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Referat fra drøftingsmøte budsjett 2021 mellom tillitsvalgte og administrasjonen 
 
Referat fra drøftingsmøte om budsjett 2021 mellom tillitsvalgte og administrasjonen vedlegges endelig 
styresak budsjett 2021. Tidligere har ikke vi hatt tradisjon for formelle drøftinger med tillitsvalgte, men de 
har deltatt i budsjettseminar, er oppdatert i møte med administrerende direktør, samt enkelte år hatt egne 
møter med økonomi. I år gjennomføres det drøftinger digitalt, men pga. tidsfrister og covid 19 vil det 
foreligge referat fra drøftingen. Sykehuset planlegger fysiske drøftinger samt underskrevet protokoll for 
budsjett 2022.  
 
 
Tillitsvalgte har i forkant av møtet meldt følgende momenter de ønsker å drøfte med administrasjonen: 
 

• Tillitsvalgte støtter at poliklinikk skal øke, men setter spørsmålstegn om hvordan man skal få det til 
samtidig som man har fulle senger. Hvilke hender skal man bruke?  Bør dette spesifiseres i 
budsjettet? 

Svar fra administrasjonen: 
Veksten er todelt: 

1. Aktivitetsvekst tilført nye inntekter på 1,6 millioner. 
2. Effektivisering av poliklinikk med 1,5 millioner er vedtatt og klinikken har påbegynt et 

prosjekt som heter Effektivisering og utvikling av poliklinikken i et 4 års perspektiv som vil 
gi et tydeligere tiltak for å nå effektiviseringen.  

I budsjett 2021 er det beregnet midler til månedsverk, ikke spesifisert hvilke faggrupper. Budsjettet 
er ikke, på et slikt detaljnivå at det beskriver hvilke faggrupper som skal ha størst vekst. Det 
budsjetteres med færre utskrivelser heldøgn i 2021 enn 2020 slik at dette kan fristille noe tid til 
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polikliniske konsultasjoner. Tillitsvalgte er usikker på om færre utskrivelser vil føre til fristilte 
ressurser.  
 
Tillitsvalgt for legene uttrykker bekymring for økt arbeidsmengde uten mer ressurser  

 
• Turnover blir brukt som et begrep, på seminaret i går kom det frem at turnover er et feil ord og at 

dette bør endres på. Ønskelig at det kommer tydeligere frem hva punktet faktisk betyr/innebærer. 

Svar fra administrasjonen: 
Av alle innspill til effektivisering i budsjettprosessen var det flere som hadde med hvordan foretaket 
håndterer stilling blir ledig (oppsigelse og pensjonering). Skal en ledig stilling erstattes helt eller 
delvis, eller ikke erstattes? Skal stillingen erstattes med annen kompetanse eller på lavere nivå? Kan 
en utsette å besette ledig stilling? Samletittelen på dette effektiviseringstiltaket ble «Turnover». 
Å styrke ansettelsesutvalget betyr ikke å øke kostander, planen er å øke antall medlemmer fra 2 til 
3, samt trekke inn en relevant person ift. stillingen som skal vurderes gjeninnsatt. Personer i 
ansettelsesutvalget gjør dette innenfor sin vanlige stillingsstørrelse. 

 
• «Overtid og ekstravakter» har økt med omtrent 6 millioner fra 2020. Tenker det er lurt å si noe mer 

om hva som ligger inn under dette punktet.  

Svar fra administrasjonen: 
4,3 millioner skyldes økning av engasjementer. Skal beskrive det nøyere i styresaken, så ikke man 
forledes til å tro at det er klinikken 

 
• Ny økt aktivitet 

Hvem har besluttet og prioritert disse aktivitetene? Har fagsjefene vært inkludert i denne 
prosessen? Tillitsvalgte tenker at fagsjefene kan bidra godt inn i slike beslutninger. 

Svar fra administrasjonen: 
Det er FTL som prioriterer ny aktivitet basert på langsiktige mål og tiltak for å nå målene. 
Enkelte prosjekter har i tillegg midler som det ikke trengs å spare til pga. eksterne midler og eller 
tildelinger fra reserver 2018 og 2019. 

 
• Kan du utdype punktet: Utfordrende at lavere inngående lønnsoppgjør 2020 og inn i budsjett 2021, 

er brukt opp til pådrag økte faste kostnader i løpet av 2020? 

Svar fra administrasjonen:  
Det er beregnet at et lavere lønnsoppgjør i 2020 enn budsjettert, vil ha en positiv effekt på budsjett 
2021 i størrelsesorden ca. 3-4 millioner. Den positive effekten er delvis brukt opp, ved at det har 
tilkommet faste kostnader i 2020, som også blir med inn i 2021. Samt er ikke tildelte 
aktivitetsmidler tilstrekkelig til å få til budsjettert økt aktivitet. 
 

 
• Bassenget må gjennom store reparasjoner for å komme i stand i 2021, tillitsvalgte kan ikke se at 

dette er lagt inn i budsjettet. 

Svar fra administrasjonen:  
Eiendomssjef er i ferd med å lage beskrivelse av reparasjonen, for å legge ut på anbud og få tilbud. 
Vi vet ikke hva det vil koste, men frykter at det kan koste flere millioner. 5 millioner kan være en 
hypotese. 
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Det er ikke budsjettert med dette i 2021. Vi har to alternative løsninger: 
1) Håpe på at regjeringen igjen kommer med sysselsettingstiltak for bygg og anlegg, hvor 

helsevesenet kan søke om midler til prosjekter som kan igangsettes umiddelbart. 
(regjeringen delte ut slike midler i august 2020. Den gang fikk Sunnaas 700 000. 

2) Dersom ingen friske midler blir tildelt (se alt 1) må reparasjonen uansett gjøres. Foretaket 
vil da bruke av «opparbeidede investeringsrettigheter» som pr 1.1.2021 er på 207 
millioner. Det vil gå ut over sparte midler til bygg, og vil «alt annet like» føre til et økt 
sparebehov i f.eks. året 2021 på 250.000,-. Det er en usikkerhet foretaket kan håndtere. 
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