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Fylkestinget 
Nord-Trøndelag fylkeskommune 
 
SAKSPROTOKOLL 

 
Sak nr. 08/30 
Forslag om finansiering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene - høring 
 
Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr . 
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 1.4.2008 08/61 
Fylkestinget 24.4.2008 08/30 
   
Saksbehandler: Kari Strand 
Arkivsak: 08/00386 
Arkivkode: 143 
 
Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 24.4.2008 
 
Magnussen-utvalgets innstilling gir et solid og overbevisende inntrykk. 
Innstillingen innebærer en mulighet for å få på plass et inntektsfordelingssystem for 
spesialisthelsetjenesten som er så rettferdig som det går an å få det. Dette er viktig, fordi tilliten til 
den statlige helseforvaltningen er avhengig av at de regionale helseforetakene har de samme 
økonomiske muligheter for å gi innbyggerne likeverdige tjenester. Fylkestinget i Nord-Trøndelag 
mener at denne muligheten nå må gripes, og tilrår at innstillingen fra Magnussen-utvalget legges til 
grunn for inntektsfordeling mellom helseforetakene. Dette innebærer at Helse Vest, Helse Midt-
Norge og Helse Nord så snart som mulig må få kompensert for de inntekter de mister etter dagens 
fordelingsnøkkel. 
 
I tillegg til inntektsfordelingen inneholder innstillingen to viktige anbefalinger 

• Noen spørsmål utredes nærmere, jfr innstillingens kapittel 12. 
• Det etableres en overgangsordning for Helse Sør-Øst som gir dette regionale helseforetaket 

mulighet for å tilpasse seg en forholdsmessig lavere inntekt. 
 
Fylkestinget oppfatter disse punktene som en integrert del av utvalgets innstilling, og antar at 
enstemmighet i utvalget ville vært vanskeligere å oppnå om denne delen av innstillingen utelates. 
Fylkestinget anbefaler derfor at også denne delen av innstillingen følges opp. 
 
Fylkestinget vil videre vise til den enstemmige uttalelsen fra et samlet fylkesting i februar 2008, 
der det ble uttalt et sterkt ønske om en økt finansiell ressurstilgang i helsevesenet.  
 
---------- 
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Saksbehandling/Saksgang 
 
Fylkesrådets innstilling til vedtak: 
 
Magnussen-utvalgets innstilling gir et solid og overbevisende inntrykk. 
Innstillingen innebærer en mulighet for å få på plass et inntektsfordelingssystem for 
spesialisthelsetjenesten som er så rettferdig som det går an å få det. Dette er viktig, fordi tilliten til 
den statlige helseforvaltningen er avhengig av at de regionale helseforetakene har de samme 
økonomiske muligheter for å gi innbyggerne likeverdige tjenester. Fylkestinget i Nord-Trøndelag 
mener at denne muligheten nå må gripes, og tilrår at innstillingen fra Magnussen-utvalget legges til 
grunn for inntektsfordeling mellom helseforetakene. Dette innebærer at Helse Vest, Helse Midt-
Norge og Helse Nord så snart som mulig må få kompensert for de inntekter de mister etter dagens 
fordelingsnøkkel.    
 
I tillegg til inntektsfordelingen inneholder innstillingen to viktige anbefalinger 

• Noen spørsmål utredes nærmere, jfr innstillingens kapittel 12. 
• Det etableres en overgangsordning for Helse Sør-Øst som gir dette regionale helseforetaket 

mulighet for å tilpasse seg en forholdsmessig lavere inntekt. 
 
Fylkestinget oppfatter disse punktene som en integrert del av utvalgets innstilling, og antar at 
enstemmighet i utvalget ville vært vanskeligere å oppnå om denne delen av innstillingen utelates. 
Fylkestinget anbefaler derfor at også denne delen av innstillingen følges opp. 
 
Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 22.4.2008 
 
Saksordfører Gunnar Alstad la fram saka. 
 
FORSLAG: 

Ole Berget på vegne av Fremskrittspartiet: 

Endringsforslag på siste setning i første avsnitt: 

Dette innebærer at Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord må få kompensert for de 
inntekter de mister etter dagens fordelingsnøkkel, senest i statsbudsjettet for 2009. 
 
Tilleggsforslag: 

Fylkestinget vil videre vise til den enstemmige uttalelsen fra et samlet fylkesting i februar 2008, 
der det ble uttalt et sterkt ønske om en økt finansiell ressurstilgang i helsevesenet.  
 
Nord Trøndelag fylkesting er av den oppfatning at en fullfinansiert oppgjørsordning for 
gjestepasienter må komme på plass, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2009.  

 
VOTERING: 

Endringsforslag fra Berget: Falt idet 1 stemme ble avgitt for og 8 imot. 

Innstillinga: Enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Berget – 1. avsnitt: Vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Tilleggsforslag fra Berget – 2. avsnitt: Falt idet 1 stemme ble avgitt for og 8 imot. 
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KOMITEINNSTILLING: 
 
Magnussen-utvalgets innstilling gir et solid og overbevisende inntrykk. 
Innstillingen innebærer en mulighet for å få på plass et inntektsfordelingssystem for 
spesialisthelsetjenesten som er så rettferdig som det går an å få det. Dette er viktig, fordi tilliten til 
den statlige helseforvaltningen er avhengig av at de regionale helseforetakene har de samme 
økonomiske muligheter for å gi innbyggerne likeverdige tjenester. Fylkestinget i Nord-Trøndelag 
mener at denne muligheten nå må gripes, og tilrår at innstillingen fra Magnussen-utvalget legges til 
grunn for inntektsfordeling mellom helseforetakene. Dette innebærer at Helse Vest, Helse Midt-
Norge og Helse Nord så snart som mulig må få kompensert for de inntekter de mister etter dagens 
fordelingsnøkkel.    
 
I tillegg til inntektsfordelingen inneholder innstillingen to viktige anbefalinger 

• Noen spørsmål utredes nærmere, jfr innstillingens kapittel 12 
• Det etableres en overgangsordning for Helse Sør-Øst som gir dette regionale helseforetaket 

mulighet for å tilpasse seg en forholdsmessig lavere inntekt 
 
Fylkestinget oppfatter disse punktene som en integrert del av utvalgets innstilling, og antar at 
enstemmighet i utvalget ville vært vanskeligere å oppnå om denne delen av innstillingen utelates. 
Fylkestinget anbefaler derfor at også denne delen av innstillingen følges opp. 
 
Fylkestinget vil videre vise til den enstemmige uttalelsen fra et samlet fylkesting i februar 2008, 
der det ble uttalt et sterkt ønske om en økt finansiell ressurstilgang i helsevesenet.  
 
-------------------- 
 
MERKNAD 
(det voteres ikke over merknader) 
 

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet, Ole Berget, er skuffet over at flertallet i fylkestinget 
ikke konkretiserer tidsforløp for utjevning av basisoverføringene til de regionale 
helseforetakene. Dette medlem viser til Fremskrittspartiets representantforslag i Stortinget 
vedrørende tilleggsbevilgninger til de regionale helseforetakene, der det slås fast at 
skjevfordelingen senest skal rettes opp i budsjettet for 2009. 
 
Dette medlem påpeker at Nord-Trøndelag som helseområde er kraftig underfinansiert, og 
mener derfor det er svært viktig å rette opp skjevfordelingen mellom helseregionene, slik at 
innbyggere i hele landet er like mye verdt. 
 
Dette medlem vil påpeke at en fullverdig utjevning vil medføre en tilleggsbevilgning til 
Helse Midt-Norge i størrelsesorden 320 millioner kroner, og at skjevfordelingen må utjevnes 
med friske midler, slik at innbyggere i andre helseregioner ikke får et dårligere tilbud. 
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Fylkestingets behandling i plenum 
 
Saksordfører Gunnar Alstad la fram komiteinnstillinga. 
 
Følgende hadde innlegg: Ole Berget (Frp). 
 
FORSLAG: 

Ole Berget på vegne av Fremskrittspartiet (Frp): 

Endring av siste setning i første avsnitt: 

Dette innebærer at Helse Vest, Helse Midt- Norge og Helse Nord må få kompensert for de 
inntekter de mister etter dagens fordelingsnøkkel, senest i statsbudsjettet for 2009. 
 
Tilleggsforslag 

Fylkestinget er av den oppfatning at en fullfinansiert oppgjørsordning for gjestepasienter må 
komme på plass, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2009. 

 
VOTERING: 

Alternativ votering mellom 
komiteinnstillinga og endringsforslag fra Frp:

 
Komiteinnstillinga ble vedtatt med 30 stemmer, 
idet 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp. 

Tilleggsforslag fra Frp: Falt idet 5 stemmer ble avgitt for og 30 imot. 
 
Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka. 
 


