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Bakgrunn og organisatorisk forankring  
Helse Midt-Norge RHF utarbeider hvert år en langtidsplan og langtidsbudsjett (LTP-LTB) for 
foretaksgruppen. Her konkretiseres blant annet regionens samlede (ikke fordelt på HF-nivå) 
handlingsrom og utfordring i en 5-års periode. Vedtakene i RHF styret gir viktige føringer for 
helseforetakene og de må innarbeide evt. konsekvenser i sine langtidsplaner og årsbudsjett. Helse 
Midt-Norge har langt på vei utviklet en solidarisk holdning i foretaksgruppen som går ut på at man 
skal opptre samlet når det gjelder fordeling av midler og satsinger. For eksempel greide regionen å 
skape en regional forståelse for at det var nødvendig å ferdigstille utbyggingen av nye St Olav 
Hospital før det kunne settes i gang større prosjekter i de øvrige helseforetakene i Midt-Norge.     
 
Langtidsplan og – budsjett for 2013-2018 indikerer at det er mulig for HMN å greie de økonomiske 
forpliktelsene i årene som kommer, gjennomføre vedtatte satsinger og samtidig spare til fremtidige 
investeringer (f.eks. nytt sykehus i Helse Møre og Romsdal), jf mål i Strategi 2020. Dette forutsetter 
imidlertid et betydelig krav til årlig effektivisering1

 

.  Vi opplever at disse føringene har skapt mindre 
ro omkring driftsopplegg og investeringsplaner enn tidligere, og dette utfordrer det regionale 
fellesskapet. Det blir derfor avgjørende at prosessen med langtidsplan og budsjett legges opp slik at 
vi minimaliserer risikoen for at foretaksgruppen ikke opptrer samlet etter at de overordnede 
beslutningene er fattet. I tillegg må vi få en tettere kobling med de strategiske grepene i Strategi 2020. 
Dette er også i samsvar med tilbakemeldinger vi har fått fra helseforetakene etter evaluering av 
fjorårets budsjettprosess.  

Oppdragsgiver er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og prosjektet er forankret i 
RHF’ets ledergruppe.  

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Problemstilling:  

Hvordan skal vi legge opp prosessen med langtidsplan og – budsjett i foretaksgruppen slik at vi:  

• sikrer eierskap til beslutninger, og felles forståelse av utfordringsbilde og handlingsrom. 
 

• sikrer en tidlig dialog med HF for å drøfte tiltak i Strategi 2020 og konsekvenser for budsjett. 
 

• sikrer en fortsatt solidarisk holdning til fordeling av midler mellom HF og gi helseforetakene 
et tidligere grunnlag for utarbeidelse av årsbudsjett.   

 

Effektmål (hva skal HMN oppnå?): 

Ha etablert en LTP-LTB prosess som gjennom tidlig dialog sikrer tydeliggjøring av problemstillinger, 
eierskap og felles oppfatning mellom RHF og HF til foretaksgruppens og HFets utfordrings- og 
mulighetsbilde (handlingsrom).   
 
Resultatmål (hvordan vil HMN oppnå dette?): 

1. Ha kartlagt HF’enes synspunkter på prosessforbedring og fastsatt de strategiske grepene som 
skal legges til grunn i langtidsplan og langtidsbudsjett innen utgangen av april 2013. 

                                                 
1 Med effektivisering mener vi at kostnadsnivået blir redusert noe som innebærer enten at 1) hvis aktiviteten har økt, så 
har kostnadene økt mindre, eller 2) dersom aktiviteten er uendret, er kostnadene faktisk redusert. 



2. Ha ferdigstilt ny prosess for LTP-LTB og innarbeidet dette i årshjulskalenderen innen 
utgangen av april 2013, slik at vi kan starte implementeringen i vår. 

3. Ha lagt en plan for evaluering av prosessen etter første gjennomføring. Innen desember 
2013. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Strategi 2020 er primært en endringsstrategi og skal vise de prioriterte retningene og de viktigste 
strategiske grepene for å møte hovedutfordringene vi står overfor frem mot år 2020.   
 
For å sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft bak Strategi 2020 er det satt i gang et arbeid for å rydde i 
de ulike mål- og tiltaksnivå og tydeliggjøre hvordan disse følges opp, jf styresak 04/13.  Det er 
vesentlig å sikre konsistens mellom Strategi 2020 og andre styrende dokumenter og prosesser, 
herunder LTP-LTB.  Det er ikke tilstrekkelig med en ryddejobb alene for å sikre måloppnåelse. Vi 
må også komme i tidlig dialog med de enkelte HF om mulige konsekvenser av alternative tiltak for å 
sikre eierskap til de endelige beslutninger. Uten eierskap har mål liten kraft.   
 
En utfordring i forhold til endring er påpekt av Jacobsen, Dag Ingvar i Forskningsartikkel Motstand 
mot forandring, 2009: «(...) at the moment a decision is made, we cannot possibly know whether it is good or bad. 
(...) We must wait for the decision to be implemented and for its consequences to become clear.»  
Enhver usikkerhet vil åpne for ulike tolkninger og ingen endringer er nøytrale. Vi må derfor legge til 
rette for en prosess som gjør det mest mulig forutsigbart for helseforetakene. Behovet for å se utover 
kalenderåret blir viktig. For eksempel bør HF synliggjøre hvilke elementer i strategien som vil gi et 
positivt bidrag til effektiviseringskravet.  Helseforetakene må også synliggjøre egne tiltak og planer 
som er kostnadsdrivende eller kostnadsreduserende.  Det må jaktes på de dårlige kostnadene og 
prøve å beskytte de gode kostnadene.  HF har den beste kunnskapen om hva disse er og hvor de er.  
Dette må skje i forkant av RHF-styrets beslutning og vil være et viktig ledd for å sikre forankring og 
eierskap til foretaksgruppens og helseforetakenes utfordring og handlingsrom.  
 
Hvordan helseforetaksgruppen fungerer sammen er viktig for utvikling og samarbeid i regionen. 
RHF og helseforetakene må fremstå som en ”helhet” og være lojal mot de beslutninger som tas.  
Utfordringen med å få helseforetakene til å fungere som helhet kommer spesielt til syne når 
rammene fordeles og effektiviseringskravet konkretiseres.  En naturlig reaksjon er å verne om sin 
virksomhet, og argumentere med at de vedtatte satsingsområder er for krevende å gjennomføre og at 
de bør utsettes. Dette fører til spenninger mellom de ulike aktørene. I og med at ressursene ikke er 
ubegrensede må man vurdere hvordan man kan øke integrasjonen mellom aktørene gjennom dialog 
og koordinering.  Det er lett for å falle tilbake og se kun sin egen virksomhet. Bjørn Helge 
Gundersen omtaler dette spenningsfeltet i en artikkel i lederbulletin fra 2005. ”Det krever en spisset og 
klar felles agenda for hver ledergruppe, der helhet og strategi er førende for prioriteringer om man skal unngå 
suboptimalisering.”  Dette vil også være relevant i relasjonen mellom RHF og HF.   
 
I en artikkel i ”Praktisk økonomi & finans” nr 4/2012 om temaet ”Beyond Budgeting” sier Bjarte 
Bogsnes: ”Det handler om å skape vekstvilkår for gode prestasjoner i stedet for å tro at dersom vi ikke ”styrer” så 
blir det ingen prestasjon”. I artikkelen illustreres dette med beslutningsprosessen i en rundkjøring vs 
trafikklys. Både trafikklys og rundkjøringer har samme formål, å skape best mulig ”prestasjon” i 
trafikken. I rundkjøringen tas beslutninger av den som er i situasjonen, mens ved trafikklys er det 
noen andre som har bestemt for deg. I rundkjøringen er det bilistene selv som styrer basert på 
øyeblikksbildet hvor muligheter gripes og trusler avvergers kontinuerlig. Her er en også avhengig av 
felles ønske om god og sikker flyt. Her må en ta hensyn til hverandre, tolke andres intensjoner og 
være tydelige på egne intensjoner.   



 
Dynamikken i en rundkjøring kan vi ta med til vår virkelighet og våre beslutningsprosesser. Det 
handler om at vi sammen må enes om noen strategiske grep som er såpass robuste at de kan holde 
seg noen år. Videre må HF konkretisere tiltak som viser hvordan vi kommer dit og synliggjøre 
konsekvenser. Og vi må kunne følge med om vi er på rett vei. Men, det er ikke bare for RHF’et å 
bestemme hvordan et samarbeid for helhet skal være.  Det krever et tett samarbeid med HF og en 
klar felles agenda der helhet og strategi er førende for prioriteringer.  For å redusere evt motstand, 
basert på ulike interesser eller usikkerhet, er det viktig at alle har en opplevelse av gjensidig ansvar for 
at intensjonen skal innfris. Vi kan ha ulik oppfatning av hva som fungerer i dagens prosess og det må 
derfor skapes en felles balanse mellom forventningene. Prosessen må utvikles og implementeres 
gjennom et bredt samarbeid mellom RHF og HF, og ikke via formell maktposisjon.   
 
Konkret foreslås det at vi endrer århsjulsprosessen slik at vi i tidsrommet januar til mai har en tett 
dialog med helseforetakene om prinsipper og forutsetninger for langtidsperioden. Dette kan være 
vekstforutsetninger, prioriteringer som følge av de strategiske grepene i 2020 og konsekvenser av 
tiltak, effektiviseringsbehov, utfordringer og muligheter i perioden. Dette vil danne grunnlag for 
RHF styrets behandling av langtidsplan og langtidsbudsjett. For å knytte langtidsplanen tettere 
sammen med det årlige budsjettarbeidet foreslås det at langtidsbudsjettet inneholder en inntekts- og 
aktivitetsfordeling mellom helseforetakene i år 1 i langtidsperioden. Dette vil gi grunnlag for tidlig 
dialog og avklaring av utfordringsbildet ved det enkelte helseforetak.  I tillegg vil dette gi 
helseforetakene bedre forutsigbarhet for planlegging og innretning av sin virksomhet.  For å få bedre 
forutsigbarhet bør vi også ha større fokus ut over kalenderåret for å se hvordan underliggende drift 
utvikler seg.  Et hjelpemiddel i denne sammenheng vil være rullerende prognoser.  

Fremdriftsplan med milepæler 
 Aktivitet Tid 
1 Forslag til LTP-LTB prosess drøftes med HF. Innarbeides i årshjulet i regionen Mars-april 2013 
2 Felles styresamling i HMN.  Avstemme og sikre samme forståelse av 

forutsetninger og prinsipper som skal legges til grunn i langtidsperioden. 
Mai 2013 

3 Gjennomføre møter med HF:  
• avstemme konsekvenser av tiltak som følge av strategiske grep 2020 
• avstemme og komme frem til felles utfordringsbilde for regionen  
• drøfte bruk av handlingsrom i langtidsperioden 
• drøfte utkast til inntektsfordeling og resultatkrav 2014 
• HFets egne planer og prioriteringer 

April–juni 2013 

4 Styrebehandling i HF: Langtidsplan og langtidsbudsjett. Innspill til RHF  Mai-juni 2013 
5 Styrebehandling i RHF: Langtidsplan og langtidsbudsjett 2014-2019 og   

 foreløpig2
Juni 2013 

 inntektsfordeling 2014. 
6 Møter med HF – avstemme budsjettutfordringer frem mot endelig 

budsjettvedtak 2014 i HF 
August-oktober 
2013 

7 Styrebehandling i RHF: Oppdatering av inntekts- og aktivitetsfordeling basert 
på forslag til statsbudsjett 2014.   

November 2013 

8 Evaluering av prosessen Desember 2013  

Budsjett - nøkkeltall 
Dette inngår i ordinær drift og vi vil ikke medføre ekstra kostnader.  

Risikoanalyse  
Det er gjennomført en risikoanalyse, jf. vedlegg.   
                                                 
2 Rammene oppdateres i november med bakgrunn i forslag til statsbudsjett som legges frem i oktober.  



Konklusjoner og anbefalinger  
Det anbefales at prosessen med langtidsplan og langtidsbudsjett endres i henhold til ovenstående 
beskrivelse. Dette vil bidra til økt gjennomføringsevne, sterkere eierskap og felles forståelse av 
utfordringer og handlingsrom.   

Vedlegg 
Interessentanalyse 
Risikoanalyse 

Referanser/litteratur: 
Helse Midt-Norge: Strategi 2020 
Helse Midt-Norge: Styresak 04-13 Rullering av Strategi 2020.  
Jacobsen, Dag Ingvar: FORSKNINGSARTIKKEL: Motstand mot forandring, eller: 10 gode grunner til 
at du ikke klarer å endre en organisasjon. 2009. 
Gundersen, Bjørn Helge: Ledergruppe – en underutviklet arena. Lederbulletin AFF nr 3 2005 
Bogsnes, Bjarte: Beyond Budgeting. Praktisk økonomi & finans nr 4/2012. 
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