
 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019-2020) og 
Prop. 127 S (2019-2020) 
 
Det vises til Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019-2020) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 og Prop. 127 S (2019-2020) Økonomiske tiltak i møte 
med virusutbruddet, jf. Innst. 360 S (2019-2020). Departementet vil utbetale endringene i 
tilskuddene nedenfor i 1. juli utbetalingen.  
 
Det vises også til føringer i sak 8 Reviderte krav og oppdrag for 2020 i Protokoll fra 
foretaksmøtet 10. juni med vedlagt Justert oppdragsdokument for 2020.  
 
 
Kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd 
 
Luftambulansetjenesten 
Det gis et tilskudd på 22,3 mill. kroner for å dekke utgifter til ekstratiltak i 
luftambulansetjenesten i perioden januar til april 2020. Tilskuddet fordeles slik: 
- Helse Sør-Øst RHF: 12 mill. kroner 
- Helse Vest RHF: 4,2 mill. kroner 
- Helse Midt-Norge RHF: 3,2 mill. kroner 
- Helse Nord RHF: 2,9 mill. kroner. 
 
Vedlikehold og oppgradering av sykehusbygg 
Det vises til sak 8.3 Tiltakspakke for oppgradering av sykehusbygg i Protokoll fra 
foretaksmøtet 10. juni. Det gis et tilskudd på 500 mill. kroner til oppgradering av sykehusbygg 
og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus. Dette skal være 
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Side 2 
 

tiltak som kommer i tillegg til ordinære planer. Tiltak med høy arbeidskraftinnsats som kan 
igangsettes raskt skal prioriteres. Det skal rapporteres særskilt på midlene og 
sysselsettingseffekten. Tilskuddet fordeles slik: 
- Helse Sør-Øst RHF: 270 mill. kroner 
- Helse Vest RHF: 94 mill. kroner 
- Helse Midt-Norge RHF: 72 mill. kroner 
- Helse Nord RHF: 64 mill. kroner. 
 
LIS1-stillinger 
Det gis et tilskudd på 50 mill. kroner i 2020 for å midlertidig øke antallet LIS1-stillinger i 
helse- og omsorgstjenestene. Det opprettes 100 nye stillinger med oppstart september 2020.  
Helsedirektoratet har hatt dialog med de regionale helseforetakene om opprettelse av 
stillingene, og de skal opprettes i helseforetak i tre av fire regioner. Tilskuddet på 50 mill. 
kroner fordeles slik: 
- Helse Sør-Øst RHF: 27 mill. kroner 
- Helse Vest RHF: 16 mill. kroner 
- Helse Midt-Norge RHF: 7 mill. kroner 
I tillegg skal Helsedirektoratet utbetale opp til 3 mill. kroner i tilskudd til reise- og 
flyttekostnader. 
 
 
Kap. 732, postene 72-75 Basisbevilgningene til de regionale helseforetakene 
 
Det vises til sak 8.3 Økonomisk utvikling i 2020 og sak 7 Endring av driftskredittrammen for 
2020 i Protokoll fra foretaksmøtet 10. juni. Basisbevilgningene til de regionale 
helseforetakene styrkes med 5500 mill. kroner knyttet til virusutbruddet. Det er i tillegg 
vedtatt en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften som gir helseforetakene en 
besparelse på om lag 500 mill. kroner. Basisbevilgningen er videre redusert med 3100 mill. 
kroner som følge av reduserte pensjonskostnader. 
 
Ved Stortingets behandling er basisbevilgningene økt med 600 mill. kroner i 2020 med 
formål å redusere helsekøene og etterslep som har oppstått som følge av Covid-19. De 
regionale helseforetakene skal ta i bruk samlet kapasitet i helseregionen, også hos private 
tilbydere. Midlene skal blant annet benyttes til å øke kapasiteten innen kreftbehandling, 
røntgen og MR, samt fremskynde behandling for pasienter som kan utvikle kroniske lidelser. 
Økningen i basisbevilgningene vil, sammen med aktivitetsbaserte inntekter innen innsatsstyrt 
finansiering, avtalespesialister og laboratorie og radiologi (kap. 732, postene 76 og 77, kap. 
2711, postene 70, 71 og 76), legge til rette for dette. Det vises for øvrig til foretaksprotokoll 
av 17. april 2020 og 10. juni 2020 der det framgår at sykehusene nå skal gå tilbake til mer 
normal drift, og at opptrapping av aktivitet skal skje i tråd med etablerte prioriteringskriterier, 
jf. også spesialisthelsetjenesteloven der det framgår at de regionale helseforetakene skal 
innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og 
alvorlighet. Økningen på 600 mill. kroner fordeles slik: 
- Kap. 732, post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF: 324,108 mill. kroner 
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- Kap. 732, post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF: 113,142 mill. kroner 
- Kap. 732, post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF: 86,154 mill. kroner 
- Kap. 732, post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF: 76,596 mill. kroner 
 
Midlene skal videre benyttes til å etablere regionale barnepalliative team, jf. 
oppdragsdokumentet for 2020, der de regionale helseforetakene fikk i oppdrag å etablere 
regionale barnepalliative team. Det vises til Innst. 360 S (2019-2020), der Stortinget ber om 
at arbeidet med å etablere palliative team prioriteres, slik at det raskt kan etableres et tilbud i 
regi av de regionale helseforetakene.  
 
Ved Stortingets behandling er basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF økt med 2,5 mill. 
kroner til psykisk helsetilbud for synshemmede på Gaustad.    
 
Samlet gir dette følgende styrking i basisbevilgningene til de regionale helseforetakene: 
- Kap. 732, post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF: 1782,608 mill. kroner 
- Kap. 732, post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF: 516,142 mill. kroner 
- Kap. 732, post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF: 307,954 mill. kroner 
- Kap. 732, post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF: 395,796 mill. kroner 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bent Høie 
 
 
 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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Adresseliste 
 
Helse Midt-Norge 
RHF 

Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ 
Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR 
Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER 
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