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Vedlegg 1 Sak 0061/2020 Budsjett 2021 – 
Resultat – Investeringer – Balanse – Likviditet  

Kommentarer til budsjett 2021 
 

Foretak/sykehus Sunnaas sykehus HF 

Dato   18.12.2020 

Kommentarene er laget etter samme mal som til Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF). Foretaket vil 
arbeide videre med kommentarene frem til endelig levering av Budsjett 2021 til HSØ RHF den 
11.1.21. Foretaket har tilpasset kommentarene til styresaken 18.12.20  

 

DRIFT 

1. På hvilken måte er budsjettprosessen og forutsetninger forankret i organisasjonen? 
Budsjettprosessen og forutsetninger anses godt forankret i sykehuset. Budsjettarbeidet tar 
utgangspunkt i vedtatte mål- og strategidokumenter. 
• Budsjettet er forankret i foretaksledelsen gjennom arbeid i hele 2020, først inn mot 

økonomisk langtidsplan 2021-2024 og deretter med budsjett 2021.  
• I september 2021 ble budsjettdokument nr. 1 for Sunnaas sykehus HF sendt til ledere med 

budsjettansvar, tillitsvalgte og leder brukerutvalget, med informasjon om prosessen frem til 
vedtatt budsjett.  

• Nivå 3-ledere og nivå 2-ledere har hatt budsjettsamtaler med budsjettansvarlig controller.   
• Budsjett 2021 har vært sak i foretaksledelsen flere ganger høsten 2020, og er endelig vedtatt 

8. desember 2020.  
• Det ble avholdt en to dagers budsjettkonferanse i september 2020 med foretaksledelsen. 
• Det ble avholdt to digitale budsjettseminarer à 1,5 time i november og desember med nivå 3-

ledere, tillitsvalgte og leder brukerutvalget. Alle ble oppfordret til å komme med innspill. 
• Brukerutvalget ble orientert om foretaksbudsjett igjennom styresak i november og 

desember, samt egen orientering i møtet i november 2020. 
• Drøftingsmøte med tillitsvalgte om budsjett 2021 er gjennomført 9. desember 2020. 
• Økonomisk langtidsplan 2021-2024 er presentert og vedtatt av styret i mai 2020. 
• Budsjettprosessen 2021, inntekter og aktivitet, er presentert for styret høsten 2020 og 

budsjett 2021 skal vedtas 18. desember 2020. 

Sykehusets ansatte er motivert til å skape økonomisk handlingsrom for å nå mål beskrevet i 
utviklingsplanen (U35). 
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2. Hvilke rammebetingelser er lagt til grunn? 
Budsjettet 2021 er i all hovedsak bygget på tildelte rammer fra HSØ RHF for 2021 og 
forutsetninger gitt i budsjettskrivene fra HSØ RHF. 

Inntekter 

• Inntekter ut over ramme tildelt fra HSØ RHF er knyttet til gjestepasienter, Helse og arbeid 
(HA), TRS, eksternfinansierte prosjekter, utleie personell/lokaler og andre salgsinntekter som 
småvarer. 

• Innovasjon er budsjettert på bakgrunn av planlagt aktivitet 2021 der intern eller ekstern 
finansiering er avklart.  

• Forskningsmidler fra HSØ RHF blir lagt inn når det kommer (11-15.12) 
• Sykehuset har fått 1,6 millioner i økt basis for aktivitetsvekst. Økt aktivitet er lagt inn.   
• Helse og arbeid (HA) er budsjettert med en inntekt på 10,0 millioner. 8,0 millioner i 

«toppfinansiering», i tillegg kommer også ISF-inntekter og egenandeler lik 2,0 millioner.  
• TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser som har øremerket finansiering. 

TRS er budsjettert med inntekter i henhold til rammen på 36,3 millioner og 4,5 millioner som 
senteret har oppspart fra tidligere års bevilgninger.   

• Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) er budsjettert med 8,1 millioner. 
• ISF-inntekter prisjustert til 46 765 kroner pr. ISF-poeng. 

 
Pasientaktivitet 

• Ventetiden og passert planlagt tid er økt igjennom 2020 pga. covid-19. Sykehuset planlegger 
å øke aktiviteten i poliklinikk for å redusere ventetid og oppnå regionalt mål innen 2021 på 
under 50 dager.  

• Sykehuset har de siste årene hatt få eller ingen fristbrudd. I 2020 har det imidlertid vært et 
økt antall fristbrudd pga. covid-19. Sykehuset forventer at økt poliklinisk aktivitet vil bidra til 
å redusere antallet fristbrudd og nærme seg målet om ingen fristbrudd.  

• Sykehuset øker aktiviteten, målt i antall behandlinger, i tråd med krav om aktivitetsvekst. 

Kostnader 

Lønn, pensjon og sykefravær 

• Budsjett 2021 tar utgangspunkt i budsjett 2020 
• Det er lagt inn lønnsvekst på 2,2 %. 
• Pensjon er budsjettert på bakgrunn av beregninger etter norsk regnskapsstandard (NRS) pr. 

juni 2020 som er 3,8 millioner høyere enn i budsjett 2020.  
• Kostnader knyttet til covid-19 er budsjettert med 1,0 million lik tilleggsbevilgning i basis.  

 
Andre kostnader 

• Tjenesteavtale (SLA) IKT fra Sykehuspartner (SP) er lagt inn, 2 millioner lavere enn forutsatt i 
økonomisk langtidsplan 2021-24 

• Krav fra HSØ RHF til budsjetterte vedlikehold og utskifting bygg overholdes.  
• Kjøp fra Sykehusapoteket er på 4,7 millioner. 
• Internhandel er avstemt.  
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Investeringer og avskrivninger 

• Lokale investeringer for 2021 er totalt på 11 millioner. Sykehuset har valgt å prioritere 
investeringer knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i 2021.   

• Avskrivninger i budsjett 2021 er beregnet etter faktiske anlegg og investeringer og er 0,5 
millioner lavere enn i budsjett for 2020. 
 

3. Beskriv eventuelle endringer av funksjons- og oppgavefordeling som er hensyntatt i 
budsjettet, herunder endringer i opptaksområdet 
Ikke aktuelt i 2021 

4. Hvilke utfordringer ser foretaket/sykehuset for seg i perioden? 
• Sykehuset har kun fått ekstrabevilgning knyttet til covid-19 på 1,0 million. Foretaket 

forventer at kostnader knyttet til covid-19 vil være det mangedoblede. Sykehuset velger 
derfor å «reservere» budsjetterte reserver på 5,0 millioner til forventede covid-19 kostnader.  

• Finansiering av Helse og Arbeid har vært uklar de siste årene etter at prosjektet ble avsluttet 
og aktiviteten ble underlagt ISF-ordningen og midler overført til basis. For 2019 og 2020 har 
HSØ RHF dekket kostnadene med gjenstående midler fra prosjektet. For 2021 skal Sykehuset 
Østfold og Akershus universitetssykehus utarbeide avtaler i samarbeid med Sunnaas for 
tjenester Sunnaas yter til disse to. Resterende aktivitet i Helse og arbeid skal finansieres av 
HSØ RHF. 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.  

• Sykehuset har igjennom mange år mottatt ingen eller lav bevilgning til aktivitetsvekst. For 
2021 har foretaket budsjettert med en kraftig vekst i poliklinisk aktivitet og en mindre 
reduksjon i heldøgnsaktiviteten. Denne aktivitetsveksten er budsjettert finansiert med 1,6 
millioner i aktivitetsvekstmidler, 1,0 million i ettårig aktivitetsvekst, effektivisering i 
poliklinikken og ved deler av sykehusets gevinst av lavt lønnsoppgjør i 2020. Sykehuset har en 
vridning i casemix der flere pasienter tas til poliklinikk. Denne vridningen medfører reduserte 
inntekter samtidig som det er vanskelig å redusere kostnadene fordi de inneliggende 
pasientene blir mer ressurskrevende. Vridningen er i henhold til strategi og mål og en 
mangeårig oppfordring fra HSØ RHF.   

• Besluttede effektiviseringstiltak må gi forventet effekt på til sammen 6,4 millioner: 
o Redusere reisevirksomhet med 1,1 millioner 

Det forventes at 2021 blir et år med lavere reiseaktivitet enn tidligere år pga. 
smitteverntiltak. Samtidig tror vi at deler av denne aktiviteten vil bli permanent da vi 
i større grad vil fortsette å bruke elektroniske møter og konferanser. 

o Redusere lønnskostnadene med 3,5 millioner ved turnover 
- Sykehuset forventer effekt av organisasjonsutvikling (OU) prosess. 
- Det etablerte ansettelsesutvalget som vurderer alle ansettelser over 6 mnd. 

skal bli enda tydeligere i vurderingen av om personer skal erstattes, om 
kompetanse skal endres eller ansettelsen forsinkes. 

o Effektivisere poliklinikk med økte inntekter på 1,5 millioner 
Poliklinikken har etablert et prosjekt for å effektivisere og se på utvikling av 
poliklinikken i et fire års perspektiv. Det forventes at poliklinikken kan øke inntektene 
med 1,5 millioner uten økte kostnader.  
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o Mindre prosjekter fører til effektivisering på 0,4 millioner  
 

• Sykehuset budsjetterer med et sykefravær på 6,5 %.  Sykehuset er avhengig av at 
sykefraværet ikke blir vesentlig høyere.  

• Sykehuset må ha god kontroll på aktivitet for å oppnå budsjettert antall ISF-poeng. 
Foretaket opplever at flere elektive innleggelser og konsultasjoner blir avlyst i siste liten av 
covid-19 relaterte årsaker. Det kan være karantene pga. sykdom eller nærkontakter eller det 
kan være usikkerhet rundt sikkerheten med transport eller opphold i sykehus. Sykehuset har 
iverksatt tiltak for å trygge pasientene og overbooker mer enn vanlig. 

• Sykehuset må ha god kontroll på bruk av månedsverk/lønnskostnader.  
• Lønnsoppgjøret må ikke avvike vesentlig fra budsjett.  
• Uklarhet rundt vedtak for å gå i konseptfasen skaper usikkerhet og noe kostnader. Sunnaas 

må følge opp internt og eksternt. Det medfører også flere dårlige mellomløsninger med blant 
annet nødvendige investeringer og vedlikehold av eksisterende bygg som skal avhendes.  

 

 

5. Beskriv foretakets vurdering av risiko, eventuelle forventede omstillingsbehov og 
tiltak i 2021  
Budsjettet legger føringer for måloppnåelse i henhold til føringer i budsjettskriv fra HSØ RHF. 
Resultatmålet er på 9 millioner, som del av en langsiktig plan som sikrer økonomisk bærekraft i 
forbindelse med investering i byggetrinn 3. Resultatmålet er det samme som i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024. 

Risiko for måloppnåelse 2021 

• Covid-19 kan føre til uforutsette kostnader og inntektstap utover ekstrabevilgning på 1,0 
million og avsatte reserver på 5,0 millioner. 

• Avtaler med Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold om salg av tjenester fra 
Helse og arbeid er ikke undertegnet. Sykehuset jobber nå med dette. 

• Bevilgning fra HSØ RHF til drift av Helse og arbeid utover avtaler med Akershus 
universitetssykehus og Sykehuset Østfold, er ikke mottatt pr 13.12.2020.  

• Bruk av månedsverk må bli tilnærmet som budsjettert. 
• ISF-aktivitet må bli tilnærmet som budsjettert.  
• Sykefraværet må bli tilnærmet eller lavere enn budsjettert.  
• Lønnsoppgjøret må ikke overstige 2,2 %. 
• Endringer i basis mot budsjett 2021 på bakgrunn av pensjon blir ikke vesentlig. 
• Sykehuset er avhengig av å skaffe tilstrekkelig ekstern finansiering til forskning og utvikling 

(FoU) for å opprettholde ca. 7 % av driftskostnadene benyttet til forskning og utvikling. 
• Sykehuset er avhengig av at leveranse fra Sykehuspartner informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) støtter virksomheten.  
• Sykehuset er avhengig av at nye teknologiske investeringer og endringer i arbeidsprosesser 

på sikt fører til at gevinster kan hentes ut i form av reduserte månedsverk og derav lavere 
lønnskostnader.  
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Omstilling 2021 

Sunnaas sykehus HF tilstreber å være en dynamisk og lærende organisasjon som til enhver tid 
videreutvikler og tilpasser driften etter samfunnets behov. Det betyr at sykehuset er innovativt 
og implementerer gode løsninger tidlig i sykehusets daglige drift. 

Sunnaas sykehus sin virksomhetsidé: 

o Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og samfunn 
har nytte av 

o Sunnaas sykehus gjør andre bedre 

Hovedutfordringer for 2021 og i årene fremover ligger i om sykehuset lykkes med endring av 
arbeidsprosesser slik at kostnadene tilpasses aktivitet og resultatkrav som sykehuset er forpliktet 
til gjennom oppdrag og bestillerdokument. Dette krever videreføring av den stramme styringen 
på enhetsnivå for å muliggjøre oppnåelse av viktige mål og strategier. 

Høsten 2019 etablerte foretaksledelsen en partssammensatt prosjektgruppe for å lede 
organisasjonsutviklingsarbeidet. Arbeidet har pågått igjennom 2020. Status for OU-prosjektene: 

• Prinsipper for kliniske arealer inkl. etablering av intervensjonssenter – Dette er en del av 
byggetrinn 3 

• Prinsipper for pårørendearealer – Dette er en del av byggetrinn 3 
• Fordeling av sengearealer – Dette er en del av byggetrinn 3 
• Prinsipper for kontor og møterom – Dette er en del av byggetrinn 3 
• Samlet stab/administrasjon – implementeres januar 2021 
• Utrede samling av fag, kompetanse, utdanning – Utsatt pga. etablering av Sunnaas 

Rehabilitation Cluster (SRC)  
• Forskning og innovasjon – Utsatt pga. etablering av Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) 

 

6. Hva skyldes eventuelle større endringer i resultatet på linjenivå fra 2020 til budsjett 
2021? 
Inntekter øker med 14,1 millioner (2,2 %) 

• Basis økes med 10,6 millioner (2,6 %) som i all hovedsak forklares med pris- og lønnsvekst og 
endring i pensjon. 

• ISF-refusjon knyttet til heldøgn øker med 0,5 millioner (0,4 %). Endringen forklares i 
prisøkning pr. ISF-poeng og en reduksjon i antall ISF-poeng. 

• ISF-refusjon knyttet til poliklinikk øker med 1,9 millioner (17,4 %). Endringen forklares i 
prisøkning pr. ISF-poeng og en økning i antall budsjetterte konsultasjoner.  

• Gjestepasientinntekt har en økning på 0,4 millioner (2,0 %). Endringen forklares i prisøkning 
pr. ISF-poeng.  

• Inntekter til Helse og arbeid er redusert med 1,5 millioner (18,7 %), midlertidig 
inntektsøkning i 2020 er fjernet. 



6 
 

6 
 

• Andre øremerkede tilskudd øker med 2,0 millioner (5,0 %) som forklares med pris- og 
lønnsvekst til TRS og bruk av TRS sine oppsparte midler fra balansen (tidligere års 
underforbruk). 

• Andre driftsinntekter økes med 0,3 millioner (1,5 %). Endringen forklares i all hovedsak av 
pris og lønnsvekst.  

Kostnader øker med 17,5 millioner (2,8 %)  

• Fire linjer i Helse- og omsorgsdepartementetsoppstilling (HOD-oppstilling) knyttet til kjøp av 
helsetjenester og varekostnader må sees i sammenheng. Det er til sammen økning på 1,5 
millioner (5,3 %). Endringen forklares i all hovedsak av pris og lønnsvekst.  

• Lønn til fast ansatte øker med 2,2 millioner (0,6 %). Dette forklares med en vekst på grunn av 
lønnsoppgjør og ny aktivitet og en reduksjon på grunn av kontering av stillinger knyttet til 
midlertidige prosjekt. 

• Overtid og ekstrahjelp øker med 5,5 millioner (21,1 %). Økningen forklares i flere midlertidige 
stillinger til prosjekter og midlertidig aktivitet i TRS og regional kompetansetjeneste 
rehabilitering (RKR).  

• Pensjon er budsjettert i henhold til norsk regnskapsstandard (NRS) pr. juni 2020 
• Sykerefusjon økes med 1,0 million (4,8 %).  
• Annen lønn har en økning på 2,6 millioner (4,5 %). Årsaken er i all hovedsak knyttet til 

lønnsoppgjøret og reserver. 
• Avskrivninger redusert med 0,5 millioner (-2,5 %). 
• Andre driftskostnader øker med 4,6 millioner som utgjør en økning på 4,7 %. Andre 

driftskostnader består av mange ulike poster der de fleste økes i budsjett 2021 pga. pris og 
lønnsvekst, og økte vedlikeholdskostnader bygg. 

Foreløpig finansresultat øker med 0,4 millioner (29,3 %) 

• Finansinntekter går ned med ca. 1,3 millioner grunnet lav rentesats.  
• Finanskostnader går ned med ca. 1,6 millioner grunnet lav rentesats. 

 

• Resultat   

Resultatet reduseres med 3 millioner (-33,3 %) fra 12 millioner i budsjett 2020 til 9 millioner i 
budsjett 2021. Reduksjonen forklares i hovedsak med kostnadsøkninger som beskrevet i punktet 
over om kostnadsøkninger. 

 

7. Beskriv begrunnelse for og størrelse på buffer dersom foretaket har dette innen 
resultat eller bemanning    
Sykehuset har de siste årene budsjettert med reserver på ca. 5 millioner. Tilsvarende reserver er 
innarbeidet i 2021 budsjettet. Sykehuset har kun fått ekstrabevilgning knyttet til covid-19 på 1,0 
million. Foretaket forventer at kostnader knyttet til covid-19 vil være det mangedoblede. 
Sykehuset velger derfor å «reservere» budsjetterte reserver på 5,0 millioner til forventede covid-
19 kostnader.  
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8. Hvordan vurderes oppfyllelse (risiko og tiltak) av prioriteringsregelen? 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF 

8.1 Aktivitet  

8.2 Ventetider 

8.3 Kostnader per tjenesteområde 

 

9. Beskriv aktivitetsendringer i forhold til faktisk 2020 og ØLP 2021 
• Budsjett 2021 sett mot økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021 

- Antall utskrivelser for heldøgn er likt i ØLP 2021 og budsjett 2021. 
- Antall konsultasjoner økes med 1130 som er en økning på 13,7 %. Årsaken til vekst er at 

poliklinikken skal effektiviseres videre. Effektiviseringen er forventet gjennomført ved 
bedret logistikk og teknisk støtte. Prosjekt for effektivisering og utvikling av poliklinikken 
er igangsatt. 

- Antall ISF-poeng for heldøgn er likt i ØLP 2021 og budsjett 2021. 
- Antall ISF-poeng for poliklinikk økes med 56 som er en økning på 13,4 %. Årsaken til vekst 

er at poliklinikken skal effektiviseres ytterligere. Effektiviseringen er forventet 
gjennomført ved bedret logistikk og teknisk støtte. Prosjekt for effektivisering og 
utvikling av poliklinikken er igangsatt. 

- Antall liggedøgn for heldøgn er likt i økonomisk langtidsplan 2021 og budsjett 2021. 
• Budsjett 2021 sett mot faktisk 2020 

Aktiviteten i året 2020 er sterkt preget av covid-19 og sammenligning er vanskelig.  
2021 vil bli sammenlignet med 2020 i endelig leveranse til HSØ RHF 11. januar 2021 

10. Er grouper 2021 lagt til grunn i budsjetteringen?  
• Grouper2020 benyttet. 
• Diagnose-relaterte grupper (DRG) vekter for 2021 er lagt inn. 

11. Beskriv bemanningsendringer i forhold til faktisk 2020 og ØLP 2021 
Sunnaas sykehus HF budsjetterer med 572 månedsverk for 2021 
• Budsjett 2021 sett mot ØLP 2021 

I ØLP 2021-2024 budsjetterte sykehuset med 561 månedsverk. Økningen på 11 månedsverk 
forklares med økt aktivitet, økning i eksternt og internt finansierte prosjekter, samt en 
midlertidig økning grunnet økt sykefravær og flere i svangerskapspermisjon. 
 

• Budsjett 2021 sett mot faktisk 2020 
I 2020 bruker sykehuset 586 månedsverk som er 14 over budsjett 2021. Det høye forbruket 
av månedsverk i 2021 kan i all hovedsak forklares med merarbeid og fravær knyttet til covid-
19. 
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12. Beskriv hvor mye i budsjettet som gjelder koronapandemien. Sett gjerne inn tabeller 
eller annet med fordeling av «normal drift» og «korona» innen aktivitet, bemanning 
og resultat 
Sykehuset har kun fått ekstrabevilgning knyttet til covid-19 på 1,0 million. Foretaket forventer at 
kostnader knyttet til covid-19 vil være det mangedoblede. Sykehuset velger derfor å «reservere» 
budsjetterte reserver på 5,0 millioner til forventede covid-19 kostnader.  

Det vil si at sykehuset må iverksette effektiviseringstiltak hvis økte kostnader knyttet til covid-19 
overstiger 6 millioner eller hvis andre uforutsette hendelser inntreffer. 

 

 

13. Hva er foretakets/sykehusets vurdering av budsjettet, herunder også krav til 
realistisk budsjett basert på erfaringstall? 
Sunnaas sykehus HF mener budsjettet for 2021 er realistisk når risikoer fra punkt 5 inkluderes i 
vurderingen. Sykehuset har budsjettert med reserver, men de er tenkt benyttet til kostnader 
knyttet til covid-19 i 2021. 

14. Hvilke periodiseringsprinsipper er lagt til grunn for resultat, aktivitet og bemanning? 
Ikke klart 

15. Andre forhold 
Foretaket bes overordnet kommentere følgende: 

• Sammenhengen mellom budsjettert aktivitet og bemanning, herunder endring i 
produktiviteten innen somatikk 
Det er sammenheng mellom budsjettert aktivitet og bemanning, herunder endring i 
produktiviteten innen somatikk. Aktivitet ved sykehuset økes i budsjett 2021 sett mot 
budsjett 2020, men inntjening i ISF-poeng øker ikke. Årsaken til dette er en vridning i casemix 
fra mange korte heldøgnsopphold, til nå å ta flere av disse pasientene på poliklinikken. De 
korte heldøgnsoppholdene har høyest ISF-inntjening og totalt antall ISF-poeng vil derfor 
reduseres.  
 
Antall månedsverk øker sammenlignet med budsjett 2020. Årsaken til dette er økt aktivitet, 
flere pågående prosjekter med ekstern finansiering og aktivitetsvekst. Poliklinikken er i gang 
med effektivisering, blant annet i form av logistikk og evt bruk av støttefunksjoner. Det er 
forventet en effektivisering på 1 000 konsultasjoner knyttet til dette effektiviseringstiltaket. 
 

Hvordan finansiere Beløp Lønn 
Andre 
kostnader Månedsverk 

Ekstrabevilgning 
covid-19 

                                  
1 000 000  

                                  
1 000 000  

                                                 
-    

                                               
1,3  

Budsjetterte 
reserver 2021 

                                  
5 000 000  

                                  
3 000 000  

                                  
2 000 000  

                                               
3,9  

Sum 
                                  

6 000 000  
                                  

4 000 000  
                                  

2 000 000  
                                              

5,2  
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Produktivitet beregnes ved månedsverk ganger 12 delt på antall ISF-poeng. Produktiviteten 
2021 målt mot budsjett reduseres noe fordi både månedsverk går opp og antall ISF-poeng er 
redusert i 2021 målt mot budsjett 2020, av årsaker nevnt over. 

 
 

• Sammenhengen mellom budsjetterte lønnskostnader (fast lønn, ekstrahjelp og overtid), 
innleie og bemanningsutviklingen 
Det er sammenheng mellom budsjetterte lønnskostnader (fast lønn, ekstrahjelp og overtid), 
innleie og bemanningsutviklingen. Månedsverk knyttet til prosjekter er økt. Disse er 
budsjettert under engasjement og blir i HOD oppstilling gruppert til overtid og ekstrahjelp. 
Dette er årsaken til at denne posten økes. Mye av dette er eksternt finansiert eller oppsparte 
midler i balansen. 
 

• Sammenhengen mellom budsjettert aktivitet, bemanning og økonomi 
Sykehuset mener det er sammenheng mellom budsjettert aktivitet, bemanning og økonomi 
når vi korrigerer for effektiviseringstiltak, eksternt finansierte prosjekter og bruk av 
oppsparte midler i balansen. 

 

FINANS 

16. I malverket er det lagt inn et skjema for gevinstrealiseringsplan for byggeprosjekter 
og andre effektiviseringstiltak i helseforetaket. Vennligst kommenter dersom det er 
endringer fra opprinnelig plan. 

Byggeprosjektet til Sunnaas sykehus HF er foreløpig ikke i konseptfase eller for-prosjekt, som dette 
skjema er ment for. Foretaket tror det kan være nyttig og vil prøve det ut noe senere.   

17. 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. 
Tabellen under viser vedtatt fordeling av investeringsmidler til de ulike anleggsgrupper. Alle 
investeringer er planlagt finansiert ved egne oppsparte midler – ingen lån. 

 

Investeringer pr. prosjekt BUD 2020  ØLP 2021 BUD 2021  ØLP 2022  ØLP 2023  ØLP 2024
Oppgradering eksisterende Bygninger 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Ombygging/fortetting eksisterende bygg 0 4 000 0 4 000 6 000 9 000
MTU 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
IKT 1 500 1 000 1 800 1 000 1 000 1 000
Inventar og utstyr 500 1 000 800 1 000 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Annet 500 1 000 400 1 000 1 000 1 000
Byggetrinn 3 (godkjent utviklingsplan fra 2011) 0 0 0 0 200 601 152 710
Sum 12 000             15 000             11 000             15 000             217 601           172 710           



10 
 

10 
 

• Det er ikke budsjettert med ombygging/fortetting av eksisterende bygningsmasse i 2021. 
Årsaken er at byggetrinn 3 har blitt utsatt. 

• For øvrig har sykehuset fordelt midler etter behov, strategi og mål.  
• Budsjett bygg er som i ØLP. 
• Inventar og annet er redusert med til sammen 0,8 millioner til fordel for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT). (Bygg og inventar ble prioritert i 2019 budsjettet.) 
• Budsjett medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på 1 million som er en reduksjon fra 2020 der 

medisinsk teknisk utstyr ble prioritert. 
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er prioritert i 2021. 
 

• Foretaket skal beskrive innarbeidede investeringer og resultatførte kostnader i tilknytning til 
foretakets vedlikeholdsplaner for bygg og lokaler i 2021. 
• Budsjett 2021 har et høyere vedlikeholdsbudsjett bygg i resultat 2021 enn 2020. Når ser 

på summen av midler brukt på vedlikehold og utskifting på bygg i 2019, 2020 og 2021 så 
ligger gjennomsnittet godt over krav til vedlikehold på 250/pr m2 fra HSØ RHF. 
En million er lagt inn som ekstraordinært vedlikehold fra 2021 i tråd med krav HSØ RHF. 

 
• Foretaket skal beskrive innarbeidede investeringer i tilknytning til foretakets erstatningsplaner 

for medisinskteknisk utstyr i 2021. 
• Behovet for medisinskteknisk utstyr (MTU) i 2021 er høyere enn budsjettert. En MTU 

gruppe har vurdert behovet og prioritert de viktigste investeringene og sykehuset 
vurderer investeringene som tilstrekkelige.  

• Innkjøp under hundre tusen blir kostnadsført i henhold til retningslinjer i 
økonomihåndboken til HSØ RHF.   

 
• Foretaket skal beskrive hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for 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 sykehuset blir fakturert av Sykehuspartner. 
 

• Foretaket skal forklareeventuelle endringer i investeringsnivå og finansieringsmiks fra 
forutsetningene lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2021-2024.  
• Se tabell i innledning til dette punkt 17 om investeringer. Tabellen viser at det i 

økonomisk langtidsplan 2021 var planlagt å investere 15 millioner, mens budsjett 2021 
viser at planen nå er å investere 11 millioner. Investeringsrammen er redusert med 4 
millioner sammenliknet med ØLP 2021-2024, da det ikke lengre er budsjettert med 
ombygging/fortetting av eksisterende bygningsmasse i 2021. Årsaken er at byggetrinn 3 
har blitt utsatt. 

 
 

• Foretaket har ansvaret for at nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer er avstemt med 
Sykehuspartner HF.  
• Sykehuset har meldt behov for investeringer på inntil 2 millioner til sykehuspartner. 

Sykehus Partner har tatt forbehold om godkjenning av sitt budsjett fra HSØ RHF.  
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18. Likviditet  
• Foretaket skal omtale likviditetsutviklingen og hvordan denne er planlagt innenfor tilgjengelig 

driftskredittramme og evt. risiko forbundet med dette. 
• Sykehuset har ikke hatt behov for å benytte driftskredittrammen de siste årene. 
• Sykehuset planlegger heller ikke å benytte noe av driftskredittrammen i 2021. 
• Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen (betaling 

av pensjonspremie) påvirker likviditetsbeholdningen negativt. I budsjett 2021 utgjør 
dette -39,4 millioner. HSØ RHF vil utvide driftskredittrammen med tilsvarende beløp, dvs. 
at sykehusets tilgjengelig likviditet ikke blir påvirket av økt pensjonspremie i 2021 men 
likviditetsbeholdningen forventes å bli 15 millioner lavere ved utgangen 2021 i forhold til 
inngående balanse.  

• I statsbudsjett for 2021 legges det ikke opp til at helseforetakene benytter premiefond til 
å betale deler av pensjonspremien i 2021. Dersom det kommer senere på året blir 
foretakets likviditet tilsvarende bedret.   
 
 

• Foretaket skal omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med realisering. 
• Ingen salg 2021 
 

• Foretaket skal omtale eventuelle budsjetterte gavemidler. 
• Sykehuset har kun budsjettert med sikker finansiering til forskning, utvikling og 

innovasjon. 
 
 

• Foretaket skal omtale intern arbeidskapital og ekstern arbeidskapital mot historiske nivåer og 
eventuelle årsaker til avvikende periodisering. Det er laget en egen rapport i SAS som skal brukes 
til dette formålet. Rapporten heter «Analyse arbeidskapital, pensjon og investeringer 2021» og 
ligger lagrer på F:\RHF_HSO\Budsjett 2021 
• Periodiseringer er gjort ut fra erfaringstall fra tidligere år. 
• Foretaket vil benytte rapporten i SAS i det videre arbeide med sluttføring av budsjett 

2021 til endelig leveranse 11.1.21. 
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