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NITOs høringssvar – Forslag om finansiering av basisbevilgninger til de regionale 
helseforetakene 
 
NITO Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon har ved Bioingeniørfaglig institutt (BFI) behandlet NOU 2008: 2 
Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak.  
 
NITO mener at utvalget har gjort en grundig gjennomgang av fordelingsmekanismene i 
inntektsfordelingssystemene, og dermed lagt grunnlaget for et mer rettferdig og langsiktig system for tildeling av 
basisbevilgninger til de regionale helseforetakene. 
 
NITO vil presisere at området forskning må utredes videre og gis tilleggsfinansiering på toppen av 
basisbevilgningene, og NITO støtter utvalget i å be Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere hvordan 
finansiering av forskningsaktiviteten kan styrkes uten at dette går på bekostning av pasientbehandlingen.  
Merkostnader knyttet til utdanningsaktivitet bør utredes nærmere, og det bør videre gjøres en grundigere 
kartleggig av kostnadene knyttet til den videre- og etterutdanningsaktivitet som foregår i helseforetakene. NITO 
mener at det i bestillerdokumentene må stilles krav til foretakene om støtte til etter- og videreutdanning for alle 
personalgruppene, og at det bør stilles krav om at midlene som brukes til utdanningsaktiviteter, etter- og 
videreutdanning skal synliggjøres i budsjett og i resultat.  
 
NITO mener at endringene i basisbevilgningene må innføres gradvis slik at ikke Helse Sør-Øst rammes unødig 
over kort tid. NITO har tidligere påpekt at det mangler dokumentasjon av gevinstene av sammenslåingen av 
Helse Sør og Øst, og en reduksjon i basisbevilgningene til Helse Sør-Øst vil få konsekvenser for tjenestetilbudet i 
regionen og nasjonalt. NITO mener at det bør vurderes en tilleggsbevilgning til de regionale helseforetakene som 
er ytterligere underfinansiert i forhold til Helse Sør-Øst, og videre at en reduksjon i basisbevilgningene til Helse 
Sør-Øst må følges av en tydelig anbefaling fra departementet om hvilke tjenestetilbud Helse Sør-Øst skal kutte. 
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