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Styresak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 

 

Formål/sammendrag 

Formålet med denne saken er å gi Helse- og omsorgsdepartementet innspill fra Helse Nord til 

arbeidet med statsbudsjettet for 2013. 

 

Helse Nord’s spesifikke utfordringer tilknyttet statsbudsjett 2013 har fokus på følgende: 

- Nordområdesatsing 

- Helsetilbud Svalbard 

- Finansiering av nytt sykehus i Kirkenes  

 

Innspill til statsbudsjett 2012 ble behandlet i styresak 120-2010, og styret i Helse Nord RHF 

fattet følgende vedtak: 

 

1. Styret ber om at rammer og krav til gjennomføring av samhandlingsreformen 

konkretiseres og kommuniseres så tidlig som mulig. 

 

2. Styret mener Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt med 45 % 

av Norges areal og 10 % av befolkningen. Det vises her til de strukturelle utfordringene 

regionen har og kan møte ved gjennomføring av samhandlingsreformen, økt satsning på 

kvalitetsarbeidet 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. 

 

I samlet styresak fra alle regioner vil oppmerksomheten rette seg mot de samme ”sørge-for” 

oppgavene, og den vil følge det samme opplegget i å få frem aktuelle sakstemaer og 

samarbeid som ved forrige års innspill til statsbudsjett: 

- Endringer i funksjon og aktivitet 

- Samhandlingsreformen 

- Finansiering av nye oppgaver 

- Pasientsikkerhet 

- IKT  

 

Denne saken vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 14. desember 

2011. 

 
 



Bakgrunn 

I henhold til Oppdragsdokument 2011, kap. 11 Oppfølging og rapportering, skal de regionale 

helseforetakene gi innspill til statsbudsjettet for 2013 innen 10. desember 2011. 

 

Helseforetakene i regionen er bedt om å komme med innspill til Helse Nord RHF i forkant av 

denne behandlingen, og saken er diskutert i regionens direktørmøte. 

 

De regionale helseforetakene er enige om en koordinering av innspill til statsbudsjett 2013. 

Metodisk og innholdsmessig vil utarbeidelsen følge det samme opplegg som tidligere. 

Herunder gjøres vurderinger og analyser på et overordnet nivå, felles for de fire RHF-ene. 

 

Denne styresaken tar opp spesifikke tema for Helse Nord. 

 

Vurdering 

2013 blir et utfordrende budsjettår med betydelige endringer i oppgaver og aktivitet ett år etter 

innføring av samhandlingsreformen. Budsjettåret 2012 må blant annet ha oppmerksomheten 

mot de administrative utfordringene som møter helseforetakene ved innføring av reformen. 

Disse utfordringene vil også påvirkes av kapasitet og kompetanse i kommunesektoren for å 

håndtere det ansvaret som følger av reformen.   

 

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 2011. Ut fra de vurderinger og 

analyser som ble gjennomført i den forbindelse, vil Helse Nord kunne starte bygging av nye 

sykehus i Finnmark i 2016.  

 
 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret mener at 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.  

 



2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere de ressursmessige konsekvenser 

av beredskapsordningen på Svalbard, herunder de økonomiske konsekvenser for Helse 

Nord. 

 

3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et tilskudd på 600 

mill. kroner til realisering av nybygg ved sykehuset i Kirkenes. 

 

 

Bodø, den 14. november 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

 


