
 

 Side 1 av 6 

 
 

Saksfremlegg 
 
 
 
 

 

 
 
Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF Sak 0054-2020 Budsjett 2021 Resultat –
Investeringer-Balanse-Likviditet 

18.12.2020 

Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF sak 146/20 Budsjett 2021 Resultat- 
og investeringsbudsjett 

8.12.2020 

 
 

Sak 6120 
Budsjett 2021 Resultat – Investeringer – Balanse - Likviditet 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar resultatbudsjett 2021 slik det fremkommer i saken; 
Driftsinntekter 630,2 millioner 
Resultat 9 millioner 
Bemanning tilsvarende 572 årsverk  
 

2. Styret vedtar et investeringsbudsjett 2021 på 11 millioner, fordelt på bygg, medisinsk teknisk 
utstyr (MTU), informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), inventar og annet slik det 
fremkommer i saken. 
 

3. Styret vedtar at budsjetterte reserver på 5 millioner, skal forbeholdes eventuelle 
merkostnader covid-19.  

 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne endringer av tall i budsjett 2021 i tiden 

frem til endelig leveranse til Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) den 11.1.2021, forutsatt at 
endringen ikke endrer risikonivået eller strategisk innretning i budsjett 2021. 

 
 

 
 
Nesodden, 18.12.2020 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Foretaket utarbeider årlig et budsjett i henhold til retningslinjer fra HSØ RHF.  
Budsjett 2021 har vært behandlet to ganger tidligere i styret: 
 
Sak 44/20 Budsjett 2021 - Prosess            styremøte 30.09.20 
Sak 54/20 Budsjett 2021 - Inntekter, aktivitet og resultat         styremøte 20.11.20 
 
Aktivitet og inntekter ble presentert i styremøte 20.11.20. Endringer i budsjetterte inntekter og 
aktivitet fra styresak 54/20 er beskrevet i denne sak. 
 
Sunnaas sykehus HF (Sun HF) ønsker i denne sak å presentere et komplett budsjett 2021, med 
fokus på kostnader, investeringer og likviditet.  
 
Budsjettert resultatet er fortsatt 9 millioner, noe som er med på å sikre langsiktig økonomisk 
bærekraft - tilstrekkelig for å realisere byggetrinn 3. Samme resultatkrav som i økonomisk 
langtidsplan (ØLP) 2021-24. 

 
Foretaket er solid med en budsjettert egenkapital pr 31.12.21 på 471 millioner, tilsvarende en 
egenkapitalandel på 57 %. 
 
Foretaket er likvid med en budsjettert bankbeholdning pr 31.12.21 på 193 millioner og en 
likviditetsreserve på 350 millioner. 
 
I vedlegg 1 er det utfyllende kommentarer om budsjett 2021, etter mal fra HSØ RHF. 
 
Det har, i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2021, vært gjennomført drøftingsmøte mellom 
tillitsvalgte og administrasjonen den 9. desember 2020. Protokoll fra dette drøftingsmøtet er ikke 
ferdigstilt. Denne sak har derfor kun vedlagt referat fra møtet og må ikke leses som protokoll. 
Referatet ligger i vedlegg 2.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Inntekter: endringer fra sak 54/20 Inntekter, aktivitet og resultat.  
Budsjetterte inntekter for 2021 er 630,2 millioner. Det er en økning på 14,2 millioner mot 
budsjett 2020. Økningen kan i hovedsak forklares med tildelt kompensasjon for generell lønns- 
og prisvekst, økt pasientaktivitet, samt midler tildelt til økt aktivitet og håndtering av covid-19-
pandemien.  
Inntekter er redusert med 1,3 millioner fra styresak 54/20: Tildeling kompensasjon smittevern og 
beredskap covid-19, er redusert fra 2 millioner til 1 million. 
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Tabell 1: Inntekter 

 
Aktivitet: endringer fra sak 54/20 Inntekter, Aktivitet og resultat 
Totalt antall behandlinger i budsjett 2021 er 12 483, en økning på 1 283 behandlinger (11,5 %) 
fra budsjett 2020. Det er langt høyere vekst i pasientbehandling enn krav fra regjeringen på 
2,2%. 
 
Poliklinikk er økt med 1000 konsultasjoner i 2021 fra styresak 54/20. 
Heldøgn har samme antall utskrivelser som i styresak 54/20. 
 

 
Tabell 2: Aktivitet i antall utskrivelser og konsultasjon 
 
 
Innsatsstyrt finansieringspoeng (ISF-poeng): endringer fra sak 54/20 Inntekter, Aktivitet og 
resultat 
 
Poliklinikk er økt med 56 ISF-poeng i budsjett 2021 fra sak 54/20 Budsjett 2021 - Inntekter, 
aktivitet og resultat av 20.11.20. Det tilsvarer en økning i inntekter på 1,5 millioner, inklusiv 
egenandeler. 
 
Heldøgn har samme antall ISF-poeng i budsjett 2021 som i sak 54/20. 
 

 
Tabell 3: ISF-poeng pr år 
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Kostnader i resultatbudsjett 
Det er vist tidligere i saken at driftsinntekter øker med 14,2 millioner fra budsjett 2020. 
 
Driftskostnadene i 2021 øker med 17,5 millioner fra budsjett 2020 se tabell 4: 

• Herav 8,1 millioner i økt lønn eksklusiv pensjonskostnader 
• 3,8 millioner i økte pensjonskostnader 
• Øvrige kostnader har økt med 5,6 millioner (prisvekst utgjør 3 millioner) 

 
Driftsresultat budsjett 2021 er 3,3 millioner lavere enn i budsjett 2020 

 
Tabell 4: Resultatbudsjett med spesifiserte kostnader 
 
 
Månedsverk er økt med 6 årsverk fra budsjett 2020, se tabell 5. 
Årsaken er økt aktivitet, flere prosjekter og flere vikarer for sykemeldte og ansatte i 
fødselspermisjon. 
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Tabell 5: Lønnsutvikling og månedsverk 
 
Investeringsbudsjett 
Investeringsbudsjettet er på i alt 11 millioner. Midlene har blitt fordelt mellom anleggsklassene 
av en overordnet investeringsgruppe i foretaket. Da foretaket ikke har fått gå i konseptfase, er 4 
millioner til ombygging/fortetting flyttet fra 2021 til 2022, i påvente av positivt svar. 
 
I 2021 er det IKT som er prioritert. I 2020 var det MTU og i 2019 var det bygg og inventar som ble 
prioritert, se tabell 6 nedenfor. 

 
Tabell 6: Lønnsutvikling og månedsverk 
 
Balansebudsjett 
Balansen er fortsatt i endring, og vil være det frem til levering 11.1.21.  
Balansen har en budsjettert egenkapital pr 31.12.21 på 470 millioner og en egenkapitalandel på 
57%. Det er antatt at egenkapitalandelen vil øke noe frem til sluttføring. Det er en meget solid 
balanse. 
Innestående på driftskontoen er beregnet til 193 millioner pr 31.12.21. 
 
Likviditetsbudsjett 
Sunnaas sykehus HF styrer etter kontantstrøm.  Kontantstrømmer påvirkes fra tre 
hovedområder: 

1. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (drift) 
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2. Kontantstrøm fra investeringer 
3. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 

 
Likviditetsbeholdning pr 31.12.21 er budsjettert til 193 millioner. Det er en reduksjon med  
 -15 millioner fra året før. Reduksjonen kan henføres til de tre hovedområder: 
fra drift   -1,2 millioner 
fra investeringer  -12,1 millioner 
fra finansiering   -1,7 millioner 
sum     -15 millioner 
 
I driften ligger det god kontantstrøm fra avskrivninger og resultatet, til sammen 31 millioner. 
Samtidig er betalbar pensjonspremie nesten 40 millioner større enn pensjonskostnaden, hvilket 
tapper foretaket for likviditet. Kredittrammen vil økes med 39,4 millioner, tilsvarende forskjellen 
mellom pensjonskostnad og betalbar pensjonspremie.  
 
Sunnaas sykehus har god likviditet og stor likviditetsreserve på 350 millioner. 
 
Utfordringer 
Største utfordringen er håndtering merkostnader av covid-19-pandemien i 2021. 
Foretaket er tildelt 1 million for å håndtere merkostnader smittevern og beredskap i 2021.  
I 2020 har foretaket mottatt 37 millioner fra HSØ RHF/Helse og omsorgsdepartementet (HOD) 
for å håndtere covid-19-pandemien. 
 
Foretaket ser at 1 million til å håndtere covid-19-pandemien i 2021 ikke er tilstrekkelig. 
Foretaket reserverer budsjetterte reserver på 5 millioner til merkostnader covid-19 i 2021. 
 
Sykehuset må gjennomføre en kostnadsreduksjon for blant annet å finansiere ny strategisk 
aktivitet, summert til 3,9 millioner. 
 
Foretaket har vedtatt effektiviseringstiltak på til sammen 6,4 millioner. 
Det krever stor innsats fra alle i foretaket å få til det. 
 
Sykehuset venter på avklaring finansiering Helse og Arbeid (HA) for 2021. 
Det er dialog med Akershus universitetssykehus (Ahus) og sykehuset Østfold (SØ) om avtaler. 
HSØ RHF er påtenkt å finansiere resten av driftstøtten.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør mener det fremlagte budsjett 2021 er forsvarlig og bærekraftig. 
Det er i 2021 risiko knyttet til merkostnader smittevern og beredskapskostnader. 
Administrerende direktør er av den oppfatning at meget god soliditet og stor likviditetsreserve, 
gjør at foretaket kan tåle en høyere risiko i 2021. 
 
 
 
Vedlegg 
1.  Kommentarer budsjett 2021 
2.  Referat drøftingsmøte budsjett 2021 tillitsvalgte og administrasjonen (protokoll er ikke 
ferdigstilt pr. 14.12.2020) 


	1. Hva saken gjelder
	2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
	3. Administrerende direktørs anbefaling

