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Økonomisk langtidsplan 2018-2021.  
Budsjett 2018 - Skriv nr. 1 Prosess  

I dette skrivet informeres helseforetakene og sykehusene om prosessen knyttet til 

økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021. Styret i Helse Sør-Øst RHF fastsetter i møte 

9. mars 2017 de planmessige forutsetningene for medisinskfaglige prioriteringer og 

aktivitetsvurderinger, HR- området, forhold knyttet til IKT/ Sykehuspartner samt 

budsjettmessige inntektsforutsetninger for perioden.  

 

Det legges til grunn at de planleggingsrammene som gis for 2018 i ØLP også skal være 

helseforetakenes og sykehusenes planleggingsrammer inn mot årsbudsjett 2018. 

Intensjonen er at mest mulig av inntektsforutsetningene for 2018 skal være på plass i de 

budsjettmessige inntektsforutsetninger som innarbeides i økonomisk langtidsplan. Nye 

forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2018 vil derfor i stor grad være endringer 

som følger av statsbudsjettet for 2018. I henhold til sak 085-2016 Budsjett 2017 – 

Fordeling av midler til drift og investeringer vil det bli igangsatt et arbeid for å vurdere 

om det foreligger ny informasjon vedrørende grunnlaget for enkelte elementer i regional 

inntektsmodell.  

 

Dersom det blir vesentlige endringer fra de budsjettmessige forutsetningene som legges 

for 2018 i forbindelse med økonomisk langtidsplan 2018-2021, for eksempel i 
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forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 eller som følge av arbeidet med regional 

inntektsmodell, vil det bli sendt ut nye planleggingsrammer for 2018 primo juli 2017. 

 

Økonomisk langtidsplan vil utover vinteren og våren være tema på blant annet direktør-, 

fagdirektør- og økonomidirektørmøter.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler økonomisk langtidsplan for foretaksgruppen 

2018-2021 den 15. juni 2017. 

 

Administrative dialogmøter 

Som tidligere år vil det bli avholdt administrative dialogmøter som en del av ØLP- 

prosessen. Disse møtene vil bli avholdt 25. april og 26. april 2017, primært som 

telefonmøter. Det er viktig at helseforetakene og sykehusene allerede nå holder av disse 

datoene. Det vil komme innkalling i løpet av januar.  

 
Krav til styrebehandling 

Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene, fortrinnsvis før 

18. april, men senest før 31. mai 2017. Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og 

investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og 

likviditetssituasjon. Denne vurderingen skal være basert på de forutsetninger som styret i 

Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn i styrebehandling 9. mars 2017. 

 

Omfang og tidsplaner 

Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med økonomisk langtidsplan 2018-2021: 

DATO LEVERANSER ANSVAR 

9. mars Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler sak 

om planforutsetninger for helseforetakenes 

arbeid med økonomisk langtidsplan 2018-

2021 

RHF 

10. mars • Utsendelse av malverk 

• Utsendelse av 

inntektsrammeforutsetninger, 

RHF 
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aktivitetsforutsetninger med mer på 

grunnlag av behandling i styret i Helse 

Sør-Øst RHF 

• Utsendelse av planforutsetninger 

vedrørende tjenestepris fra 

Sykehuspartner og prisprognoser fra 

Sykehusapotekene 

18. april  Helseforetak og sykehus leverer sine 

innspill til økonomisk langtidsplan       

kl 11.00 

HF/sykehus 

25. og 26. april Administrative dialogmøter RHF/HF/sykehus 

27.april  Frist for oppdatert leveranse dersom 

dialogmøtene medfører et slikt krav 

HF/sykehus 

18., 19. og 31. mai Oppfølgingsmøter 1.tertial/Økonomisk 

langtidsplan 

RHF/HF/sykehus 

15.juni Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler 

”Økonomisk langtidsplan 2018-2021” 

RHF 

 
 

For økonomisk langtidsplan gjelder: 

• Levering av komplett utfylt økonomisk langtidsplan med tilhørende 

kommentarer innen 18. april kl. 11.00 

• Avstemt internhandel i budsjett 2017 legges til grunn hvis ikke vesentlige 

endringer er kjent og avklart mellom aktuelle parter 
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