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Budsjett 2020 – resultat, investeringer, balanse og likviditet 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar det fremlagte budsjett 2020 med et resultatmål på 12 millioner. 
2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på i alt 12 millioner. 
3. Styret tar Budsjett 2020 – kontantstrøm og balanse til orientering. 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle budsjettkorrigeringer blant 

annet som følge av føringer fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 18.12.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Resultatbudsjett for 2020, investeringer, balanse og likviditet er klare for styrebehandling, og 
fremlegges for styret i denne saken. Styret har tidligere fått fremlagt og behandlet sak vedrørende 
prosess for budsjett 2020, og sak vedrørende inntekter, aktivitet og resultat. 
 
Vedlagt til denne saken er detaljerte kommentarer (vedlegg 1), samt presentasjon av nøkkeltall og 
hovedmomenter fra budsjett 2020 (vedlegg 2). Leveranse av komplett budsjett 2020 til Helse Sør-
Øst RHF er 09.01.2020. En oppsummering følger under, for nærmere informasjon vises det til 
kommentarer og presentasjonen. Det presiseres at kommentarer (vedlegg 1) ikke er helt ferdigstilt 
i skrivende stund – det vil kunne komme mindre endringer frem til endelig frist for leveranse, 
09.01.2020. 
 
Sum driftsinntekter i budsjett 2020 er 615,2 millioner, opp fra 589,3 i budsjett 2019. Totale 
kostnader er budsjettert til 603,2 millioner, en økning fra 575,3 i budsjett 2019. Resultatmål i 
budsjett 2020 er 12 millioner, hvilket er en reduksjon på 2 millioner fra resultatmålet i budsjett 
2019. 
  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Aktivitet og inntekter 
 
Det er ingen endringer i budsjettert ISF-poeng siden Sak 63/19 Budsjett 2020 - Inntekter, aktivitet 
og resultat av 20.11.19.   
 
Totalt budsjetterte inntekter for 2020 er i skrivende stund 615,2 mill., endret fra 614,3 mill. i 
styresak 63/19 av 20.11.19. Endringen på positive 0,9 mill. består at hhv. økning i øremerket 
tilskudd Helse og arbeid på 0,25 millioner, andre øremerkede tilskudd på 0,2 millioner og økning i 
andre driftsinntekter på 0,45 mill. 
 
Sykehuset har, i skrivende stund, ikke mottatt informasjon om tildeling av forskningsmidler fra 
Helse Sør-Øst RHF. I budsjett 2020 slik det legges frem i denne saken er dette derfor budsjettert 
som i 2019. Det vil kunne komme endringer her når informasjon om tildeling foreligger.  
 
Resultatbudsjett 
 
Sum driftsinntekter i budsjett 2020 er p.t. 615,2 millioner, opp fra 589,3 i budsjett 2019. Totale 
kostnader er budsjettert til 603,2 millioner, en økning fra 575,3 i budsjett 2019. Resultatmål i 
budsjett 2020 er 12 millioner som lagt til grunn i ØLP, hvilket er en reduksjon på 2 millioner fra 
resultatmålet i budsjett 2019. 
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Det er budsjettert 410 millioner i lønnskostnader eks. pensjon, en økning fra 388 millioner i 
budsjett 2019. Pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift er budsjettert til 53,2 millioner, i 
basert på NRS pr juni 2019, en økning fra 47,5 millioner i budsjett 2019. 
 
Brutto månedsverk i budsjett 2020 er p.t. 566, hvilket gir en økning på 7 fra budsjett 2019. Denne 
økningen forklares delvis med økt aktivitet, økning i eksternt finansierte prosjekter, samt en 
midlertidig økning som en effekt av fremskyndet vedlikehold bygg. 
 
Resultatbudsjett 2020 er basert på budsjett 2019, gjeldende bemanning høsten 2019, estimat 
2019, samt krav og forutsetninger fra HSØ. Store deler av budsjettarbeidet er regulert ved føringer 
fra HSØ i budsjettskriv nr. 4-6 for 2020. Det må blant annet legges inn inntektsrammer fra HSØ og 
kostnader i forbindelse med tjenestepris Sykehuspartner. 
 
Budsjett 2020 er pris- og lønnsjustert med 3,1%, etter føringer fra eier, hvorav lønn er 3,6% (vektet 
70%), og 1,9% er pris (vektet 30%). Det er tatt inn i budsjettet økning i tjenestepris Sykehuspartner 
på 4 millioner. Økonomiske reserver er budsjettert med 5 millioner. 
 
Det er lagt inn ny aktivitet for 7 millioner, etter prioritering av foretaksledelsen. Som følge av dette 
må kostnader reduseres 4 millioner, resten håndteres ved nedtrekk av ramme blant annet 
vedlikehold og inventar som følge av fremskynding av kostnader innen disse områdene til 2019. 
Blant de områder som det er prioritert nye midler til er teknologiprosjekter, kvalitetsregister og 
tverrfaglig poliklinikk. 
 
Foretaksledelsen har vedtatt at kostnader skal reduseres med 4 millioner proporsjonalt. 
Avdelingsvise budsjettrammer er derfor redusert med 4 millioner etter størrelse. Den enkelte 
avdeling er ansvarlig for sin del av proporsjonal kostnadsreduksjon. Det vil parallelt jobbes med 
konkrete tiltak for kostnadsreduksjon. 
 
I budsjett 2020 er det allerede gjennomført omfordelinger i budsjetterte kostnader i 
størrelsesorden 5 millioner, blant annet; 

- Tilpasning i klinikk til endret casemix med svakere finansiering 
- Omfordeling til sikkerhet og beredskap 
- Videreføring av ny aktivitet fra 2018/2019 

 
 
Investeringer 
 
Investeringer er budsjettert til totalt 12 millioner i 2020, mot 15,8 millioner i 2019. De 12 millioner 
er fordelt mellom bygg (6,5 millioner), medisinsk teknisk utstyr (3 millioner), IKT (1 million) samt 
inventar og annet (1,5 millioner).  
 
Med utgangspunkt i strategi og mål har man redusert investeringsbudsjett for bygg og inventar til 
fordel for medisinsk teknisk utstyr, som er tredoblet.  
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Balanse 
 
Det er budsjettert med en økning av annen egenkapital tilsvarende resultatmålet i resultatbudsjett 
2020, 12 millioner. Dette vil gi egenkapital på 459 millioner og en egenkapitalandel ved årsslutt på 
58,8%.  
 
For ytterligere detaljer vises det til vedlagt presentasjon. 
 
 
Kontantstrøm 
 
Inngående bankinnskudd på driftskonto er estimert 177,2 millioner pr 31.12.2019. Ved utgang av 
2020 er denne forventet å synke med 50,5 millioner til 126,6. 
 
Hovedårsaken til dette er forskjell mellom kostnadsført pensjon og budsjettert premiebetaling på  
-58,9 millioner. For å kompensere for forskjellen mellom pensjonskostnad og pensjonspremie, 
øker Helse Sør-Øst RHF driftskredittrammen tilsvarende. Det er ikke planlagt bruk av denne i 2020.  
 
I statsbudsjettet er det lagt opp til at helseforetakene benytter premiefond til å betale deler av sin 
pensjonspremie i 2020. Helse Sør-Øst RHF har informert om at de vil komme tilbake med fordeling 
av bruk av premiefondsmidler pr foretak. Da denne informasjonen ikke foreligger i skrivende 
stund, har dette ikke blitt lagt inn i denne versjonen av budsjett 2020.  
 
 
Resultatmål: 
 
Kravet fra HSØ RHF til resultatmål i budsjett 2020 er 12 millioner, basert på resultat for 2020 i 
økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør mener at budsjett 2020 som det fremgår av saksfremlegg, samt 
presentasjon og kommentarer er realistisk i forhold til erfaringstall. Resultatmålet på 12 millioner i 
budsjett 2020 anses oppnåelig, basert på de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet. 
Resultatet vil bidra til å gi rom for fremtidige investering. 
 
Investeringer i budsjett 2020, som fremlagt i denne saken, dekker foretakets behov for det 
kommende året i forsvarlig grad. 
 
Administrerende direktør er av den oppfatning at oppstilling av balanse og kontantstrøm for 2020 
gir er godt og realistisk bilde av foretakets situasjon. Foretaket vil ha tilstrekkelig likviditet i 2020 
uten å måtte trekke på driftskreditten. 
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Administrerende direktør ber styret om fullmakt til å gjøre eventuelle nødvendige korrigeringer i 
budsjett 2020 frem mot endelig leveranse 09.01.2020, blant annet; 

- Premiefond i likviditetsbudsjett 2020 når informasjon om dette foreligger. 
- Innarbeide eventuell tildeling av forskningsmidler. 
- Eventuelle nye føringer fra Helse Sør-Øst RHF. 
- Eventuelle korreksjoner. 

 
 
 
 
Vedlegg 

1. Kommentarer 
2. Presentasjon 
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