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Styresak 144-2011 Likviditet i helseforetakene,  

justering av interne lånerammer  
 

 

Formål/sammendrag 

Denne saken skal bidra til tydelige og presise rammebetingelser som er en forutsetning for 

god styring. Formålet med saken er å 

1. gi lånetilsagn til investeringslån i 2012 

2. justere helseforetakenes interne lånerammer 

3. styrke helseforetakenes likviditet 

 

Investerings- og finansieringsopplegget for 2012 og årene fremover medfører behov for å gi 

tilsagn om investeringslån til helseforetakene i 2012, samt å justere helseforetakenes interne 

låneramme for investeringslån og kassakreditt.   

 

Helseforetakenes likviditet foreslås styrket med 73,2 mill kroner ved at interne a-kontobaserte 

tilskuddordninger harmoniseres, slik at alle driftstilskudd betales forskuddsvis til 

helseforetakene. Som en konsekvens av ansvarsoverføringer fra NAV i perioden 2002-2011 

betales i dag 73,2 mill kroner av a-kontobaserte tilskudd etterskuddsvis til helseforetakene.  

 

Bakgrunn/fakta/vurdering 

Lån til investeringer  

I forslag til Statsbudsjett er Helse Nord innvilget rammer for låneopptak i 2012 – som følger:  

 Nordlandssykehuset Bodø 240 mill kroner 

 Nordlandssykehuset Vesterålen 80 mill kroner 

 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy 50 mill kroner 

 SUM 370 mill kroner 

 

Med bakgrunn i forslag til Statsbudsjett og innspill fra helseforetakene foreslås lånetilsagnene 

videreført med 50 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 320 mill kroner til 

Nordlandssykehuset HF.  

 

Interne rammer for lån og kassakreditt 

I § 9 i helseforetakenes vedtekter angis helseforetakenes totale lånerammer (sum ramme 

kassakreditt og investeringslån). Videre låneopptak til investeringer ved Nordlandssykehuset 

HF (NLSH) medfører behov for justering av total låneramme i vedtektene til helseforetaket.  

 

Helseforetakenes rammer for kassakreditt i konsernbanken må reduseres for å gi rom for økte 

rammer til investeringslån. Bedret likviditetssituasjon i helseforetakene gir rom for dette.  

 

I § 12 i vedtektene til Helse Nord RHF er det gitt en total låneramme på 3,9 mrd kroner (sum 

ramme for langsiktige investeringslån og driftskreditt).  Lånerammene til Helse Nord RHF vil 

bli justert noe i januar 2012 som følge av låneopptak i 2012.  



Følgende justeringer foreslås:   

 Helse Finnmark HF’s totale låneramme i vedtektene forelås beholdt (450 mill kroner), 

men ramme for kassakreditt i konsernbank foreslås redusert med 50 mill kroner til 400 

mill kroner grunnet bedring i likviditetssituasjon. Beløpet flyttes til udisponert låneramme.  

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s totale låneramme i vedtektene foreslås beholdt 

(550 mill kroner), men kassakredittrammen foreslås redusert med 450 mill kroner til 100 

mill kroner grunnet bedret likviditetssituasjon. Ramme for investeringslån økes med 50 

mill kroner, mens resterende 400 mill kroner flyttes til udisponert ramme. Dette for å ta 

høyde for låneopptak til A-fløy i 2013/2014.  

 Nordlandssykehuset HF’s totale låneramme i vedtektene foreslås økt med 445 mill kroner 

til 2,645 mrd kroner som følge av videre investeringer i Bodø og Vesterålen. Ramme for 

kassakreditt foreslås ikke endret, mens ramme til investeringslån og udisponert ramme 

økes samlet med 445 mill kroner. Det er da tatt høyde for låneopptak i 2012/2013.  

 Helgelandssykehuset HF’s totale låneramme i vedtektene foreslås beholdt (250 mill 

kroner). Helseforetakets ramme for kassakreditt foreslås redusert med 50 mill kroner til 

200 mill kroner som følge av bedret likviditet.   

 

Tabellen viser oppdaterte rammer etter forslagene i saken.  

Helse Finnmark HF 450 400 0 50

UNN HF 550 100 50 400

NLSH HF 2 645 550                    1 499 596

Helgelandssykehuset HF 250 200 0 50

Sykehusapotek Nord HF 5 0 0 5

Helse Nord RHF inkl IKT 0 0

SUM rammer 3 900 1 250 1 549 1 101
* lånesaldo 31.12.11 + låneopptak 2012 

Helseforetak Interne 

låneramme 

vedtekter 

Herav intern 

kassakreditt i 

konsernbank

Herav 

investeringslån 

fra RHF*

Udisponert 

låneramme

 
 

Etter hvert som helseforetakene tar opp investeringslån hos Helse Nord RHF, flyttes rammer 

fra ”udisponert” til ”investeringslån”. 

 

Endret total låneramme i vedtektene for Nordlandssykehuset HF må følges opp med sak til 

foretaksmøtet i starten av 2012.   

 

Harmonisering av interne a-kontobaserte oppgjørsordninger  

Etter reformen i 2002 har det ved flere anledninger blitt overført oppgaver/finansieringsansvar 

til de regionale helseforetakene (RHF). I stor grad har dette vært overføring av oppgaver der 

NAV tidligere har hatt finansieringsansvaret. Dette gjelder blant annet:  

 Pasientreiser 

 TNF-hemmere 

 Private rehabiliteringsinstitusjoner 

 Somatisk poliklinisk aktivitet (omlegging av finansiering fra polikliniske takster fra NAV 

til finansiering via Innsatsstyrt finansiering) 

 

I forbindelse med disse ansvarsoverføringene har helseregionene/helseforetakene bare fått 

overført likviditet for 85-90 % av bevilgningen det første året. Bakgrunnen for dette er at 

NAV følger kontantprinsippet, og det holdes derfor igjen midler det første året, slik at NAV 

kan dekke forventet etterslep på om lag 1,5 måneder.  



For at dette ikke skal få resultatmessig konsekvens i overgangsåret, er avviket mellom 

overført likviditet og inntektsføring (10-15 %) regnskapsført i helseforetakene som et krav 

mot Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har igjen regnskapsført krav mot Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD). Dette er i tråd med felles nasjonale retningslinjer.  

 

Regnskapsmessig håndteres dette som at den første betalingen i nytt år dekker tidligere krav, 

mens det pr. 31. desember settes av et nytt krav som vedrører siste måned. 

 

Helse Nord RHF har fordringer mot HOD på 109,1 mill kroner for nevnte forhold. Kravet 

består av fordringer fra helseforetakene mot RHF på 73,2 mill kroner og fordringer fra RHF 

direkte mot HOD på 35,9 mill kroner (relatert til privat rehabilitering/ISF poliklinikk).  

 

Adm. direktør foreslår at fordringene til helseforetakene gjøres opp, og at helseforetakenes 

likviditet dermed styrkes med 73,2 mill kroner. Dette innebærer en harmonisering av oppgjør 

og likviditetstilførsel i foretaksgruppen ved at alle a-kontobaserte driftstilskudd fra RHF 

overføres forskuddsvis. I sum vil dette medføre om lag 2,2 mill kroner i årlig bedret rentenetto 

i helseforetakene.  

 

Følgende regnskapsførte fordringer foreslås gjort opp i ekstraordinær likviditetsoverføring i 

desember 2011:  

 Helse Finnmark HF 16,8 mill kroner 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29,0 mill kroner 

 Nordlandssykehuset HF  16,1 mill kroner 

 Helgelandssykehuset HF 11,3 mill kroner 

 SUM 73,2 mill kroner 

 

Konklusjon 

Oppsummering av forslagene i saken:  

 Nordlandssykehuset HF’s lånerammer i vedtektenes § 9 økes med 445 mill kroner til 

2,645 mrd kroner. Helseforetaket innvilges investeringslån på 320 mill kroner i 2012.  

 Universitetssykehuset HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 450 mill kroner til 100 

mill kroner. Helseforetaket innvilges investeringslån på 50 mill kroner i 2012.  

 Helse Finnmark HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 400 mill 

kroner. 

 Helgelandssykehuset HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 200 

mill kroner. 

 Interne a-kontobaserte oppgjørsordninger harmoniseres, slik at alle driftstilskudd betales 

forskuddsvis til helseforetakene. Helseforetakenes fordringer mot RHF på 73,2 mill 

kroner gjøres opp ved ekstraordinær likviditetstilførsel i desember 2011.  

 

 

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

 

1. Nordlandssykehuset HF’s lånerammer i vedtektenes § 9 økes med 445 mill kroner til 

2,645 mrd kroner. Endring av vedtekter følges opp med sak til foretaksmøtet i februar 

2012.  

 

2. Nordlandssykehuset HF innvilges investeringslån på 320 mill kroner for 2012, hvorav 240 

mill kroner til Nordlandssykehuset Bodø og 80 mill kroner til Nordlandssykehuset 

Vesterålen. 



3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilges investeringslån på 50 mill kroner i 2012 

til A-fløy. 

 

4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 450 mill 

kroner til 100 mill kroner.  

 

5. Helse Finnmark HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 400 mill 

kroner. 

 

6. Helgelandssykehuset HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 200 

mill kroner.    

 

7. Helseforetakenes fordringer mot RHF på 73,2 mill kroner gjøres opp ved ekstraordinær 

likviditetstilførsel i desember 2011. 

 

 

Bodø, den 2. desember 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 


