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Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering 
 
 
Formål 
Gjeldende finansreglement for Helse Nord RHF ble vedtatt av styret i oktober 2005, jf. 
styresak 97-2005 Finansforvaltning i Helse Nord (styremøte 11. oktober 2005).  
 
Etter at Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet for finansiell leasing er det 
nødvendig å endre reglementet. Etter ti år er det også behov for andre justeringer. Blant 
annet er ordningen med driftskreditt endret, siden reglementet ble vedtatt.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Finansreglementet angir hvilke fullmakter adm. direktør i Helse Nord RHF har fått av 
styret i Helse Nord RHF. Det følger også av reglementet at det er Helse Nord RHF som 
skal utøve foretaksgruppens finansforvaltning. Helseforetakene er således kun 
indirekte berørt av reglementet.  
 
Styret i Helse Nord RHF har i flere andre styresaker vedtatt prinsipper og ulike føringer 
for finansområdet, for eksempel styresak 111-2005 Prinsipper for investering, 
finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord (styremøte 9. november 2005), styresak 
123-2005 Interne lån i Helse Nord RHF (styremøte 13. desember 2005) og styresak 57-
2002 Konsernbankstruktur / finansforvaltning (styremøte 18. juni 2002).  
 
Regional økonomihåndbok inneholder også føringer til helseforetakene. Eksempel på 
føring er at helseforetakene er ansvarlig for at egen likviditetsbeholdning og 
driftskreditt til enhver tid er stor nok til at betalingsforpliktelsene møtes på forfall, og at 
det finnes effektive rutiner for fakturahåndtering/optimalisering av pengestrøm. 
  
Adm. direktør ser det som naturlig at disse føringene samles i en finansstrategi for 
foretaksgruppen. Det tas sikte på at en strategi utarbeides i samarbeid med 
helseforetakene og fremmes i løpet av 2016.  
 
Leasing 
For vurderinger av finansiell leasing vises det til styresak om oppdatering av 
konsernbestemmelser for investeringer som fremmes i samme styremøte. 
Finansreglementet foreslås oppdatert gjennom å ta inn følgende formulering:  
 
Finansielle leasingkontrakter, herunder Offentlig-privat-samarbeid (OPS), i helseforetak 
med verdi over 100.000 kroner skal godkjennes av Helse Nord RHF.  
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Andre endringer i finansreglementet  
Reglementet angir i dag at Helse Nord RHF ikke skal ta valutarisiko. Tanken bak dette 
momentet har vært at overskuddslikviditet ikke skal brukes til valutaspekulasjon, men 
det kan i dag tolkes som om alle transaksjoner i utenlandsk valuta skal sikres.  
 
Helseforetakene er i enkelttilfeller utsatt for valutarisiko, når det handles i utenlandsk 
valuta. Adm. direktør ser det som naturlig at føringer knyttet til valutarisiko og sikring 
samles i en finansstrategi for foretaksgruppen. I finansreglementet for Helse Nord RHF 
foreslås følgende presisering:  
 
Helse Nord RHF skal ikke spekulere i valuta. Ved alle kjøp over 1 mill. kroner i utenlandsk 
valuta skal det foretas vurdering av behov valutasikring.  
 
Ordningen for driftskreditt er endret, siden reglementet ble vedtatt i 2005 ved at Helse 
Nord RHF kun har anledning til å ta opp driftskreditt i Norges Bank. Følgende 
presiseringer foreslås tatt inn i reglementet under angivelse av adm. Direktørs 
fullmakter:  
 
• Velge tidspunkt for opptak og nedbetaling av driftskreditt i Norges Bank 
 
Presisering under likviditetsstyring:  
 
Likviditetsreserven skal i alle tilfeller utøves under hensyn til at foretaksgruppen har 
tilgjengelige midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.  Dette innebærer 
opptak av nødvendig driftskreditt i perioder 
 
Omfanget av utlån tiltar, og det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til å signere 
låneavtaler og foreta utbetalinger til helseforetak i tråd med vedtatte lånerammer og i 
henhold til fremdrift i prosjektene. Adm. direktør gis videre fullmakt til å foreta 
utbetaling av lån til felleseide selskap i innenfor de rammer styret i Helse Nord RHF har 
vedtatt i investeringsplanen.  
 
Forøvrig foreslås kun mindre tilpasning av tekst i reglementet.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør foreslår å åpne for finansiell leasing i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartementets endringer i vedtektene.  
 
Reglementet gir adm. direktør fullmakt til å velge tidspunkt for låneopptak og gjøre valg 
knyttet til konvertering, nedbetaling og rentebetingelser. Reglementet angir ikke 
eksplisitte rammer for denne fullmakten. Det vises her til notat om finansiell risiko som 
ble forelagt styret september 2015. Adm. direktør tilrår at dagens fullmakter 
videreføres.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert finansreglement for Helse Nord RHF (ev. med 
de endringer som kommer frem under behandling av saken).   
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatert med ”spor endringer” 
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Finansreglement for Helse Nord RHF  
Til behandling i styret i Helse Nord RHF oktober 200525. november 2015 
  
1. Formål, gyldighet og omfang  
  
1.1 Finansreglementets formål  
Den overordnede målsettingen for Helse Nords Finansreglement er å minimalisere 
finanskostnader og maksimere finansinntekter innenfor gitte risikorammer.  

  
Målsettingen skal nås gjennom fastsettelse av formelle beslutningspunkter og nivå i 
finansforvaltningen, samt angivelse av rammer for plassering, risiko og generell forvaltning 
av foretaksgruppens samlede finansielle ressurser.   
  
1.2 Gyldighet  
Finansreglementet er gyldig fra oktober 2005november 20165 og gjelder inntil endringer 
vedtas av styret i Helse Nord RHF.   
  
1.3 Omfang  
Finansreglementet omfatter  
 Interne ansvarsforhold og roller  
 Hovedprinsipper for finansforvaltning  
 Likviditetsstyring  
 Finansiering av investeringer  
 Rapportering  
  
2. Interne ansvarsforhold, roller og fullmakter  
  
2.1 Roller  
Generell og ekstern forvaltning av konsernets finansielle ressurser som låneopptak, plassering 
av overskuddslikviditet og likviditetstilførsel skal utøves av Helse Nord RHF.  
  
2.2 Ansvarsforhold og fullmakt 
I tråd med helseforetakslovens § 28 og § 37 er det styret for Helse Nord RHF og 
administrerende direktørs ansvar å påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende 
måte. Helse Nord RHF har myndighet fra styret til å forvalte de finansielle ressurser i henhold 
til dette reglementet. Dette innebærer at administrerende direktør har følgende fullmakter: 
  
Opptak av langsiktig lån  
 Velge tidspunkt for opptak av lån i tråd med vedtatt låneramme. 
 Signere låneavtale i henhold til låneinstruks fra eier.  
 Fastsette lånevilkår, herunder rentebinding og løpetid.  
 
Opptak av kortsiktig lån (kassakreditt) 
 Velge tidspunkt for opptak og nedbetaling av driftskreditt i Norges Bank 

 
Plassering av ledig likviditet 
 Beslutning av plassering i tråd med reglement 
 Velge finansinstitusjon  
 Forhandle og sette vilkår for plassering 
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3. Hovedprinsipper for finansforvaltning  
  
3.1 Formål  
Helse Nord RHF skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at 
dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Forvaltning av likviditetsreserven skal i alle 
tilfeller utøves under hensyn til at foretaksgruppen har tilgjengelige midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall.   
  
3.2 Risikoprofil 
Helse Nord RHFs finansportefølje skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå best 
mulig rentenetto over tid, med en lav risiko.  
I avveining mellom økt avkastning og redusert risiko foretrekkes redusert risiko og 
forutsigbarhet.      
  
3.3 Forvaltning av likvide midler  
Helse Nords likviditetsbeholdning skal alltid plasseres innenfor konsernkontosystemet, eller i 
rentebærende instrumenter som spesifisert nedenfor. Ved plassering av likvider utenfor 
konsernkonto forutsettes det at likviditetsprognosen for helseforetaksgruppen tillater dette. 
Betalingsforpliktelser skal i alle tilfeller kunne møtes på forfall.  
  
Helse Nords likviditetsbeholdning kan, innenfor de begrensninger som følger av 
finansreglementets øvrige punkter, plasseres i følgende rentebærende instrumenter:  
a)   Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner etablert i Norge.  
b)   Sertifikater og obligasjoner utstedt av Den Norske Stat eller garantert av den norske Stat 

herunder statsforetak.  
c)   Sertifikater og obligasjoner utstedt, eller garantert av norske kommuner og 

fylkeskommuner.   
d)   Sertifikater og obligasjoner utstedt, eller garantert av norske finansinstitusjoner.   
  
Helse Nord skal ikke ta valutarisiko. Administrerende direktør gis fullmakt til kjøp og salg av 
ovennevnte verdipapirer og andeler i verdipapirfond.   
 
3.4 Valuta 
Helse Nord RHF skal ikke spekulere i valuta. Ved alle kjøp over 1 mill. kroner i utenlandsk 
valuta skal det foretas vurdering av valutasikring.  
  
4. Likviditetsstyring  
  
Driftskreditt skal kun benyttes i de tilfeller der de ordinære inntektene ikke er tilstrekkelig til å 
dekke de løpende utbetalinger, eller det oppstår uforutsette utgifter.  
  
Helse Nord RHF skal ikke benytte driftskreditt som finansieringskilde for plassering i 
rentebærende instrumenter.        
  
Helse Nord RHF skal søke å minimalisere kredittrisiko gjennom vurdering av plassering i 
ulike instrumenter gjengitt i punkt 3.3.   
 
Likviditetsreserven skal i alle tilfeller utøves under hensyn til at foretaksgruppen har 
tilgjengelige midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.  Dette innebærer opptak 
av nødvendig driftskreditt i perioder. 

Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 110



  
5. Finansiering av investeringer Innlån 
  
5.1 Investeringer i helseforetak 
finansieres av helseforetakets likviditet, internt lån fra Helse Nord RHF og trekkrettighet i 
konsernkontosystem.   
Unntak er direkte investeringstilskudd fra eier.  
  
5.21 Låneopptak  
I tråd med fullmakter i § 2.3 tar Helse Nord RHF opp lån av eier i tråd med styrets 
budsjettvedtakplanforutsetninger og statsbudsjett.  
  
Administrerende direktør signerer låneavtale i henhold til låneinstruks fra eier, og bestemmer 
tidspunkt for låneopptak.  
             
Intern låneordning og rammer for trekkrettigheter forvaltes av Helse Nord RHF.    
  
5.23 Leasing       
Finansiell leasing er ikke tillatt i Helse Nord. Leieavtaler (operasjonelle leasingavtaler) skal 
vurderes i tråd med NRS 14 Leieavtaler.     
 
Finansielle leasingkontrakter i helseforetak med kontraktsverdi over 100.000 kroner skal 
godkjennes av Helse Nord RHF.  
 
6. Utlån 
 
6.1 Utlån til egne helseforetak 
Administrerende direktør har Ffullmakt til å signere låneavtaler med helseforetak og foreta 
utbetalinger i tråd med vedtatte lånerammer og fremdrift i prosjektene.  
 
6.2 Utlån til felleseide selskap  
Administrerende direktør har Ffullmakt til å foreta utbetaling av lån til felleseide selskap 
innenfor de rammer styret for Helse Nord RHF har vedtatt i investeringsplanen.  
  
76. Rapportering  
  
Ved budsjettering av kommende år skal det lages et likviditetsbudsjett for konsernet. 
Rapportering til styret for konsernets likviditetsutvikling i forhold til prognose skal inngå i 
tertialrapporteneøkonomivirksomhetsrapportene. 
  
Ved plassering i rentebærende instrumenter gjengitt i punkt 3.3 skal det rapporteres oppnådd 
avkastning på porteføljen.  
  
Sentrale begreper  
  
Renterisiko  
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av renteendringer.  
  
Kredittrisiko  

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Understreking

Formatert: Understreking
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Risiko for tap som følge av at låntaker eller motpart i en kontrakt unnlater å innfri sin 
forpliktelse.   
  
Likviditetsrisiko  
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset 
tidsperiode. 
  
Valutarisiko  
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av endring i 
valutakurser.  
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