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Utskrift av møteprotokoll (foreløpig) 
Styret i Helse Sør-Øst RHF 
Møtedato: 18. november 2022 
 

129-2022 Budsjett 2023 – fordeling av midler til drift og investeringer 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør fremmer med denne saken forslag til fordeling av faste inntekter 
for 2023 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt for det 
regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til reservasjon av likviditet til 
lokale og regionalt prioriterte investeringsprosjekter. 

 
Saken er basert på styresak 030-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026 –
planforutsetninger og styresak 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026, samt Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2023, Prop. 1 S (2022–2023).  

 
Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge 
av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige 
endringer i forhold til Prop. 1 S (2022–2023), vil administrerende direktør vurdere å legge 
fram en oppdatert budsjettsak.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret viser til at premisser for styrevedtaket ikke hører hjemme som vedtak. Det vises til at 
de er omtalt i styresaken.  
 
Styret ber om at det i punkt 5 i administrasjonens forslag til vedtak legges til at premissene 
for søknadsprosessen for tildeling av regionale forskningsmidler skal legges frem for styret 
for behandling på våren. 
 
Styret presiserer at administrerende direktørs fullmakt gjelder fullmakt til å foreta mindre 
bevilgninger.  
 
Det legges til et vedtakspunkt om at de administrative budsjettene for de felleseide 
helseforetakene skal være nominelt uendret. Eventuelle endringer til dette skal forelegges 
styret.  
 
Styret ber administrasjonen vurderer det fortsatte behovet for ekstraordinære 
investeringer til vedlikehold ved Oslo universitetssykehus HF.  
 
Styret understreker at det gitt den økonomiske situasjonen vil være krevende å signalisere 
at noen områder er prioritert. Som et eksempel er det mer dekkende å si at «en skal søke å 
skjerme psykisk helse for barn og unge».  
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Styrets  
 

V E D T A K 
 
1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som fremgår av Prop. 1 S (2022–2023) og 

Regional utviklingsplan 2040 til grunn for budsjett 2023.  
 

2. For å sikre økonomisk kontroll er det nødvendig med omstillingstiltak og at 
investeringsprosjekter som ikke er i forprosjektfase eller gjennomføringsfase, vurderes 
forskjøvet. 
  
 

3. Styret godkjenner følgende fordeling av faste inntekter på 72 373 millioner kroner: 
 

 
 
4. Styret bevilger 663,6 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2023. Summen 

inkluderer 336,2 millioner kroner fra det regionale helseforetakets eget budsjett. For 
fremtidige prosesser skal det legges frem en egen sak til styret om våren hvor rammene 
for søknadsprosessen behandles.  

 
5. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav vil bli endelig fastsatt i 

oppdrag og bestilling 2023. 
 

6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:  

• Foreta eventuelle mindre budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som 
følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, 
tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre. 

• Tildele og korrigere mindre ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede 
forutsetninger innenfor budsjettåret. 

 

Faste inntekter 2023 I alt
Akershus universitetssykehus HF 9 054
Oslo universitetssykehus HF 15 208
Sunnaas sykehus HF 501
Sykehuset Innlandet HF 6 601
Sykehuset i Vestfold HF 4 290
Sykehuset Telemark HF 3 131
Sykehuset Østfold HF 5 576
Sørlandet Sykehus HF 5 818
Vestre Viken HF 7 927
Sykehuspartner HF 343
Betanien Hospital 109
Diakonhjemmet Sykehus 1 476
Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 690
Martina Hansens Hospital 216
Revmatismesykehuset 65
Helse Sør-Øst RHF 10 366
I alt 72 373
(tall  i  mill ioner kroner)
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7. Administrerende direktør har fullmakt til å prolongere avtaleinngåelser innenfor 
vedtatte prioriteringer og budsjett. Med mindre det foreligger særlige grunner som 
tilsier at administrerende direktør bør forelegge saken for styret, gjelder fullmakten 
også ut over det enkelte budsjettår når avtalen er en forutsetning for å videreføre 
ordinær drift. Herunder følger: 

• Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende 
prioriteringer og føringer.  

• Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til 
IKT-drift som er innarbeidet i budsjettet. 

• Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
8. Byggeprosjekter i gjennomføringsfase og prosjekter som er tildelt lånefinansiering over 

statsbudsjettet, videreføres. Kapasitetsbehov vil være førende for styrets framtidige 
beslutninger om å videreføre prosjekter. 
  

9. Det reserves inntil 900 millioner kroner til drift og investeringer i den regionale IKT-
prosjektporteføljen. Videre reserveres likviditet til Sykehuspartner HFs 
investeringsbudsjett med inntil 942 millioner kroner.  
 

10. Likviditet til lokale investeringer i helseforetakene settes til 1 345 millioner kroner, 
hvorav 208 millioner kroner representerer likviditet til ekstraordinært vedlikehold av 
bygningsmassen. 
 

11. Det reserveres en regional resultatbuffer på 600 millioner kroner. Sparingen i det 
regionale helseforetaket øker fra 200 millioner kroner til 400 millioner kroner.  

 

12. Det forutsettes at de administrative utgiftene for de felleseide helseforetakene holdes 
nominelt uendret. Styret ber om å bli holdt orientert om eventuelle avvik. 

 
Votering: 
Saken ble vedtatt mot 3 stemmer 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Lasse Sølvberg, Christian Grimsgaard og Irene Kronkvist: 
Representanten anser at det legges opp til et budsjett som vil bli for stramt for helseforetakene, og er 
bekymret for at «økonomisjokket» vil kunne medføre betydelig svekket tilbud til pasientgrupper. Mer press 
på ansatte vil kunne svekke evnen til å beholde og rekruttere ansatte, med ytterligere konsekvenser for drift 
og behandling. Representanten anser at regionen burde bidra til å dempe sjokket ved å endre profilen i 
budsjettet; redusere på bufferordninger og redusere inntektsveksten til RHFet. Denne representanten anser 
at trinnvis utbygging bør utredes for byggeprosjektene, i tråd med vedtaket fattet i behandlingen av 
økonomisk langtidsplan. 
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