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- justering av a konto-

Vi viser til brev 6.12.2013 med informasjon om a konto-beløpene for 2014.
Helsedirektoratet justerer de månedlige a konto-beløpene kommunene skal betale for
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, med virkning fra og med
august 2014.
Vi viser til Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, herunder § 6 med merknader
som omhandler det økonomiske oppgjøret og Helsedirektoratets ansvar for å fastsette
a konto-beløpene.
Om justeringen
Bakgrunnen for justeringen er utviklingen i faktisk aktivitet i første tertial 2014.
Beregnet kostnad for første tertial 2014 er avregnet mot summen av a konto-beløpene
i samme periode. Avviket fordeles på perioden august til desember, som enten et
tillegg til eller fradrag fra, til de opprinnelige månedsbeløpene. Merk at a konto-beløp
er avrundet til nærmeste 1 000 kroner.
For kommuner hvor justering av a konto beløpene gir mindre utslag enn +/- 0,5 % på
års-summen av a konto-beløpene, holdes de opprinnelige månedlige a kontobeløpene uendret.
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Spesifikke opplysninger for Kvæfjord kommune
Belø

fastsatt 6.12.2013

Månedlig a konto-beløp:
Arssum 2014:

321 000 kroner
3 852 000 kroner

Resultat etter første tertial
Beregnet kostnad:
Sum a konto-beløp:
Avvik:

1 545 316 kroner
1 284 000 kroner
261 316 kroner

Belø fastsatt 25.6.2014
Nytt månedlig a kontobeløp august-desember:
Ny årssum 2014:

373 000 kroner
4 112 000 kroner

Gjennomføring
De regionale helseforetakene er ansvarlige for gjennomføring av fakturering i tråd med
de beløp Helsedirektoratet fastsetter. Kommunene får tilsendt faktura fra regionale
helseforetak på vanlig måte. Kommunene bør kontrollere at fakturabeløpene fra og
med august 2014 stemmer overens med opplysningene i dette brevet.
Endringer etter andre tertial 2014
Tilsvarende justering av a konto-beløpene kan skje etter andre tertial.
Mer informasjon
Se våre nettsider for mer informasjon om justering av a konto-beløpene:
htt ://www.helsedirektoratet.no/finansierin
/okonomiske-virkemidler-isamhandlin sreformen/kommunal-medfinansierin
/o
"orsordnin /Sider/default.as
Spørsmål vedrørende fakturainnhold og betaling rettes til det enkelte regionale
helseforetak. Andre spørsmål kan rettes til e-postadressen: komfin@helsedir.no.
Vennlig hilsen
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