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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.   
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Fakta  
 
Budsjettildelinger og forutsetninger for budsjett 2017 ligger i statsbudsjettet for 2017. 
Endelig budsjettfordeling for Helse Stavanger HF er klar når Helse Vest RHF har behandlet 
endeling inntektsfordeling i styremøte i desember.  
 
Budsjettarbeidet i høst bygger på foreløpige tildelte rammer og forutsetninger fra Helse Vest 
RHF, samt helseforetakets langtidsbudsjett 2017-2026. 
 
Helse Stavanger HF er i sluttfasen med å ferdigstille budsjettet, og administrerende direktør 
ønsker med denne saken å gi styret oppdatert informasjon om budsjettarbeidet for 2017. 

Kommentarer  
 
Foreløpig inntektsfordeling fra Helse RHF gir ikke rom til vekst i rammefordelingen til 
divisjonene. For å kunne håndtere divisjonens utfordringsbilde har alle divisjonene fått tildelt 
omstillingskrav.  
 
Det er noen utfordringer som foretaket finner spesielt krevende; 
 
Dette er blant annet økningen i kostnadskrevende legemidler. Den vises igjen både ved økte 
behandlingskostnader i sykehuset og økte kostnader til H-resept. DRG-vekten på H-resept går 
i tillegg ned i 2017.  
 
Helseforetakene skal også i 2017 overta finansieringsansvar fra folketrygden for flere 
kostnadskrevende legemidler. Helseforetakene har ikke oversikt over forventet forbruk som 
innebærer en økonomisk risiko.  
 
Fra 2017 vil helseforetakene bli kompensert for mva. Den nye ordningen skal være 
budsjettnøytral for staten, det betyr at estimert kompensasjon blir trukket fra foretakene sin 
basisfinansiering. Her ligger det en risiko i form av at reduksjonen i basisrammen ikke dekkes 
av mva-kompensasjonen. 
 
Kommunene skal i 2017 etablere ø-hjelpsenger innen psykisk helsevern for å kunne overta 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten, og i 2017 er det trukket budsjettmidler ut av rammen 
til helseforetakene. For Helse Stavanger innebærer dette en risiko for at overføringen av 
pasienter ikke skjer i tråd med intensjonen og foretaket fremdeles må bære kostnaden.  
 
Foreløpig er det estimert et utfordringsbilde for foretaket på om lag kr 100 mill. Dersom vi ser 
bort fra økningen i DRG-bestillingen og ISF-inntekten, ser endelig inntektsfordeling fra Helse 
Vest RHF ut til å bli lavere enn foreløpig inntektsfordeling. Det gir foretaket en økt utfordring.  
 
Som følget av foretakets samlede utfordringsbilde vil administrerende direktør vurdere 
resultatkravet for 2017. Endringen i resultatkravet vil vurderes opp mot planlagte 
investeringer. 
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Foretaket arbeider med å redusere investeringsplanene og dermed investeringsrammen for 
2017. Dette er for å sørge for at de langsiktige investeringsplanene i minst mulig grad skal bli 
påvirket av resultatavvik i 2016 samt et eventuelt redusert resultatkrav i 2017.  
 
Det vil bli gitt en mer detaljert redegjørelse om rammer m.v. i møtet.  
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