperingsproposisjonen 
    Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.  

 Denne saken er etteranmeldt, og kommer i tillegg  
til tidligere utsendt saksliste.  

 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken orienteres det om innholdet i Prop. 32/S (2010/82011), ”Endringer i 
statsbudsjettet for 2010 under Helse og omsorgsdepartementet” og konsekvensene for Helse 
Nord RHF. I samme sak fremmes forslag til håndtering av konsekvensene av proposisjonen. 
Proposisjonen omhandler helsesektoren samlet. Denne styresaken avgrenses til effektene for 
Helse Nord. 
 
Endringer i pensjonskostnader 
Fra og med budsjett 2009 fikk de regionale helseforetakene finansiert opp de samlede 
pensjonskostnader. Dette innebærer at de regionale helseforetakene har fått finansiert sine 
kostnader, og skal selv håndtere endringer i disse kostnadene. Pensjonskostnadene påvirkes 
også av forhold som de regionale helseforetakene ikke kan påvirke, som for eksempel 
Stortingsvedtak og endringer i rente på langsiktige statsobligasjoner. Pensjonskostnaden er 
følsom for endringer i premissene for beregningen, noe som kan gi store utslag i de årlige 
kostnadene. Regjeringen har derfor lagt opp til at store endringer i pensjonskostnadene skal 
håndteres utenfor styringsmålene. I forslag til statsbudsjett 2011 ble denne forutsetningen 
gjentatt. 
 
Offentlig tjenestepensjon er tilpasset pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010 nr. 29 
Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og 
trygdeytelser og enkelte andre lover. De endringene som ble vedtatt fører til lavere framtidige 
pensjonskostnader (se Prop. 32/S for nærmere informasjon). Norsk regnskapsstiftelse har 
sendt på høring et forslag om hvordan dette skal håndteres – med frist 15. november 2010. 
Dersom disse forslagene blir vedtatt, skal planendringene tas inn allerede i regnskap 2010. 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) legger til grunn at forslaget blir vedtatt og har 
allerede foreslått å følge dette opp, dels ved å trekke inn basisbevilgning i 2010 og dels ved å 
skjerpe resultatkravet for 2010.  
 
I følge beregninger fra pensjonskassene vil pensjonskostnaden med dette reduseres med 9,25 
milliarder kroner i 2010 til sammen i de fire regionale helseforetakene i forhold til tidligere 
beregninger (budsjett 2010). HOD foreslår å følge opp denne kostnadsreduksjonen ved å 
skjerpe resultatkravet i sektoren med 4.800 mill kroner og trekke inn 4.450 mill kroner i 
sektoren samlet. Begrunnelsen for å la sektoren beholde 4,8 mrd kroner er å styrke 
egenkapitalen i helseforetakene. 
 



Departementet foreslår å trekke inn 570 mill kroner fra Helse Nord og sette nytt resultatkrav 
om et overskudd på 610 mill kroner. Til sammen innebærer dette et økt resultatkrav på 1.180 
mill kroner for Helse Nord RHF, mens reduksjonen i kostnader er ca 975 mill.  
 
Dette gir et netto skjerpet resultatkrav for Helse Nord RHF på ca 205 mill kroner i forhold til 
resultatmålet som er fastsatt i foretaksmøtet. Departementet begrunner dette med at det har 
brukt den nasjonale inntektsmodellen til å fordele beløpet. Når helseregionene fikk 
kompensert økte pensjonskostnader i 2009, ble kompensasjonen fordelt i henhold til 
inntektsfordelingsmodellen, ikke i henhold til økte pensjonskostnader. Dette har medført at 
Helse Nord i 2009 fikk en overkompensasjon i forhold til kostnadsøkningen, derfor er nå 
summen av økt resultatkrav og redusert basisbevilgning større enn kostnadsreduksjonen. 
 
Fra 2011 forventes pensjonskostnadene å øke ytterligere. Adm. direktør legger til grunn at 
HOD står fast på denne praksisen og fordeler økt kompensasjon i 2011 ut fra 
inntektsmodellen, dette vil da komme Helse Nord RHF til gode. 
 
Endringer i pensjonskostnader i foretaksgruppen blir 975 mill kroner og fordeler seg slik: 
 

pr 19.1.10 tidl aktuarber
Finnmark 116 579 031 4 100 000 -112 479 031
UNN 492 023 176 13 400 000 -478 623 176
NLSH 267 957 453 -3 900 000 -271 857 453
Helgeland 103 258 579 2 300 000 -100 958 579
RHF 6 109 860 2 200 000 -3 909 860
IKT 10 114 330 7 000 000 -3 114 330
Apoteket 6 640 000 2 000 000 -4 640 000

Sum 1 002 682 429 27 100 000 -975 582 429

Aktuar 2010 Ny beregning Avvik mot

 

Vurdering/konklusjon 
Det foreslås å følge opp konsekvensene for Helse Nord RHF ved å trekke inn 570 mill kroner 
fra helseforetakene. Når Helse Nord fikk økt bevilgning til å dekke økte kostnader ble 
kompensasjonen fordelt internt gjennom inntektsmodellen. Trekket på 570 mill kroner 
foreslås derfor fordelt gjennom inntektsmodellen.  
 
I tillegg foreslås resultatkravet pr. HF økt tilsvarende differansen mellom reduksjon i 
pensjonskostnader og trekk i basisrammen. For det enkelte HF vil dette ikke medføre reelle 
endringer i rammebetingelsene i 2010, og det vil gi svært små utslag på resultatet. I sum vil 
dette innebære tapte renteinntekter på vel 800.000 kroner for HF-ene samlet i 2010. 
Likviditeten for HF-ene svekkes derimot betydelig, og økte rentekostnader for 2011 vil bli ca 
15 mill kroner samlet.  
 
Det legges til grunn at kompensasjon for økte pensjonskostnader i 2011 vil bedre dette noe. 
Likviditetssituasjonen i HF-ene er svært forskjellig. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) vil kunne håndtere dette uten å trekke på kassakreditten. Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) og Helgelandssykehuset HF vil håndtere dette innenfor tildelt kassakredittramme. 
Helse Finnmark HF vil kunne få behov for kassakreditt ut over rammen. Dette foreslås 



håndtert inntil videre med et forskudd fra RHF. Som tidligere meddelt, i budsjett 2011, vil 
lånerammene i foretaksgruppen bli justert i løpet av våren 2011. 
 
Endringene i pensjonskostnadene gir dermed rom for å øke resultatkravene med til sammen 
405 mill kroner uten at det innebærer reelle skjerpelser. Helse Nord RHF har tidligere planlagt 
med et overskudd på 195 mill kroner, dermed kan vi endre resultatkravet til 600 mill kroner 
uten at det innebærer reelle krav til endring i år. 
 
I samme proposisjon gis det informasjon om avregning av ISF-aktivitet i 2009. Helse Nord vil 
få etterbetalt 24 mill kroner som gjelder aktivitet i 2009, samtidig har Helse Nord gjort opp 
regnskapet for 2009 med en ISF-gjeld til HOD på 22 mill. Vi har ikke detaljert oversikt over 
avvikene i dag, men antar det særlig er to forhold som forklarer dette. Det ene gjelder ISF-
inntekter til gjestepasienter som helseforetakene ikke har hatt informasjon om ved 
regnskapsavslutningen. Det andre gjelder betaling for biologiske legemidler, hvor HOD 
tidligere har informert om at satsene har vært satt for lavt og at det derfor er grunnlag for en 
etterbetaling.  
 
Vi antar at hovedtyngden av disse inntektene kommer til UNN. Det foreslås derfor å skjerpe 
resultatkravet med 10 mill kroner begrunnet med økt ISF-inntekt for å oppfylle HOD’s krav 
om et samlet overskudd på 610 mill kroner i 2010.  
 

Inndragning Endring Økt res.krav Vedtatt Nye 
innte.model avrundet som følge av resultatkrav resultatkrav

tidl aktuarber økt ISF 2010
Finnmark 112 479 82 944 30 000 1 000 5 000 36 000
UNN 478 623 262 609 216 000 6 000 10 000 232 000
NLSH 271 857 159 573 112 000 2 000 32 000 146 000
Helgeland 100 958 64 873 36 000 1 000 5 000 42 000
RHF 3 909 3 300 143 000 146 300
IKT 3 114 3 100 0 3 100
Apoteket 4 640 4 600 0 4 600

0
Sum 975 580 570 000 405 000 10 000 195 000 610 000

Avvik mot

  
 
Adm. direktør er tilfreds med at HOD benytter inntektsfordelingsmodellen både når det 
fordeles kompensasjon for økte kostnader, og når inntekter trekkes tilbake som følge av lavere 
kostnader. 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Basisrammen til helseforetakene reduseres med til sammen 570 mill kroner i 2010, slik 

det er beskrevet i saksforelegget. 
 



2. Resultatkravet for 2010 settes til 610 mill kroner i samsvar med krav fra eier, slik: 

Nye 
resultatkrav

2010
Finnmark 36 000
UNN 232 000
NLSH 146 000
Helgeland 42 000
RHF 146 300
IKT 3 100
Apoteket 4 600

0
Sum 610 000

i 1000 kr

 
 

3. Helse Finnmark HF innvilges likviditetsforskudd ved behov, inntil kassakredittrammene 
blir justert.  

 
 
Bodø, den 23. november 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
  


