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NOTAT 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer 
FORETAK: Helse Stavanger HF 
DATO: 30.08.2017 
 
FRA: Administrerende direktør 
SAKSBEHANDLER: Bjørn Munthe 
SAKEN GJELDER: Positivt budsjettavvik i Helse Vest 
 
ARKIVSAK: 2017/02 
 
STYREMØTE: 20.09.2017 
 
Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2017 pkt. 3  
 

Det vises til spørsmål fra styremedlem Lars Kåre Kleppe fra styremøtet 21. 6.17, sak 
52/17:  
«Styremedlem Lars Kåre Kleppe viste til protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF 
04.04.2017 – sak 038/17 Årsoppgjør 2016, hvor det står at resultatet fra 
foretaksgruppen er 412,1 mill. kr bedre enn resultatkravet. Han ønsker en redegjørelse 
fra Helse Vest RHF  om hvordan dette overskuddet skal benyttes. Det vil bli redegjort for 
dette i ADs orientering i styremøtet i september.» 
 
 

Helse Stavanger har mottatt følgende redegjørelse fra Helse Vest:  
 
«Positive resultat i Helse Vest RHF vil bli brukt til å finansiere investeringer i 
spesialisthelsetjenesten i fremtiden. Helse Vest RHF hadde et positivt resultat på 444,8 mill. 
kroner i 2016. Årsaken er for det første at det var en reserve i budsjettet til RHFet. For det 
andre ble andre kostnadselementer lavere enn det som var lagt til grunn i 
budsjettopplegget for 2016. Reserven er vurdert som helt nødvendig for å bufre av 
usikkerhet for eventuelt manglende resultatoppnåelse i helseforetakene. Tanken bak 
reserven og positive avvik i RHFet er at disse pengene kan være med å sikre 
investeringsevnen i foretaksgruppen for senere år selv om det kan være enkelte år HFene 
ikke klarer å nå sine resultatkrav. 
 
Helseforetakene har høy investeringsaktivitet, og denne vil øke vesentlig de kommende 
årene fordi samtlige helseforetak nå har større utbyggingsplaner i sine langtidsbudsjetter. 
Jo større investeringsprogrammet er, desto større evne til å handtere risiko er det 
nødvendig å ha for foretaksgruppen.  
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Hvis helseforetak viser seg å ha behov å sikre likviditet, så kan Helse Vest disponere denne 
likviditeten gjennom tildeling av internt lån til enkeltinvesteringer. Tildeling av internt lån 
forutsetter uansett en dialog mellom RHF/HF i forbindelse med budsjettprosessen, og vil 
normalt bli tildelt av styret i Helse Vest som vedtak i forbindelse med konsernbudsjettsaken 
i februar hvert år.» 
 


