
1 
 

Kommentarer til budsjett 2019  
 

Foretak/sykehus Sunnaas sykehus HF 

Dato   14.12.2018  

 Kommentarene er ikke endelige og vil bli oppdatert før endelig leveranse 10. januar 2019.  

1. Rammebetingelser og utfordringer i perioden 

Budsjettet 2019 er i all hovedsak bygget på tildelte rammer fra Helse Sør - Øst RHF (HSØ RHF) for 

2019 og forutsetninger gitt i budsjettskrivene. 

Rammebetingelser 

Inntekter 

 Inntekter ut over ramme tildelt fra HSØ RHF er knyttet til gjestepasienter, eksternfinansierte 

prosjekter, utleie personell/lokaler og andre salgsinntekter som småvarer. 

 Innovasjon er budsjettert på bakgrunn av planlagt aktivitet 2019 der intern eller ekstern 

finansiering er avklart.  

 Forskningsmidler i basistilskudd er lagt inn med tildelte midler mottatt fra HSØ RHF 

4.12.2018.  

 Foretaket har for andre år på rad ikke mottatt midler til økt aktivitet. Foretaket løser bortfall 

av aktivitetsmidler 2019 ved å redusere beløp avsatt til reserver, med tilsvarende beløp. Etter 

flere år hvor foretaket ikke har benyttet avsatte reserver mener foretaket at risikoen for 

omdisponering av midlene er akseptabel.   

 Helse og arbeid (tidligere «Raskere tilbake») er budsjettert med en inntekt på 9,3 millioner i 

toppfinansiering. Bevilgningen fra HSØ RHF for 2019 er på 8 millioner og estimat for ubrukte 

midler 2018 var ved levering av budsjett 23.11.2018 på 1,3 millioner. Pr. november ser vi at 

det trolig vil overføres ca. 2,8 millioner til 2019.  

ISF-refusjon på ca. 0,7 millioner kommer i tillegg da aktiviteten i Helse og arbeid-poliklinikken 

fra 2018 er en del av ISF-ordningen, og er inkludert i den totale ISF-aktiviteten. 

 TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. TRS er budsjettert i henhold til 

rammen.  

 Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) er budsjettert med 7,6 millioner. 

 Eksternt finansierte prosjekter for forskning er budsjettert ut fra bevilgningsbrevene kjent pr. 

november 2018.   

 Innsatsstyrt finansiering (ISF) inntekter prisjustert til 44 654 kroner pr. ISF-poeng. 

 Grouper2018 benyttet. 

 Antall ISF-poeng totalt øker med 0,2 % mot budsjett 2018 og 0,4 % målt mot estimat pr. 

oktober 2018. ISF-poeng for «egne» øker med 0,1 % mot budsjett 2018 og 1 % målt mot 

estimat 2018 pr oktober.  

 Aktivitet på treningspoliklinikken ligger i budsjettet uten at det er endelig avklart om 

aktiviteten vil ligge innenfor ISF-regelverket. Foretaket venter på svar fra Helsedirektoratet. 
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Pasientaktivitet 

 Antall behandlinger totalt økes med 13,3 % i forhold til budsjett 2018.  Heldøgn med 3,3 % og 

poliklinikk med 18 %. Sett imot estimat pr. oktober, er tilsvarende tall totalt 22,7 %, der 

heldøgn øker med 0,6 % og poliklinikk 34,9 %). 

 Ventetid så langt i 2018 er under 57 dager og foretaket innfrir mål gitt fra HSØ RHF i 

oppdragsdokumentet for 2018.  Det forventes at arbeidet med å redusere ventetid 

videreføres i 2019. Foretaket innretter sin aktivitet mot å redusere ventetid år for år, og 

oppnå regionalt mål innen 2021 på under 50 dager.  

 Foretaket har ikke fristbrudd og jobber fortsatt mot et mål om null % i 2019. 

Kostnader 

Lønn, pensjon og sykefravær 

 Budsjett 2019 er laget i forhold til budsjett 2018, bemanning og års prognose pr. oktober 

2018, samt forutsetninger fra HSØ RHF i inntektsramme 2019. Høsten 2018 har foretaket 

benyttet flere månedsverk enn budsjettert, og det er satt inn tiltak for å redusere 

overforbruket og sikre inngangsfarten i 2019. Tiltakene er i all hovedsak reduksjon av 

variabel lønn og vurdering av alle nyansettelser i faste stillinger og vikariater over 6 måneder. 

 Lønnsoppgjøret 2019 er budsjett med 3,3 % inklusiv overheng fra 2018. 

 Overtid og variable tillegg er budsjettert på basis av erfaringstall 

 Refusjon av sykelønn er budsjettert på bakgrunn av erfaringstall, men noe lavere enn 

estimat 2018 da sykefraværet tidlig i 2018 var høyt. Foretakets har i budsjett 2019 lagt inn 

mål for sykefravær 2019 på 6,5 %. 

 Pensjon er budsjettert på bakgrunn av beregninger etter norsk regnskapsstandard (NRS) pr. 

juni 2018 som er ca. 2 millioner høyere enn i 2018.  

 Økte kostnader i forbindelse med endrede regler for LIS-leger og overleger er inkludert 

Andre kostnader 

 Økte kostnader til service leveranse tjenesteavtale (SLA) IKT fra Sykehuspartner (SP) 

 HSØ RHF sine krav om økning av midler til vedlikehold av bygg er innarbeidet i budsjettet 

2019.  

 Leie av lokaler til treningspoliklinikk på Aker Helsearena er lagt inn i henhold til avtale med 

Oslo universitetssykehus (OUS). 

 Internhandel avstemt. SP tar forbehold om godkjenning av budsjett. 

Investeringer og avskrivninger 

 Investeringer for 2019 er totalt på 15,8 millioner, som ansees som tilfredsstillende. 

 Avskrivninger er på samme nivå som budsjett 2018. 

Utfordringer for å nå resultat 2019 

 Foretaket har høsten 2018 et overforbruk på lønn. Inngangsfarten 2019 blir derfor 

avgjørende for om foretaket lykkes med planlagt budsjett. 

 Ikke endelig avklart om aktivitet til treningspoliklinikken vil inngå i ISF-regelverket. 

 Tildeling til Regional koordinerende enhet (RKE) er ikke tilstrekkelige for å dekke kostnadene 

knyttet til de regionale oppgavene. 
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 Fortsatt uklarheter rundt varig finansiering av Helse og arbeid (tidligere «Raskere tilbake») 

hindrer effektiv utvikling av driften. Det har vært utfordrende og gjøre kjent tilbudet for 

fastleger da videre drift har vært uklar frem til 16.11.2018. Bevilgningen for 2019, på 8 

millioner er også midlertidig. Foretaket ønsker snarest mulig å finne en mer langsiktig 

finansieringsordning. De ansatte har i flere år vært i stillinger som er usikre i forhold til om 

aktiviteten skal videreføres fra år til år eller avvikles. 

 Økte kostnader til drift av bygg både med hensyn til vann, strøm, renhold og vedlikehold. 

 I 2017 og første halvår 2018 hadde foretaket et høyt sykefravær. Årsaken til de store 

variasjonene i sykefraværet er ikke kjent og utgjør derfor en risiko for og ikke nå 

resultatmålet hvis sykefraværet igjen skulle øke.  

 Foretaket må ha god kontroll på aktivitet for å oppnå budsjettert antall ISF-poeng.  

 Foretaket må ha god kontroll på bruk av månedsverk/lønnskostnader. Ansettelsesutvalget vil 

bli opprettholdt.  Ansettelsesutvalget gjennomgår behov for nye ansettelser i alle ledige 

stillinger; faste og vikariater over 6 måneder.  

 Lønnsoppgjøret må ikke avvike vesentlig fra budsjett.  

2. På hvilken måte er budsjettprosessen og forutsetninger forankret i organisasjonen 

Budsjettprosessen og forutsetninger anses godt forankret i foretaket. Budsjettarbeidet tar 

utgangspunkt i vedtatte mål- og strategidokumenter. 

 Budsjettet er forankret i foretaksledelsen gjennom arbeid i hele 2018, først inn mot ØLP 

2019-2022 og deretter med budsjett 2019.  

 Primo september 2018 ble budsjettdokument nr. 1 for Sunnaas sykehus HF sendt til ledere 

med budsjettansvar, hovedtillitsvalgt og arbeidsmiljøutvalget (AMU) med informasjon om 

innspill og plan for prosessen frem til vedtatt budsjett.  

 Budsjettsaken har vært sak i foretaksledelsen flere ganger høsten 2018, og er endelig 

godkjent 21. november 2018. 

 Det ble avholdt en to dagers budsjettkonferanse i september 2018 med foretaksledelsen. 

 Det ble avholdt en halv dags budsjettsamling i september 2018 med nivå 3-ledere, 

tillitsvalgte og verneombud. 

 Alle enheter har hatt anledning til å melde inn budsjettforslag via linjen. Mellomlederne har 

vært involvert i dette arbeidet. 

 Alle nivå 3-ledere og nivå 2-ledere har hatt budsjettsamtaler med budsjettansvarlig 

controller.   

 Brukerutvalget har fått samme budsjett som 2018 og ungdomsrådet har fått eget budsjett. 

 Tillitsvalgte og verneombud er informert om pågående budsjettprosess gjennom året og var 

deltagere på budsjettsamling i september. 

 Tillitsvalgte og verneombud skal informeres om endelig budsjett i eget møte i midten av 

desember 2018. 

 Brukerutvalget blir orientert om foretaksbudsjett igjennom styresak i november og endelig 

beslutning i desember 2018. 

 Tillitsvalgte og brukerutvalget har fått anledning til å spille inn forslag i budsjettprosessen og 

er informert om arbeidet underveis. 

 ØLP 2019-2022 er presentert til styret før sommeren 2018. 

 Budsjettarbeidet 2019 er presentert styret høsten 2018 med beslutningssak 18. desember 

2018. 
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Foretakets ansatte er motivert til å skape økonomisk handlingsrom for å nå mål beskrevet i 

utviklingsplanen (U35). 

3. Resultatmål og foretakets vurdering av risiko og eventuelle forventede 

omstillingsbehov i 2019 

Budsjettet legger føringer for måloppnåelse i henhold til føringer i budsjettskriv fra HSØ RHF for 

2019. Resultatmålet er på 14 millioner, som del av en langsiktig plan som sikrer økonomisk 

bærekraft i forbindelse med investering i byggetrinn 3. Resultatmålet er det samme som i ØLP 

2019-2022. 

Årsaken til reduksjon av resultatmål fra 17 millioner i 2018 til 14 millioner i 2019, forklares i 

hovedsak ved økte kostnader tjenesteavtale IKT med SP og økte kostnader knyttet til nye krav til 

ekstraordinært vedlikehold av bygg.  

Risiko for måloppnåelse 2019 

 Treningspoliklinikken har ikke fått godkjent ISF-godkjent aktivitet noe som fører til en risiko 

på 2,6 millioner. Pr. 19.11.2018 ligger klage på avslag fra Helsedirektoratet til behandling hos 

HOD. 

 Bruk av månedsverk må bli tilnærmet som budsjettert. 

 ISF-aktivitet må bli tilnærmet som budsjettert.  

 Sykefraværet må bli tilnærmet eller lavere enn budsjettert.  

 Lønnsoppgjør inklusiv overheng må ikke overstige 3,3 %. 

 Endringer i basis på, bakgrunn av pensjon blir ikke vesentlig. 

 Foretaket er avhengig av å skaffe tilstrekkelig ekstern finansiering til FoU for å opprettholde 

ca. 7 % av driftskostnadene benyttet til forskning og utvikling. 

 Foretaket er avhengig av at leveranse fra SP IKT støtter kjernevirksomheten.  

 Foretaket må i løpet av 2019 tilpasse drift av Helse og arbeid (tidligere «Raskere tilbake»). 

Foretaket må i løpet av første halvår 2019 avklare videre drift i form av avtaler med 

helseforetakene og eller videre tildeling av midler fra HSØ RHF. Uten videre avtaler må 

foretaket eventuelt avvikle resterende drift.   

 Foretaket er avhengig av gevinstrealisering i diverse prosjekter. Her kan nevnes 

standardisering av elektronisk pasientjournal DIPS, Digipost, m.fl. 

 Risiko økes ved at foretaket har budsjettert med reserver på 5,1 millioner som er ca. 3 

millioner lavere enn tidligere år.  

Omstilling 2019 

Sunnaas sykehus HF ønsker å være en dynamisk og lærende organisasjon som til enhver tid 

videreutvikler og tilpasser driften etter samfunnets behov. Det betyr at foretaket ønsker å være 

innovative og implementere gode løsninger tidlig i foretakets daglige drift av kjerneoppgavene. 

Virksomhetsidé for Sunnaas sykehus som et offentlig helseforetak, har to overordnete 

oppgaveområder: 

o Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og samfunn 

har nytte av 

o Sunnaas sykehus gjør andre bedre 
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Hovedutfordringer for 2019 og årene fremover vil ligge i om foretaket lykkes i endring av 

arbeidsprosesser slik at kostnadene tilpasses aktivitet og resultatkrav som foretaket må forplikte 

seg til gjennom oppdrag og bestillerdokument. Dette vil kreve en videreføring av den stramme 

styringen på enhetsnivå for å muliggjøre viktige mål og strategier. 

4. Større endringer i resultatet på linjenivå fra estimat 2018 til budsjett 2019 skal 

kommenteres 

Estimat som omtales er estimat pr. oktober. 

Inntekter 

 Basis økes med 10,3 millioner som i all hovedsak forklares med pris- og lønnsvekst. Dette er 

en økning på 2,8 %. 

 ISF-refusjon knyttet til heldøgn øker med 3,9 millioner kroner som utgjør 3,3 %. Endringen 

forklares i prisøkning pr. ISF-poeng og en økning i antall budsjetterte ISF-poeng.  

 ISF-refusjon knyttet til poliklinikk øker med 2,3 millioner kroner som utgjør 54 %. Endringen 

forklares i prisøkning pr ISF-poeng og sterk satsning på vridning mot poliklinisk aktivitet. 

Treningspoliklinikken har ikke fått godkjent ISF-godkjent aktiviteten noe som fører til en 

risiko på 2,6 millioner. Pr. 11.12.2018 ligger klage på avslag fra Helsedirektoratet til 

behandling hos HOD. 

 Gjestepasientinntekt har en reduksjon på 0,6 millioner som utgjør – 2,9 %. Foretaket ønsker 

å budsjettere uten falske inntekter og mener antall ISF-poeng for gjestepasienter er 

realistisk. Antall gjestepasienter varierer fra år til år da inntaket av gjestepasienter avhenger 

av henvisningshyppighet (behov) og kapasitet.  

 Inntekter til Helse og arbeid (tidligere «Raskere tilbake») er redusert med ca. 4 millioner som 

utgjør – 30,2 %. Prosjekt raskere tilbake ble avviklet fra 1.1.2018 og finansiering overført til 

foretakene etter finansieringsmodellen. Da Sunnaas sykehus HF ikke har eget 

opptaksområde med «sørge for» ansvar, førte til dette til at Sunnaas sykehus HF ikke ble 

tildelt midler til Helse og arbeid-poliklinikken igjennom basis. 2018 har vært et mellomår med 

100 % finansiering fra HSØ RHF med en ramme på 13,2 millioner.  

 

For 2019 har Sunnaas sykehus HF mottatt en ett års bevilgning på 8 millioner til Helse og 

arbeid-poliklinikken fra HSØ RHF. I tillegg vil foretaket beholde, ikke benyttede midler fra 

2018, som pr oktober er estimeres til ca. 1,3 millioner, tilsammen 9,3 millioner. Estimat pr. 

november viser et underforbruk på 2,3 millioner, men den siste millionen er ikke innarbeidet 

i budsjett 2019 men vil ligge i balansen og tillate et evt. overforbruk. 

 

Foretaket må i løpet av første halvår 2019 avklare videre drift i form av avtaler med 

helseforetakene og eller videre tildeling av midler fra HSØ RHF. Uten videre avtaler må 

foretaket eventuelt avvikle resterende drift.  

 Andre øremerkede tilskudd øker med 1,1 million som utgjør 3,1 %. Pris- og lønnsvekst til TRS 

forklarer tilnærmet hele beløpet. 

 Andre driftsinntekter reduseres med 0,5 millioner som utgjør – 3,4 %. Dette er i all hovedsak 

reduksjon i finansiering av eksterne prosjekter.  

Kostnader 
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 Fire linjer i HOD-oppstilling knyttet til kjøp av helsetjenester og varekost må sees i 

sammenheng. Det er til sammen en økning på 1 million som utgjør 2,4 %. Dette er i all 

hovedsak prisvekst. 

 Fast lønn har en økning på 9,5 millioner som utgjør 3,0 %. Økningen er i all hovedsak knyttet 

til lønnsvekst, gjenbudsjettering av ikke disponerte lønnsmidlerknyttet til prosjekter som ikke 

har blitt benyttet i 2018 og noen friske midler til økt sikkerhet og koordinator for LIS-leger.  

 Overtid og ekstrahjelp har en økning på 1,9 millioner som utgjør en økning på 9,1 %. Det er 

utfordrende å budsjettert denne posten da den påvirkes av sykefraværet som har variert 

mye de siste årene. Hovedårsaken til økningen lønnsøkning, budsjetterte lønnsreserver for 

usikkert knyttet til behov for engasjementer, variabel lønn og overtid men beregnet 

lønnsoppgjør er også med.  

 Pensjon er budsjettert i henhold til NRS pr. juni 2018 

 Refusjon er redusert med 1,8 millioner som utgjør – 8,4 %. Årsaken er forventet lavere 

sykefravær igjennom 2019 enn det var i første halvår 2018.  

 Annen lønn har en økning på 2,3 millioner som utgjør en økning på 4,1 %. Årsaken er i all 

hovedsak knyttet følgekostnader av økt lønn. 

 Andre driftskostnader (ADK) har en økning på 0,6 millioner som utgjør en økning på 0,6 %. 

ADK består av mange ulike poster der de fleste økes i budsjett 2019 målt mot estimat 2018. 

her kan nevnes vann, strøm, SLA SP, tolk med flere. For budsjett 2019 er ADK er redusert ved 

å ikke videreføre engangsfinansierte vedlikeholdstiltak for 2018   

Finans 

 Finansinntekter er budsjettert på samme nivå som i 2018.  

 Finanskostnader øker 0,6 millioner som utgjør en økning på 31,6 %. Årsaken til økningen er i 

all hovedsak økte kostnader knyttet til miljølån økt rentesats. 

Resultat 

 Resultatet reduseres med 7 millioner fra 21 millioner i estimat 2018 til 14 millioner i budsjett 

2019 som utgjør – 33 %.  Reduksjonen i resultatet forklares ved: 

o pensjonskostnader       2,0 millioner 

o økt kostnad til Sykehuspartner SLA      2,2 millioner 

o økt vedlikeholdskostnader      1,0 millioner 

o økt husleie poliklinikk      0,5 millioner 

o økte tolkekostnader      0,5 millioner 

o økte vann- og avløpskostnader     0,5 millioner 

o lavere lønns- og priskompensasjon (kostnader/inntekter)  2,3 millioner 

o høye vedlikeholdskostnader 2018 – midler videreføres ikke i 2019 -2,2 millioner  

o annet         0,2 millioner 

Til sammen        7,0 millioner 

5. Spesielle forhold knyttet til eventuelle endringer av funksjons- og oppgavefordeling 

som er hensyntatt i budsjettet herunder endringer i opptaksområde 

Ikke aktuelt i 2019 
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6. Vurdering av oppfyllelse av prioriteringsregelen 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 

6.1 Aktivitet  

6.2 Ventetider  

6.3 Kostnader per tjenesteområde 

7. Aktivitetsendringer i forhold estimat 2018 og ØLP 2019  

 Antall polikliniske konsultasjoner økes, målt mot estimat 2018. Årsaken er bedre 

pasientstrøm i eksisterende poliklinikk og oppstart ny treningspoliklinikk fra 2. tertial 2018.  

I ØLP 2019-2022 ble det lagt inn et for optimistisk antall konsultasjoner på 

treningspoliklinikken. Etter gjennomgang av programmene ble et program tatt ut, da det ble 

vurdert til å ligge utenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Også Helse og arbeid 

(tidligere «Raskere tilbake») ble lagt inn med for høyt antall konsultasjoner da det ble lagt inn 

lik budsjett 2018 på grunn av uklarheter knyttet til finansiering. 

 Antall utskrivelser øker både målt mot estimat og mot ØLP. Årsaken er noe kortere liggetid 

som gjør at flere pasienter får tilbud.  

 Antall liggedøgn reduseres da gjennomsnittlig liggetid reduseres. Flere senger driftes som 

femdagerspost. 

8. Forventet utvikling i fristbrudd, ventetid og langtidsventende, samt planlagte tiltak 

for å redusere disse 

Foretaket har i dag gjennomsnittlig ventetid på 54 dager og tar i all hovedsak primærskader så 

snart de er klare fra akuttsykehusene. Foretaket vil fortsette med eksisterende rutiner, men vil i 

tillegg jobbe for reduksjon av ventetid for andre rehabiliteringsprogram. Dette arbeidet vil ikke 

kreve budsjettmessige endringer men komme som følge av forbedring av arbeidsprosesser og 

registrering.  

Ventetid i 2018 er under 57 dager og fortsatt ingen fristbrudd som er HSØ sitt mål for 2018. Det 

forventes at arbeidet med å redusere ventetid videreføres i 2019. Foretaket innretter sin 

aktivitet mot å redusere ventetid år for år og møte regionalt mål innen 2021 på under 50 dager. 

Foretaket har ikke fristbrudd eller langtidsventende. Foretaket vil fortsette med eksisterende 

rutiner. 

9. Bemanningsendringer i forhold estimat 2018 og ØLP 2019 

Foretaket budsjetterer med 559 månedsverk for 2019 som er noe under estimert bemanning for 

2018 og likt ØLP 2019-2022.  Foretaket har i 2018 noe høyere bruk av månedsverk enn planlagt. 

Årsaken er overforbruk variabel lønn og et uventet høyt antall ansatte ute i foreldrepermisjon.  

Foretaket starter flere nye aktiviteter i 2019. Dette er for eksempel operasjonalisering av U35, ny 

LIS-lege ordningen og økt krav til økt aktivitet.   

10. Foretakets vurdering av budsjettet, herunder også krav til realistisk budsjettering 

basert på erfaringstall, jfr.  budsjettskriv nr. 4, punkt 2. 

Foretaket mener budsjettet for 2019 er realistisk i forhold til erfaringstall. De siste måneders 

høye bruk av månedsverk har medført iverksettelse av tiltak knyttet til bruk av variabel lønn og 

ansettelser i faste stillinger og vikariater over 6 måneder. Foretaket ønsker å ha en inngangsfart i 

2019 som legger et grunnlag for god drift igjennom 2019. 
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11. Andre forhold 

Foretaket bes overordnet kommentere følgende: 

Sammenhengen mellom budsjettert aktivitet og bemanning, herunder endring i produktiviteten 

innen somatikk. 

 Den økte produktiviteten er avhengig av at de endringer som gjøres i arbeidsmetoder, gir 

forventet resultat.  

 Produktiviteten varierer sterkt fra avdeling til avdeling, målt i ISF-poeng pr. seng. Foretaket 

må se på sammensetningen av rehabiliteringsprogram opp mot samfunnsoppdraget. 

 Foretaket har ujevn belastning avhengig av pasientene behov. Foretaket løser dette med å 

bruke noe mer variabel lønn i perioder.  

 Produktivitet er vist i tabellen under 

 

Sammenhengen mellom budsjetterte lønnskostnader (fast lønn, ekstrahjelp og overtid), innleie og 

bemanningsutviklingen. 

 Budsjett 2019 er laget i forhold til bemanning og årsprognose pr. oktober 2018, samt 

forutsetninger fra HSØ RHF i inntektsramme 2019. Høsten 2018 har foretaket benyttet flere 

månedsverk enn budsjettert og det er satt inn tiltak for å redusere overforbruket inn mot 

2019 for å sikre inngangsfarten i 2019. Tiltakene er i all hovedsak reduksjon av variabel lønn 

og vurdering av alle nyansettelser i faste stillinger og vikariater over 6 måneder. Alle 

lønnskonti er budsjettert etter de samme prinsipper.  

 Den økte produktiviteten er avhengig av at de endringer som gjøres i arbeidsmetoder, gir 

forventet resultat.  

 Lønnsreserver er budsjetter under kontogruppe 50 og 51 på til sammen 2,9 millioner. 

 Foretaket benytter ikke innleie 

 Rimelighet i lønnsbudsjettet er kontrollert mot månedsverk og gjennomsnittlig lønn. 

Her kan også inntas andre vesentlige forhold foretaket/sykehuset vil presisere/kommentere. 

 Byggetrinn 3 er innarbeidet i budsjett 2019 på lik linje som i ØLP 2019-2022 med innretning 

mot utvikling av bygningsmassen. (Sunnaas 2021). 

 Foretaket budsjetterer med gode resultater i 2019 og de neste 4 årene. Det er nødvendig for 

å spare til den siste og store investeringen i bygningsmassen ved prosjekt Byggetrinn 3 og 

den store økte kostnaden til Sykehuspartner. Resultatet korrigert for salgsgevinster, vil 

reduseres merkbart fra 2022 som følge av kapitalkostnader knyttet til byggetrinn 3.  

 Foretaket har for andre år på rad ikke mottatt midler til økt aktivitet. Dette er en utfordring 

for 2019, men enda større for årene fremover da tapte inntekter i ØLP 2019-2022 beløper 

seg til 36 millioner og for hele langtidsplanen på 240 millioner.  

 Foretaket jobber for styrking av forskning innen spesialisert rehabilitering, som er 

kommunisert med HSØ RHF gjennom hele 2018. 

 Sunnaas sykehus HF ønsker å sikre varige like rettigheter for pasienten til tilbud i Helse og 

arbeid uavhengig av hvilket sykehusområde pasienten tilhører. 

 Tildeling til Regional koordinerende enhet (RKE) er ikke tilstrekkelige for å dekke kostnadene 

knyttet til de regionale oppgavene.  

2014 2015 2016 2017   B 2018 E 2018 ØLP 2019-22 B 2019
Total ISF 6 022               6 066               6 084               6 142               6 368               6 357               6 435               6 380               

Månedsverk 538                   545                   574                   561                   559                   565                   563                   559                   

Produktivitet 0,93                 0,93                 0,88                 0,91                 0,95                 0,94                 0,95                 0,95                 
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12. Periodiseringsprinsipper som er lagt til grunn for resultat, aktivitet og bemanning. 

Periodiseringen av budsjettet er basert på bruk av erfaringstall med nødvendige korreksjoner. Vi ser 
at kostnadene og inntekter i stor grad har samme variasjon fra år til år.  

 Aktivitet er periodisert i nær samarbeid med klinikken. Plassering av høytider, ferie og hvor 
mange fredager de ulike månedene har, er tatt hensyn til. 

 Månedsverk er periodisert ut fra planlagt aktivitet og planlagt ferieavvikling. 

 Pensjonskostnadene er periodisert i tråd med lønnskostnadene justert for ferieuttak. 

 Avskrivninger er periodisert ut i fra avskrivningsplan og tidspunkt for aktivering av nye 
inverteringer. 

 Helligdagstillegg er periodisert ut i fra høytidene og utbetalingsperiode. 

 For konti med internhandel er selgers periodisering lagt til grunn. 

 Mange konti er periodiser ut i fra sesongvariasjon med erfaringstall. 

 En del konti er periodisert med 1/12 del. 

 Basis 3300 er periodisert for å oppnå likt resultat hver måned. 

13. Investeringer  

Foretaket bes å omtale sitt prioriterte investeringsbehov innenfor bygg, MTU og IKT. Det skal fremgå 

og kommenteres hvordan hver enkelt kategori/prosjekt er planlagt finansiert. I tillegg skal vesentlige 

enkeltprosjekter gis en kortfattet kommentar. 

Foretaket budsjetterer med investeringer i bygg på til sammen 11,8 millioner. Dette dreier seg 

om miljøtiltak og andre tiltak.  

 

Investeringer i MTU, IKT og inventar er på samme nivå som tidligere år. 

Foretaket bes beskrive budsjettets innarbeidede investeringer og resultatførte kostnader i tilknytning 

til foretakets vedlikeholdsplaner for bygg og lokaler i 2019. 

Det er budsjettert med et tilfredsstillende nivå på resultatført vedlikehold ut i fra foretakets plan 

for bygningsmassen, det vil si 250 kr pr m2 i henhold til krav. 

Foretaket bes kort beskrive budsjettets innarbeidede investeringer i tilknytning til foretakets 

erstatningsplaner for medisinskteknisk utstyr i 2019. 

Aktiviteten på Sunnaas sykehus HF er av en slik art at det er noe mindre behov for 

medisinskteknisk utstyr enn ved andre helseforetak. Det meste av utstyret klassifiseres som 

inventar. Nivået i budsjettet er tilfredsstillende og innkjøp under hundre tusen blir kostnadsført i 

henhold til retningslinjer i økonomihåndboken til HSØ RHF.  Foretaket vil i ØLP 2020-2023 

eventuelt komme tilbake til investering i mer kostbart MTU.   

Foretaket skal orientere om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn hva gjelder eventuell bruk av 

finansiell leasing i perioden. Herunder omfang, vurdering av hensiktsmessighet av leasing fremfor 

kjøp, samt negative konsekvenser for fremtidig investeringsevne.  

Ingen finansiell leasing, utover det foretaket blir fakturert av Sykehuspartner. 

Foretaket bes gi nærmere forklaring for eventuelle endringer i investeringsnivå og finansieringsmiks 

fra forutsetningene lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2019-2022.  

Investeringer for 2019 er totalt på 15,8 millioner. I tillegg kommer egenkapitalinnskudd på ca. 2 

millioner.  
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Sett opp mot investeringer meldt i ØLP, har foretaket flyttet investeringer knyttet til fortetning til 

2020 og 2021. Det er lagt inn investeringer knyttet til energisparingstiltak. Disse finansieres ved 

miljølån fra HSØ RHF. I tilknytning til disse vil foretaket gjennomføre investeringer partallet der 

det er hensiktsmessig.  

 

Investeringer i MTU, IKT og inventar er på samme nivå som i ØLP. 

Foretaket bes om å bekrefte at nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer er avstemt med 

Sykehuspartner HF.  

SP har tatt forbehold om godkjenning av sitt budsjett fra HSØ RHF.  

14. Likviditet  

Foretaket bes å omtale likviditetsutviklingen, hvordan denne planlegges holdt innenfor tilgjengelig 

driftskredittramme og evt. risiko forbundet med dette. 

Likviditetsbeholdningen forventes å bli redusert med 42 millioner i 2019, fra 156 millioner 

31.12.2018 til 114 millioner 31.12.2019. 

Hovedgrunnen til reduksjonen på 42 millioner er at forskjellen mellom pensjonskostnad og 

betalbar pensjonspremie i budsjettet utgjør 50 millioner. Helse Sør-Øst RHF utvider 

driftskredittrammen med tilsvarende beløp. Det er ikke behov for å benytte driftskreditten i 

2019. Foreløpig er det ikke budsjettert med bruk av premiefond til å betale deler av 

pensjonspremie. Utgående likviditetsbeholdning 2019 anslås til 114 millioner og 

driftskredittrammen 103 millioner. 

Dersom Helse Sør-Øst RHF i 2019 vedtar bruk av premiefondet til betaling av pensjonspremien, 

så vil det bedre likviditetsbeholdning i 2019 med samme beløp. Pr 2018 er dette 8,9 millioner. 

Foretakets tilgjengelig likviditet blir ikke påvirket av økt pensjonspremie i 2019. 

Foretaket bes å omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med realisering. 

Ingen salg i 2019. 

Foretaket bes omtale eventuelle budsjetterte gavemidler. 

Foretaket har kun budsjettert med sikker finansiering til forskning, utvikling og innovasjon. 

Foretaket bes å omtale intern arbeidskapital og ekstern arbeidskapital mot historiske nivåer og 

eventuelle årsaker til avvikende periodisering 

 


