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Sak 0066-2019 

Tiltak resultatoppnåelse ØLP 2020-2023 - konsekvenser bortfall midler til aktivitetsvekst 

 
Forslag til vedtak 
 

 Styret tar oppdatert analyse som viser redusert økonomisk konsekvens som følge av 
redusert bortfall av midler til aktivitetsvekst til orientering. 
 

 Styret tar foretakets plan om å gjennomføre prosess og sparetiltak for et år av 
gangen i 2020-2023 for å sikre investeringsplaner i byggetrinn3 til orientering. 
 

 Styret tar til orientering at gjenværende nødvendig sparebehov for 2020 er løst med 
konkrete og realistiske tiltak og at det er god plan og fremdrift med hensyn til å finne 
konkrete sparetiltak for 2021 og utover i de pågående OU-prosesser.  
 

 Styret er orientert om at foretaket planlegger å iverksette sparing i budsjett 2020 
utover det som er nødvendig. Foretaket kommer tilbake med omfang i sak om 
budsjett 2020 i styremøte 17.12.19. 
 

 
 
 
 
Nesodden, 20.11.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Saken omhandler at Sunnaas sykehus HF ikke ble tildelt midler til økt pasientrettet vekst i 2018 
og 2019, og heller ikke fikk budsjettere med friske vekstmidler i planperioden 2020-2023 i 
økonomisk langtidsplan (ØLP).  
 
I samme periode måtte sykehuset levere og budsjettere med samme aktivitetsvekst som de 
andre helseforetakene.  
 
Situasjonen så etter hvert kritisk ut i et langsiktig perspektiv. ØLP 2020-2023 (39) viste at 
sykehuset delvis hadde mistet og ville miste, til sammen 400 millioner i et 20-års perspektiv. For 
å håndtere en slik utfordring, stod sykehuset overfor et stort sparebehov beregnet til 17 
millioner i perioden 2020-2024. 
 
Styret vedtok som følge av utfordringsbilde i sak 3019 2019-05-27 om ØLP 2020-2023, at 
administrasjonen skulle komme tilbake med en egen styresak; «med en samlet oversikt over 
realistiske og konkrete tiltak og prosess for måloppnåelse. I saken ber styret om en særskilt 
konsekvensvurdering av bortfall av midler til aktivitetsvekst». 
 
Denne saken kommer til styret for å svare opp styrets vedtak over. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Bakgrunn  
Sunnaas sykehus ble ikke tildelt midler til å finansiere vekst i pasientrettet aktivitet i 2018, 
anslått til 4 millioner. Heller ikke i 2019 ble sykehuset tildelt sin proporsjonale andel av midler til 
aktivitetsvekst, anslått til 3,3 millioner det året. 
 
Vekstmidler blir tildelt som en økning i basisrammen og blir dermed liggende til «evig tid» eller 
blir borte til «evig tid». I ØLP 2020-2023(39) er det en tidshorisont på 20 år. I et 20-årig 
tidsperspektiv har sykehuset allerede mistet tilsammen 157 millioner, som følge av manglende 
økning i basisrammen basert på kjente tall for 2018 og 2019.  
 
I utarbeidelsen av Økonomisk langtidsplan 2020-2023, var det også et krav fra eier, at sykehuset 
måtte budsjettere med uendret basisramme i hele planperioden. Det utløste et potensielt 
ytterligere tap av midler til vekst, estimert til 240 millioner. 
 
Selv om basisrammen ikke har blitt økt siden 2017, så har Sunnaas levert på kravene til årlig 
vekst i pasientrettet aktivitet også i 2018 og 2019, og budsjettert med vekst i nåværende 
planperioden 2020-2023 tilsvarende Helse Sør-Øst RHF sine krav. 
 
Foretaket vurderte situasjonen som meget utfordrende i det langsiktige bilde. I april 2019 var 
situasjonen at foretaket ville mangle 400 millioner, dersom varslet bortfall av midler til økt 
aktivitet ville bli en realitet ut 2023. Det ble da beregnet behov for innsparinger i størrelsesorden 
17 millioner i årene 2020-2024 i for å opprettholde økonomisk bærekraft til byggetrinn 3.  
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I styremøte 27 mai 2019 sak 3019 2019-05-27, behandlet eget styre ØLP 2020-2023, hvor det var 
lagt inn nødvendig sparing i framskrivningene tilsvarende 17 millioner, uten at det lå konkrete 
tiltak bak. Følgende enstemmige vedtak ble gjort av styret: 
 
«Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til Økonomisk langtidsplan 2020-2023 for 
Sunnaas sykehus HF. 
Styret ber administrerende direktør om å arbeide videre med risikoreduserende tiltak slik at 
resultatutviklingen sikrer investeringsplanene i byggetrinn 3 som forutsatt. 
Styret ønsker en egen styresak i styremøtet 24.september 2019 med en samlet oversikt over 
realistiske og konkrete tiltak og prosess for måloppnåelse. I saken ber styret om en særskilt 
konsekvensvurdering av bortfall av midler til aktivitetsvekst.» 
 
Våren 2019 ble det opprettet en arbeidsgruppe i foretaket for å se på hva slags prosess foretaket 
skulle sette i gang for å finne realistiske og konkrete tiltak som kan gi 17 millioner i innsparinger 
de kommende fem år. Det årlige sparebehovet var beregnet til 3,5 millioner. Arbeidsgruppen 
anbefalte at foretaket legger opp til årlige mindre prosesser og årlige mindre sparebeløp, i stedet 
for en stor prosess for å spare 17 millioner så fort som mulig. Bakgrunnen for det, var at gruppen 
så flere muligheter for at beregnet sparebeløp kan bli lavere i løpet av 2020-2024:  

- foretaket kan igjen få midler til økt aktivitet 
- salgsproveny tomteareal kan bli høyere enn lagt til grunn i ØLP 
- byggestart byggetrinn 3 kan bli utsatt.   

 
Foretaksledelsen vedtok gruppens anbefalinger i mai 2019, og oppdraget om årlig sparing ble 
lagt innunder pågående organisasjonsutviklingsprosesser (OU) i foretaket.  
 
Det har vært avholdt strategisamling og budsjettkonferanse og budsjettseminar, hvor et av 
temaene har vært hvordan spare det vi må – med fokus på 2020.  
 
Sunnaas sykehus HF har i 2019 også gjentatte ganger tatt opp utfordringsbilde som følge av 
bortfall av aktivitetsmidler på oppfølgingsmøter og i korrespondanse med HSØ RHF. 
 
 
Status  
I løpet av høsten har det skjedd to viktige ting, som reduserer nødvendig sparebeløp. 
 
I august ble det klart at byggestart for byggetrinn 3 må utsettes med 1 år, da Helse Sør-øst RHF 
ikke tillot oppstart av konseptfasen for Sunnaas høsten 2019. Det gir foretaket enda et år til å 
spare opp midler til det nye bygget.  
 
For det andre – og aller viktigst - kom det gode nyheter fra Helse Sør-øst RHF nå i november. I 
saksdokumentene til direktørmøte 7.11.2019, stod det følgende i en styreforberedende sak om 
budsjett 2020: 
 
«Sunnaas sykehus HF - inntektsrammeforutsetninger 
Inntektsrammen til Sunnaas sykehus HF ble som planforutsetning i styresak 016-2019 
Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Planforutsetninger forutsatt uendret fra 2019. Det er i 
2019 utført et regionalt arbeid med å se på rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst. I dette 
arbeidet ligger det å vurdere definisjon av regionale funksjoner og lokalisering av disse. 
Arbeidet er ikke avsluttet. 
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Administrerende direktør anser Sunnaas sykehus HF å være finansiert for å tilby 
pasientbehandling med dagens virksomhetsinnhold.  
Det foreslås at basisrammen for 2019 videreføres i 2020 med tillegg av en økning på 2 millioner 
kroner for å understøtte den regionale oppgaven sykehuset innehar innen kompleks 
rehabilitering.» 
 
Forslaget om å øke basisrammen til Sunnaas med 2 millioner i 2020, er en god nyhet for budsjett 
2020. Det gir sykehuset en mulighet til å øke pasientrettet aktivitet med mindre behov for 
sparing. Midlene utgjør 60 % av det foretaket burde ha fått, sammenliknet med en proporsjonal 
andel av vekstmidlene Helse Sør-øst RHF deler ut til de andre helseforetakene.  
 
Det er rimelig å legge til grunn at sykehuset vil få denne type økning i basis i flere år fremover. I 
tabellen under er nødvendige midler til vekst oppdatert med en antakelse om at sykehuset får 2 
millioner i økt basisramme hvert år i planperioden 2020-20203.  
 

 
 
 
Situasjonen i et 20-års perspektiv er nå forbedret med nesten 140 millioner, målt mot mai 2019. 
Årlig nødvendig sparebeløp som følge av at foretaket nå legger til grunn delvis tildeling av 
vekstmidler i 2020-2023, er nå redusert med 2 millioner til 1,5 millioner i snitt (mot 3,5 millioner 
i snitt i ØLP 2020-2023 som ble vedtatt mai 2019). 
 
I 2020 er nødvendig sparebeløp estimert 1 million og et konkret tiltak om redusert energiforbruk 
er allerede på plass.  Energisparetiltakene som er gjennomført i 2019, er estimert til å gi 
energibesparelser i størrelsesorden 1 million i 2020, gitt samme gjennomsnittstemperatur og 
energipriser som 2019.  
 
Det er laget en god plan og fremdrift for flere OU-prosesser, som bl.a. skal sikre tilstrekkelig 
sparing i 2021-2023. Mandater under utarbeidelse: 
 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2039 Alle år

År 1 med bortfall -3 959     -3 959     -3 959     -3 959     -3 959     -3 959     -3 959     -3 959     -87 098    

År 2 med bortfall -3 324     -3 324     -3 324     -3 324     -3 324     -3 324     -3 324     -69 804    

År 3 med bortfall -1 045     -1 045     -1 045     -1 045     -1 045     -1 045     -20 900    -177 802          

År 4 med bortfall -1 480    -1 480    -1 480    -1 480    -1 480    -28 120   

År 5 med bortfall -1 480    -1 480    -1 480    -1 480    -26 640   

År 6 med bortfall -1 480    -1 480    -1 480    -25 160   

-257 722          



 

 Side 5 av 5 

I 2020 slutter flere personer som innehar nøkkelstillinger. Foretaket skal tenke nytt og 
fremtidsrettet, når vurderer hvordan oppgavene nøkkelstillingene innehar skal ivaretas i 
fremtiden. Flere av de ledige nøkkelstillinger er lagt til OU-prosesser som starter tidlig i 2020. 
 
Sykehuset ønsker for øvrig å spare mer enn «nødvendig» i 2020, for å gi plass til ny aktivitet og 
for å understøtte måloppnåelse strategi 2035. Foretaket kommer tilbake i saken om Budsjett 
2020 i styremøte 17.12.2019 vedrørende hva slags aktivitet det planlegges å gi plass til og hvor 
mye foretaket må spare i tillegg for å få plass til det. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anser nå utfordringsbildet til å være håndterbart i planperioden 2020 - 
2023, ettersom foretaket ser ut til å få en økning i basisrammen med 2 millioner årlig. Årlig 
nødvendig sparebehov blir da redusert til 1,5 millioner i snitt, som anses som håndterbart. 
 
Administrerende direktør mener det er riktig at foretaket planlegger sparing for et år av gangen, 
da langsiktig sparebehov kan endres til det bedre, slik det har i høst: 
- Foretaket har igjen fått økning i basis og forventer at det fortsetter i 2021-2023 
- Byggetrinn 3 er utsatt med 1 år, noe som gir et ekstra år med sparing til investering i 

byggetrinn3 
 

Salgsproveny for tomter som skal selges kan bli høyere enn de 72,5 millioner, som er lagt inn i 
ØLP 2020-2023. 
 
Økningen i basis med 2 millioner årlig, har redusert nødvendig årlig sparebeløp fra 3,5 millioner 
til 1,5millioner. 
 
Administrerende har god tro på at det nødvendige sparebehovet er løst for 2020 med det 
konkrete tiltaket om energisparing. Videre anser Administrerende direktør at det foreligger en 
god plan og fremdrift i pågående OU-prosesser, som skal sikre nødvendig sparing 2021-2023 slik 
at investeringsplaner i byggetrinn 3 er sikret. 
 
Administrerende direktør vil at sykehuset skal se på muligheter til sparing, utover nødvendig 
sparing som er omhandlet i denne sak. Sykehuset ønsker å gi midler til ny aktivitet i budsjett 
2020 og da må det som hovedregel spares inn for tilsvarende beløp. Styret vil bli presentert for 
eventuell ny aktivitet på styremøte 18.12.19.  
 
 


