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Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF Sak 0084-2021 Budsjett 2022 Resultat –
Investeringer-Balanse-Likviditet 

17.12.2021 

Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF sak 150/21 Budsjett 2022 Resultat- 
og investeringsbudsjett 

10.12.2021 

 
 

Sak 8421 
Budsjett 2022 Resultat – Investeringer – Balanse - Likviditet 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar resultatbudsjett 2022 slik det fremkommer i saken; 
Driftsinntekter 649 millioner 
Resultat 7 millioner 
Bemanning tilsvarende 574 årsverk  
 

2. Styret vedtar et investeringsbudsjett 2022 på 17,4 millioner, fordelt på bygg/ombygging, 
medisinsk teknisk utstyr (MTU), informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), inventar og 
annet slik det fremkommer i saken. 

 
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne endringer av tall i budsjett 2022 i tiden 

frem til endelig leveranse til Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) den 10.1.2022, forutsatt at 
endringen ikke endrer risikonivået eller strategisk innretning i budsjett 2022. 

 
 

 
 
Nesodden, 17.12.2021 
 
 
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 2022 har vært behandlet to ganger tidligere i styret: 
 
Sak 59/21 Budsjett 2022 - Prosess            styremøte 24.09.21 
Sak 71/21 Budsjett 2022 - Inntekter, aktivitet og resultat         styremøte 19.11.21 
 
Aktivitet og inntekter ble presentert i styremøte 19.11.21. Endringer i budsjetterte inntekter og 
aktivitet fra styresak 71/21 fremkommer i denne sak. 
 
Denne sak fokuserer på kostnader, investeringer, balanse og likviditet.  
Budsjettert resultat er uendret på 7 millioner. Resultatet er et bidrag på veien til å sikre 
langsiktig økonomisk bærekraft for å realisere byggetrinn 3. Resultatkrav er det samme som i 
økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-25. 

 
Foretaket er solid med en budsjettert egenkapital pr 31.12.22 på 480 millioner, tilsvarende en 
egenkapitalandel på 62 %. 
 
Foretaket er likvid med en budsjettert bankbeholdning pr 31.12.22 på 145 millioner og en 
kredittramme på 176 millioner. 
 
I vedlegg 1 er det utfyllende kommentarer om budsjett 2022, etter mal fra HSØ RHF. 
I vedlegg 2 er det protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 
I vedlegg 3 er en presentasjon av budsjett 2022 
 
Det har, i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2022, vært gjennomført drøftingsmøte mellom 
tillitsvalgte og administrasjonen den 10. desember 2021. Se vedlegg 2. 
 
Budsjett 2022 understøtter sykehusets strategiske mål, bl.a.:  

• Redusere/holde flat aktivitet innen døgn og øke innen polikliniske konsultasjoner; 
o Antall senger er redusert med 6 senger 
o Antall polikliniske konsultasjoner er økt med 778 (9%) målt mot ØLP, når korrigerer 

for avvikling Helse og arbeid. 
 

• Økt satsing på IKT og teknologi i pasientbehandlingen 
o Økt satsing via økning i SLA IKT fra Sykehuspartner med 4 millioner 
o Økning investeringsramme for både IKT og MTU 
o Videreføring og nye innovasjonsprosjekter er lagt inn 

 
• Økt satsing forskning og analyse 

o Økning phd-stipendiater 
o Midler er lagt inn til fortsatt oppbygging av kvalitetsregister 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Oppdatering sak 71/21 Budsjett 2022 - Inntekter, Aktivitet og resultat 
Poliklinikk har samme antall konsultasjoner og heldøgn har samme antall utskrivelser fra 
styresak 71/21. 
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Totalt antall behandlinger i budsjett 2022 er 12 510, en økning på 27 behandlinger (0,2 %) fra 
budsjett 2021. Ekskluderes Helse og arbeid er den faktiske økningen 1 227 (11 %). Det er langt 
høyere vekst i pasientbehandling enn krav fra regjeringen på 2,2%. 
 

 
Tabell 1: Aktivitet i antall utskrivelser og konsultasjon 
 
Poliklinikk og heldøgn har samme antall ISF-poeng i budsjett 2022 fra sak 71/21. 
 

 
Tabell 2: ISF-poeng pr år 
 
Budsjetterte inntekter er økt med 6 millioner fra styresak 71/21. Hele økningen ligger under 
«Andre driftsinntekter». Det kan forklares med økte tildelinger av intern og eksterne midler til 
phd-stipendiater og innovasjonsprosjekter.   
 
Budsjetterte inntekter for 2022 er 648,5 millioner. Se tabell 3. Det er en økning på 20 millioner 
mot budsjett 2021. Økningen forklares i hovedsak ved en økning i basisrammen på 16,2 millioner; 
årlig kompensasjon for generell lønns- og prisvekst på 9,5 millioner og kompensasjon økte 
pensjonskostnader 5,8 millioner. 
 

 
Tabell 3: Inntekter 
 
 
 

Aktivitet i antall 2017 2018 2019 2020 B2021 E2021 ØLP                
2022

B 2022

Døgn - I egen region behandlet i eget HF 2 676       2 785       2 771       2 286       2 488       2 698       2 437       2 485       
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF 453          409          448          271          419          369          419          425          

Døgn - Sum antall utskrivelser 3 129       3 194       3 219       2 557       2 907       3 067       2 856       2 910       
Pol - I egen region behandlet i eget HF 3 626       5 097       7 546       6 720       9 426       7 626       9 872       9 458       
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF 66            85            133          220          150          300          150          142          

Poliklinikk - Sum antall konsultasjoner 3 692       5 182       7 679       6 940       9 576       7 926       10 022     9 600       
Sum aktivitet heldøgn og pol - I egen region behandlet i e  6 302       7 882       10 317     9 006       11 914     10 324     -           11 943     
Sum aktivitetheldøgn og pol - Bosatt utenom egen regio     519          494          581          491          569          669          -           567          

Sum aktivitet heldøgn og poliklinikk 6 821       8 376       10 898    9 497       12 483    10 993    12 878    12 510    

ISF-poeng 2017 2018 2019 2020 B2021 E2021 ØLP                
2022

B 2022

Døgn - I egen region behandlet i eget HF 5 293       5 405       5 305       4 503       5 462       5 012       5 487       5 488       
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF 739          695          731          474          547          647          547          547          

Døgn - Sum ISF-poeng 6 032       6 101       6 036       4 977       6 009       5 659       6 034       6 035       
Pol - I egen region behandlet i eget HF 143          248          368          333          458          352          480          454          
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF 4              6              8              12            6              17            6              6              

Poliklinikk - Sum ISF-poeng 147          254          376          345          464          369          486          460          
Sum ISF heldøgn og pol - I egen region behandlet i eget H 5 436       5 654       5 673       4 836       5 920       5 364       5 967       5 942       
Sum ISF heldøgn og pol - Bosatt utenom egen region beh    743          701          739          486          553          664          553          553          

Sum ISF-poeng heldøgn og poliklinikk 6 179       6 355       6 412       5 321       6 473       6 028       6 519       6 495       

B2022  B2021 
 Endring B2022-

B2021 
 Basisramme  420 540 404 389 16 151
 Kvalitetsbasert finansiering 0 0 0
 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 130 998 127 595 3 402
 ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 10 843 10 700 144
 Gjestepasienter 21 114 20 651 463
 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 0 8 000 -8 000
 Andre øremerkede tilskudd  38 552 38 885 -333
 Andre driftsinntekter 26 460 17 951 8 508
SUM DRIFTSINNTEKTER 648 507 628 172 20 335



 

 Side 4 av 7 

Kostnader i resultatbudsjett 
Det er vist tidligere i saken at driftsinntekter øker med 20,3 millioner fra budsjett 2022. 
 
Driftskostnadene i 2022 øker med 21,8 millioner fra budsjett 2021 se tabell 4: 

• Herav 13,3 millioner i økt lønn eksklusiv pensjonskostnader 
o Årlig lønnsvekst 
o Høyere lønnsoppgjør enn budsjettert 
o Flere månedsverk 

• 5,3 millioner i økte pensjonskostnader 
• Øvrige kostnader har økt med 3,2 millioner  

o Herav øker SLA IKT med 4 millioner 
• Det er budsjettert med 4 millioner i reserver 
• Det er lagt inn effektiviseringstiltak på i alt 8 millioner 

o Foretaksledelsen vedtok 7.12 tiltakene 7.12.21 
o Prosess siden september 2021 
o I alt 49 innspill ble mottatt og vurdert 

 

 
Tabell 4: Resultatbudsjett med spesifiserte kostnader 
 
Konseptfasen Byggetrinn 3 vil pågå i 2022 og har et eget budsjett på 17 millioner. Utgifter til 
konseptfasen vil bli utgiftsført fortløpende som eget prosjekt i resultatregnskapet. Den er ikke 
lagt inn i budsjett 2022. Kostnadene vil fremkomme som kjente og aksepterte negative 
budsjettavvik. Dersom konseptfasen går som planlagt, vil det bli et planlagt negativt 
budsjettavvik 17 millioner i 2022, med egen finansiering. 
 
Månedsverk er økt med 4 årsverk fra budsjett 2021, se tabell 5. 
Årsaken er økt aktivitet, flere prosjekter og phd-stipendiater. 
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Tabell 5: Lønnsutvikling og månedsverk  
 
 
Investeringsbudsjett 
Investeringsbudsjettet er på i alt 17,4 millioner, se tabell 6 nedenfor. 
 
Ledere av anskaffelsesgruppene for BYGG, IKT, MTU, Inventar og Annet, samt økonomidirektør, 
har hatt to møter i høst for å fordele investeringsrammer mellom anleggsklassene 

• Målet er å fordele totalrammen til investeringer slik at støtter nødvendige investeringer 
og i størst mulig grad strategiske investeringer 

• I tillegg til omfordeling, er totalrammen – inkl. midler til ombygging - økt med 4,4 
millioner til i alt 17,4 millioner 

• Foretakets andel av investeringsrammer fra HSØ RHF, er drøye 9 millioner for 2022. 
Foretaket kan bruke mer da har oppsparte investeringsrettigheter. 

 

 
Tabell 6: Lønnsutvikling og månedsverk 
Balansebudsjett 
Balansen er fortsatt i endring, og vil være det frem til levering 11.1.22.  
Balansen har en budsjettert egenkapital pr 31.12.22 på 480 millioner og en egenkapitalandel på 
62%. Det er en meget solid balanse. 
Bankinnskudd pr 31.12.22 er budsjettert til 161 mill. inkl. skattetrekkmidler på 16 mill. og 145 
mill. eks. skattetrekk. Det er en reduksjon på hele 51 millioner, hovedsakelig som følge av meget 
høye betalbare pensjonspremier. 
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Likviditetsbudsjett 
Sunnaas sykehus HF styrer etter kontantstrøm.  Kontantstrømmer påvirkes fra fire 
hovedområder: 

1. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (drift) 
2. Forskjell kostnadsført pensjon og betalt pensjonspremie 
3. Kontantstrøm fra investeringer 
4. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 

 
Likviditetsbeholdning pr 31.12.22 er budsjettert 145 millioner. Det er en reduksjon med  
 -51 millioner fra året før. Reduksjonen henført til de 4 hovedområder: 
 
Tilførsel fra operasjonelle aktiviteter   +10,9 millioner 
Reduksjon fra forskjell kostnad og premie pensjon  -41,0 millioner 
Reduksjon fra investeringer    - 19,2 millioner 
fra finansiering      - 2,2 millioner 
SUM endring likviditet      - 51  millioner 
 
Kredittrammen økes med 41 millioner, tilsvarende forskjellen mellom pensjonskostnad og 
betalbar pensjonspremie. Ny kredittramme er 176 millioner. 
 
Foretaket har god likviditet og stor likviditetsreserve på 321 millioner. Noe bekymringsfullt at 
høye pensjonspremier reduserer bankbeholdningen så mye. Selv det blir kompensert ved økt 
kredittramme, så er ikke det like bra.  
 
Utfordringer 

• Det vil bli krevende å gjennomføre konseptfasen til byggetrinn 3 
– Mange ansatte skal involveres og bruke av sin arbeidstid 

• Sykehuset må gjennomføre en kostnadsreduksjon for å spare til byggetrinn 3 
– Foretaket har vedtatt effektiviseringstiltak på til sammen 8 millioner. 
– Det krever stor innsats fra alle i foretaket å få til det 

• Sykehuset avvikler Helse og arbeid 31.12.21 
– Driftstilskuddet på 8 millioner og andre inntekter HA på 1-2 millioner forsvinner 

brått og i sin helhet 1.1.2022 
– Det tar 1-2 år å absorbere kostnadene som blir igjen.  

• Nedstenging av 6 senger og økning poliklinikk er krevende 
• Høy inngangsfart fra 2021 pga pandemien når det gjelder bruk av månedsverk, 

smitteverntiltak og beredskap, blir utfordrende 
 
• Ingen midler til håndtering eventuelle merkostnader av koronapandemien i 2022 

– Budsjett 2022 er laget «fri for Covid-19» i tråd med føringer fra HSØ RHF 
– Foretakene er ikke tildelt midler for å håndtere tap av inntekter og merkostnader 

smittevern og beredskap i 2022  
– I 2020 har foretaket mottatt 37 millioner, og i 2021 13 millioner fra HSØ/HOD for 

å håndtere koronapandemien 
• Sykehuset har fått lite midler til økt aktivitet i 2022  
• Lønnsoppgjøret 2021 ble høyere enn budsjettert, det vil få ringvirkninger for 2022 
• Kontroll på bruk av månedsverk og lønnskostnader er alltid krevende 
• Utfordrende at pensjonspremien også i 2022 er mye høyere enn pensjonskosten 



 

 Side 7 av 7 

– Investeringsrettigheter og likviditetsreserve er intakt, men bankbeholdningen 
reduseres  

– Mulighet for at mer av premien tillates «betalt» ved bruk av premiefond, i stedet 
for å gå ut av banken 

 
Muligheter 
 

• Et resultat på 7 millioner i 2022, er med på å sikre langsiktig økonomisk bærekraft som er 
tilstrekkelig for å realisere byggetrinn 3 

• Foretaket er solid, med en egenkapital på 480 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel 
på 62 % 

• Foretaket er likvid med en budsjettert bankbeholdning på 145 millioner pr 31.12.22 og 
en kreditramme på 176 millioner.  

• Foretaket er spent på hva Sunnaas Rehabilitation Cluster kan utvikle seg til. 
 
 
Fremdriftsplan og gjenværende tidsfrister: 
 

 
 

• Oppdaterte inntektsrammer fra HSØ RHF kommer pr 13.12.21 
• Endringer i budsjett 2022 etter utsendelse til styret, tas rett i styremøte 17.12.21 
• Det vil komme endringer i perioden helt frem til endelig leveranse 10.1.22 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør mener det fremlagte budsjett 2022 er forsvarlig og bærekraftig. 
Som beskrevet er det flere utfordringer i 2022.  Administrerende direktør er av den oppfatning 
at budsjetterte reserver på 4 mill., meget god soliditet og stor likviditetsreserve, gjør at foretaket 
kan tåle en høyere risiko i 2022. 
 
 
 
Vedlegg 
1.  Kommentarer budsjett 2022 
2.  Referat drøftingsmøte budsjett 2022 tillitsvalgte og administrasjonen av 10.12.21 
3.  Presentasjon av budsjett 2022 

Budsjettseminar 2 av 2 på skype med utvidet ledergruppe, leder brukerutvalget, tillitsvalgte, 
hovedverneombud 10.12.21

FTL vedtar budsjett 2022 10.12.21

Drøftingsmøte med tillitsvalgte om budsjett 2022 10.12.21

Tilpasning Budsjett 2022 til endelige inntektsrammer. Endelig fordeling pr avdeling/område 10.12.21
Oppdaterte inntektsrammer inkludert foreløpig forskningstildeling sendes 
foretakene/sykehusene 13.12.21

Styremøte HSØ - vedtar fastsettelse av resultatkrav 16.12.21
Styrebehandling - "Budsjett 2022- Resultat, investeringer, balanse og kontantstrøm" 17.12.21
Budsjett 2022 skal være styrebehanldet i de lokale helseforetakene 31.12.21

Komplett periodisert leveranse for alle forhold. Leveres til HSØ 10.1.22

Controlling, dialog og tilbakemelding til foretak/sykehus fra HSØ ultimo januar 2022
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