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Budsjett 2023 – Tidligere styresaker om budsjett 2023
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Budsjett 2023 har vært behandlet to ganger tidligere i styret:

Sak 53/22 Budsjett 2023 - Prosess styremøte 21.09.22

Sak 62/22 Budsjett 2023 – Aktivitet, inntekter og resultatkrav styremøte 24.11.22

• Endringer i budsjetterte inntekter og aktivitet fra styresak 62/22 er beskrevet i saken

• Budsjettert resultat er fortsatt 6 mill.

• Denne sak omhandler et komplett budsjett, med fokus på kostnader, investeringer, balanse og 
likviditet.
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Budsjett 2023 – Antall pasientbehandlinger, oppdatering fra styresak 62/22
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• Antall pasientbehandlinger er uendret fra Sak 62/22 Budsjett 2023 – Aktivitet, inntekter og 
resultatkrav, behandlet av styret 24.11.22. se tabell denne side.

• Antall polikliniske konsultasjoner i budsjett 2023 er 9 995, en økning på 395 behandlinger (4 %) fra 
budsjett 2022. Økningen i aktivitet er lagt til poliklinikk i tråd med overordnet strategi og langsiktige 
mål.
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• Antall ISF-poeng i budsjett 2023 er uendret fra Sak 62/22 Budsjett 2023 – Aktivitet, 
inntekter og resultatkrav av 24.11.22. 

• Prisen for 1 ISF-poeng somatikk er 49 484,-. Refusjonsandel er 40 prosent.

Budsjett 2023 – Antall ISF-poeng, oppdatering fra styresak 62/22
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• Budsjetterte inntekter er økt med 0,3 mill. fra styresak 62/22. 

– Det er kun gjort små justeringer på pasientinntekter, øremerkede tilskudd og Andre 
driftsinntekter. 

• Totale budsjetterte inntekter for 2023 er p.t. 672 mill., en økning på 23,7 mill. fra budsjett 2022.

– Herav kan 20 mill. forklares ved kompensasjon for lønns- og prisøkninger 

Budsjett 2023 – Inntekter – oppdatering fra styresak 62/22
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B2023  B2022 

 Endring B2023-

B2022 

 Basisramme  465 166 420 429 44 737

 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 108 626 131 000 -22 374

 ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 9 769 10 843 -1 074

 Gjestepasienter 21 902 21 115 787

 Andre øremerkede tilskudd  39 554 38 552 1 002

 Andre driftsinntekter 27 093 26 460 633

SUM DRIFTSINNTEKTER 672 110 648 398 23 712



Budsjett 2023 – Overordnet status sammenliknet med Budsjett 2022
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• Driftsinntekter og driftskostnader øker 
omtrent som kompensert lønns- og 
prisvekst, etter at kostnadsreduksjon på 
8 mill. er lagt inn.

• Liten vekst i ISF-poeng

• Stor vekst i antall polikliniske 
konsultasjoner

• Stor reduksjon i antall månedsverk

• ISF-Produktivitet øker med 2,4 % fra 
Budsjett 2022, da planlagt en økning 
ISF-poeng på 0,6 %, samt en reduksjon i 
antall månedsverk med -1,7 %

Sunnaas sykehus HF F 2021 B2022 B 2023
Endring i %  fra 

B2022-B2023

Økonomi (1000 kroner) - konsolidert

Driftsinntekter 644 576           648 398           672 110          3,7 %

Driftskostnader 628 670           642 451           667 206          3,9 %

Driftsresultat 15 906             5 947               4 904               

Finansresultat 1 064               1 053               1 096               

(Års)resultat 16 970             7 000               6 000               
Aktivitet

ISF-poeng

Utført i eget HF 6 010               6 495               6 535               0,6 %

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 8 195               9 600               9 995               4,1 %
Bemanning

Brutto månedsverk

Somatikk 588                   574                   564                  -1,7 %

ISF-produktivitet 0,85                 0,94                 0,97                 2,4 %

Korrigert resultat / totale driftsinntekter2,6 % 1,1 % 0,9 %

Driftsresultat før avskrivninger 

/ totale driftsinntekter
7,8 % 4,2 % 3,8 %
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2. Resultatbudsjett fokus kostnader

• Fokus på kostnader i resultatbudsjett 2023, da aktivitet og inntekter er 
behandlet av styret 24.11.22, sak 62/22



Budsjett 2023 – Forutsetninger kostnader
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• Budsjett 2023 er basert på ØLP 2023-2026, budsjett 2022, gjeldende bemanning 2022, samt krav og forutsetninger fra 
HSØ.

• Store deler av budsjettarbeidet er regulert ved føringer fra HSØ i budsjettskriv nr. 4, 5 og 6 for 2023. Endelige 
inntektsrammer fra HSØ er ikke kommet pr 7.12.22, ikke kjent når kommer. 

• Konseptfasen til Byggetrinn 3 vil fortsette i 2023 og har en gjenværende egen budsjettramme på 4 mill. Utgifter til 
konseptfasen vil bli utgiftsført og bokført fortløpende som eget prosjekt i resultatregnskapet. Kostnader til konseptfasen 
er ikke lagt inn i budsjett 2023, da veldig usikkert når belastningen kommer. Bokførte kostnader vil fremkomme som 
kjente og aksepterte negative budsjettavvik. Dersom konseptfasen går som planlagt, vil det bli et planlagt negativt 
budsjettavvik på 4 mill. i 2023, som har dekning i egen ramme for byggetrinn 3.

• Det er lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst for 2023 på 3,8 %, herav lønn 4,2 % (andel 70 %) og pris 3 % (andel 30 
%). 

• Lønn inkl. pensjon utgjør 76 % av driftskostnadene
• Tett dialog med budsjettansvarlige med hensyn til bemanning 2023. 
• Pensjonskostnader i budsjett 2023 er 0,7 mill. høyere enn i budsjett 2022. Basisrammen er oppjustert for å 

kompensere for økte pensjonskostnader, så ingen resultateffekt.
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Budsjett 2023 – Eget budsjett konseptfase byggetrinn 3
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• Konseptfasen har en 
gjenværende egen 
budsjettramme på 4 mill. 
utenom budsjett 2023

• (brukt 6 mill. t.o.m. 2021 og 7 mill. hittil i 2022) 

• Konseptfasen bokføres som 
eget prosjekt i regnskapet.

• Dersom konseptfasen går 
som planlagt, vil det føre til 
et godkjent negativt 
budsjettavvik på 4 mill. i 
2023
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B2023  B2022 

 Endring B2023-

B2022 

SUM DRIFTSINNTEKTER 672 110 648 398 23 712

 Kjøp av offentlige helsetjenester 144 201 -57

 Kjøp av private helsetjenester 289 288 2

 Varekostnader knyttet til aktiviteten i 30 490 27 277 3 214

 Innleid arbeidskraft 0 0 0

 Kjøp av konserninterne helsetjenester 1 935 1 674 261

 Fast lønn 384 441 366 624 17 817

 Overtid og ekstrahjelp 20 600 25 014 -4 414

 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 57 966 57 285 681

 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr -23 496 -22 193 -1 303

 Annen lønn 65 111 63 005 2 106

 Avskrivninger 20 885 21 444 -559

 Nedskrivninger 0 0 0

 Andre driftskostnader  108 840 101 831 7 009

SUM DRIFTSKOSTNADER 667 206 642 451 24 755

DRIFTSRESULTAT 4 904 5 947 -1 044

 Finansinntekter 5 365 2 505 2 860

 Finanskostnader 4 269 1 452 2 817

FINANSRESULTAT 1 096 1 053 44

ORDINÆRT RESULTAT 6 000 7 000 -1 000

Budsjett 2023 – Kostnader i resultatbudsjett

• Driftskostnadene i 2023 øker med 
24,8 mill. fra budsjett 2022.

• Herav 14,2 mill. i økt lønn 
eksklusiv pensjonskostnader
• Årlig lønnsvekst
• Høyere lønnsoppgjør enn 

budsjettert

• Pensjonskostnader øker med 0,7 
mill. 

• Varekostnader øker med 3,2 mill., 
hvorav ISS står for 2,8 mill.

• Andre kostnader øker med 7 mill. 
• hvorav SLA IKT øker med 3,9 

mill.
• hvorav energikostnader øker 

med 3 mill.



Budsjett 2023 – forts. kostnader
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• Driftsresultat budsjett 2023 er redusert med 1 mill. fra budsjett 2022, tilsvarende reduksjon i resultatet

• Kostnader for tjenestekjøp fra Sykehuspartner har økt med 3,9 mill.  fra budsjett 2022. Økningen bekrefter at 
IKT og teknologi skal prioriteres, men det hadde vært ønskelig med en mer balansert vekst mellom regional 
IKT og lokal IKT

• Det er budsjettert med 4 mill. i reserver i 2023.

• Det er lagt inn kostnadsreduksjoner på i alt 8 mill.
• Foretaksledelsen vedtok 24.11.22 at nødvendige sparebeløp for å dekke opp et sparebehov på 8 mill., skal fordeles 

ut på avdelingene etter størrelse/proporsjonalt. 

• Hver nivå-2 leder skal melde sparetiltak for sine enheter tilsvarende fordelt sparebeløp den 10.1.23

Budsjett 2023 - Styremøte 16.12.2022



Budsjett 2023 – forts. kostnader
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• Videre har ledelsen gått gjennom andre mulige innsparingstiltak som i stor grad knytter seg til mulig innsparinger knyttet 
til effektivisering, for eksempel ved innføring av mer digitale møter, digitale tjenester/prosjekter. Dette arbeidet vil 
fortsette

• Ledelsen har også besluttet tiltak som gir noe innsparing knyttet til færre fysiske møter/samlinger og nøkternhet ved 
reising/konferanser, ikke alkoholservering på arbeidsgivers regning ved samlinger/seminarer og avvikle møtemat ved 
interne møter

• Men viktigst: ledelsen vil i 2023 gi prioritet til arbeidet med «strategisk omstilling», slik at vi på sikt kan redusere antall 
årsverk på de rette områdene, noe som vil gi varig budsjetteffekt.

• Ledelsen har gjennom høsten gjennomført en prosess for å se på budsjettinnsparing for neste år i sammenheng med 
arbeidet med prioriterte tiltak 2023. Dette har ført til at en rekke tiltak er utsatt eller strøket.

• I budsjett 2023 er kostnadsreduksjonen på 8 mill. i hovedsak lagt på lønn, tilsvarende 10 årsverk. Hva som blir endelig 
nedgang i månedsverk, avhenger av hva som blir de endelige sparetiltakene 
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Budsjett 2023 – Utvikling antall årsverk
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Prosentene i tabellen over angir alle «endring målt mot Budsjett 2023»

• F.eks. er brutto månedsverk i budsjett 2023, 4 % lavere enn faktisk i 2021



Budsjett 2023 – Fordeling av kostnader med historikk

• Stabil fordeling  mellom type kostnader over flere år
• Endringer skjer mellom koststeder og i type oppgaver som utføres 

Budsjett 2023 - Styremøte 16.12.2022 15



Budsjett 2023 – Strategisk innhold 
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Budsjett 2023 understøtter sykehusets strategiske mål, bl.a.: 
• Redusere/holde flat aktivitet innen døgn og øke innen polikliniske 

konsultasjoner;
• Antall polikliniske konsultasjoner er økt med 395 (4%) fra budsjett 2022

• Økt satsing på IKT og teknologi i pasientbehandlingen
• Økt satsing via økning i SLA IKT fra sykehuspartner med 3,9 mill.
• Noe økning investeringsramme for IKT
• Videreføring og nye innovasjonsprosjekter er lagt inn

• Økt satsing forskning og analyse
• Økning phd-stipendiater og forskningsprosjekter som involverer 

pasienter
• Prioritert midler til fortsatt oppbygging av kvalitetsregister

Budsjett 2023 - Styremøte 16.12.2022



Budsjett 2023 – Vedlikehold bygg
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• Budsjett 2023 tilfredsstiller krav fra Helse Sør-Øst RHF om å bruke minst kr 350/kvm i 
vedlikehold/utskiftninger innen bygg. 

• Beregninger viser at foretaket vil bruke i området 350-470/kvm, omtrent på samme nivå som 
planen er for 2022.

Budsjett 2023 - Styremøte 16.12.2022

Driftsmessige vurderinger vedlikehold

1. Grunnlagsinformasjon (informasjon pr. 31.12.2021) Egeneid Leide lokaler

Totalt antall kvadratmeter bygg i Helseforetaket: 28 674 m2 956 m2

Totalt antall kvm bygg i Helseforetaket som er besluttet avhendet innen 

fem år 

Bygg D og K 5 651 m2 Ikke vedtatt enda at bygg D og K ska l  avhendes  el ler rives . Dersom det skjer så  kommer det nytt bygg på samme tidspunkt som er noe s tørre 6250 kvm

2. Innarbeidet i helseforetakets budsjettinnspill B2022 2023

32 Vedlikehold (utgiftsføres i resultatet) 6 502                  5 503                  

33 Reperasjon av skader (inngår over)

41 Utskiftninger, investeringsmidler/aktivering 7 000                  8 000                  

42 Utvikling Ombyggingsprosjekt eksisterende areale Byggetrinn 3

43 Utvikling - Offentlig krav og påbud

Vedlikehold og utskifting kr/kvm per år 470,87kr                    470,91kr                    

Utviklingskostnader offentlige krav kr/kvm -kr                          -kr                          



Budsjett 2023 – Innføring av intern husleie 1.1.2023
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• Beslutningen om innføring av intern husleieordning er en oppfølging av krav stilt av Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) i felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene (RHF) 16. januar 2018

• Ordningen blir innført i alle helseforetak i Helse Sør-Øst f.o.m. 1.1.23
• Hver avdeling må leie arealet de bruker og andel av fellesareal, til en kostnadsdekkende pris
• Første året 2023 er budsjettnøytralt, d.v.s. at hver avdeling får tilført inntekter lik leiekostnader
• Det inngås leiekontrakter mellom Foretaket v/adm.dir og Leietaker v/avdelingsleder og Eiendom 

v/eiendomssjef

• Mål med ordningen:
• Synliggjøre kostnader ved det arealet hver avdeling bruker
• Gi incitament til å bruke mindre areal enn ved oppstart
• Understøtte målet om mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene, ved at det 

settes tydeligere krav til prioritering av vedlikeholdsoppgaver og innhenting av vedlikeholdsetterslep

Budsjett 2023 - Styremøte 16.12.2022



• 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 det støtter helt nødvendige investeringer, samt bidrar til 
oppnåelse av langsiktige mål.

• Foretakets andel av investeringsrammer fra HSØ, er ca. 10 mill. for 2023. Foretaket kan bruke mer da har oppsparte 
investeringsrettigheter.

Budsjett 2023 –
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3. Investeringsbudsjett

• Investeringsbudsjettet i 2023 er 11 
mill. når det gjelder anleggsmidler, se 
tabell til venstre

• I tillegg kommer pålagt 
egenkapitalinnskudd i 
pensjonskassene på 2,5 mill. 

• Det budsjetteres dermed med 13,5 
mill. i investeringer totalt i 2023



Budsjett 2023 – Opparbeidede investeringsrettigheter

• Investeringsmuligheter er intakt/forbedret, men likviditet er svekket
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• Sunnas har rundt 250 mill. i 
opparbeidete «rettigheter» 
ved inngang 2023

• Rettigheter kan bare brukes 
til å investere mer i bygg, 
MTU, IKT o.l.

• Opparbeidede rettigheter 
har økt over mange år, som 
følge av gode resultater og 
salg av eiendom

2017 2018 2019 2020 R2021 E2022 UB

Overførte rettigheter fra tidligere år 130 073    165 322           195 712          198 427        224 195        247 585      

[tom rad]

Andel av investeringsmidler (775, 800, 825, 855) 14 403         9 556                     9 420                   9 630                 10 624              9 991             

Regional finansiering - "bevilget" -                    -                             -                           

Regional finansiering - korr. faktisk pådrag vs. utbetalt -                    -                             -                           

Finansiering IKT -303             240                        211                      573                    90                      -768               

Gaver/tilskudd -                    1 440                     -                           

Salg AM -                    -                             2 841                   

EK innskudd -1 559          -1 053                   -1 915                 -468                  -418                  -400               

[tom rad]

[tom rad]

Disponible midler til investeringer 142 614    175 505           206 268          208 162        234 491        256 407      

[tom rad]

Resultat 36 677         27 486                  8 263                   21 449              16 970              2 000             

Tap/gevinst ved salg -                    -                             -2 721                 

[tom rad]

Oppspart likviditet 179 292    202 991           211 810          229 611        251 460        258 407      

[tom rad]

Lokale Investeringer 13 969         7 279                     13 383                5 416                 3 876                 9 000             

Regionale investeringer -                    -                             -                           

Nedskrivninger -                    -                             -                           

Tiltak likviditetsstyring / salgsmidler tidligere år / korreksjon -                    -                             -                           

Sum opparbeidete rettigheter til neste år 165 322    195 712           198 427          224 195        247 585        249 407      
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• Det vil komme endringer balansebudsjett  2023 frem til leveranse 9.1.23

• Estimat 2022 for utgående balanse pr  31.12.22 vil også endres frem til leveranse 

4.  Balansebudsjett 



Budsjett 2023 – Balansebudsjett eiendeler

• Andre finansielle 
anleggsmidler består av EK-
innskudd til pensjonskasser 
og langsiktig fordring mot 
Helse Sør-Øst RHF.

• Bankinnskudd  31.12.23 er 
95,7 mill. inkl. 
skattetrekkmidler på 16,5 
mill. og 79 mill. eks. 
skattetrekk. Det er en 
reduksjon på hele 88,9 mill. i 
løpet av 2023, som følge av 
meget høye betalbare 
pensjonspremier.
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EIENDELER 01.01.2023 31.12.2023

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 315 422                   306 418                 

Medisinskteknisk utstyr, inventar                      21 683 20 798                   

Anlegg under utførelse 0                             0                           

Sum varige driftsmidler 337 105                   327 217                 

Finansielle anleggsmidler

Andre finansielle anleggsmidler 16 346                     29 654                   

Pensjonsmidler 197 352                   289 996                 

Sum finansielle anleggsmidler 213 697                   319 650                 

SUM ANLEGGSMIDLER 550 802                   646 867                 

Omløpsmidler

Varer 390                          390                       

Fordringer 15 640                     19 371                   

Bankinnskudd, kontanter o.l.                    184 579                    95 665 

Sum omløpsmidler 200 609                   115 426                 

SUM EIENDELER 751 411                   762 293                 



• Egenkapitalen er 484 mill. 
og egenkapitalandel pr. 
31.12.23 er 64 %

• Øvrig langsiktig gjeld består 
av langsiktig gjeld til Helse 
Sør-Øst RHF. 

Budsjett 2023 – Balansebudsjett egenkapital og gjeld

23Budsjett 2023 - Styremøte 16.12.2022

EGENKAPITAL OG GJELD 01.01.2023 31.12.2023

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Foretakskapital 100                          100                       

Annen innskutt egenkapital 276 650                   276 650                 

Sum innskutt egenkapital 276 750                   276 750                 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 201 667                   207 667                 

Sum opptjent egenkapital 201 667                   207 667                 

SUM EGENKAPITAL 478 417                   484 417                 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 9 972                       9 111                     

Sum avsetninger for forpliktelser 9 972                      9 111                    

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 120 680                   119 420                 

Sum annen langsiktig gjeld 120 680                   119 420                 

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter 24 292                     24 292                   

Kortsiktig gjeld 118 050                   125 053                 

Sum kortsiktig gjeld 142 342                   149 345                 

SUM GJELD 272 994                   277 876                 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 751 411                   762 293                 



• Sunnaas sykehus HF styrer etter kontantstrøm

• Kontantstrømmer påvirkes fra tre hovedområder:

– Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (drift)

• Herav forskjell pensjonskostnad og betalt pensjonspremie

– Kontantstrøm fra investeringer

– Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Budsjett 2023 –
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5. Likviditet (kontantstrøm) 



Budsjett 2023 – Kontantstrøm fra drift

• Forskjell mellom årsresultat på 6 mill. og endring i driftslikviditet på -73 mill. forklares i 
med

• + 20,9 mill. er avskrivninger

• -7,6 mill. er nto. øvrige operasjonelle aktiviteter

• - 92,6 mill. er forskjell mellom kostnadsført pensjon og budsjettert premiebetaling 

• Budsjettert betalbar pensjonspremie i 2022 er 150,6 mill., etter fratrekk bruk av 
premiefond på 0,- mill. (foreløpig ingen vedtak på bruk av premiefond)
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Kontantstrøm fra 
drift i B2023:
- 73,4 mill.
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KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: B2023  B2022 

Årsresultat 6 000              6 999             

Ordinære avskrivninger 20 885            21 445            

Inntektsføring av investeringstilskudd -861               -                 

Endring eksterne omløpsmidler 245                -2 337            

Endring ekstern kortsiktig gjeld 6 531              431                

Basisfordring -10 020           -11 505           

Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF -3 795             -20 715           

Endring interne omløpsmidler -181               7 636             

Endring intern kortsiktig gjeld 475                583                

 = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter            19 278              2 538 

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og betalbar premie -92 644           -35 225           

Pensjonskostnad inkl AGA 57 966            57 285            

Pensjonspremie inkl AGA 150 610          92 510            

  = Endring i driftslikviditet  -73 366                     -32 687 



Budsjett 2023 – Kontantstrøm fra investeringer

• Kontantstrøm fra varige driftsmidler er -11 mill.

• Kontantstrøm fra EK-innskudd i pensjonskasser er -2,5 mill.
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Kontantstrøm fra 
investeringer i B2023:
- 13,5 mill.
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KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: B2023  B2022 

Tomter, bygninger og annen fast eiendom -8 000             -11 700           

Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler -3 000             -5 700            

Utbetaling ved kjøp av andre finansielle eiendeler -2 519             -1 840            

  = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter           -13 519           -19 240 



Budsjett 2023 – Kontantstrøm fra finansiering
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Kontantstrøm fra 
finansiering i B2023:
- 2 mill.
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KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: B2023  B2022 

Langsiktige lån IKT (intern) -769               -768               

Avdragsbetaling (intern) -1 260             -1 260            

  = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter             -2 029             -2 028 



Budsjett 2023 – Oppsummert Kontantstrøm endring 2023

• Likviditetsbeholdning reduseres med -88,9 mill. i budsjett 2023:

• fra operasjonelle aktiviteter +19,3 mill.

• forskjell pensjonskost og betalbare premier -92,6 mill.

• fra investeringer -13,5 mill.

• fra finansiering -2,0 mill.

• sum reduksjon -88,9 mill.

• Budsjettert utgående likviditetsbeholdning/bank 31.12.23 blir da 79 mill.

• Kredittrammen økes med 93 mill. til 243 mill., tilsvarende forskjell pensjonskost 
og betalbar pensjonspremie.

• Sunnas sykehus har fortsatt god likviditet og stor likviditetsreserve, men 
bekymringsfullt at betalbar pensjonspremie reduserer bankbeholdningen så 
kraftig.
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Samlet reduksjon 
likviditetsbeholdning  
i løpet av B2023:
- 88,9 mill.

Utgående bank 
31.12.23: 79 mill.
Kredittramme pr 
30.11.22: 243 mill.

Likviditetsreserve:
322 mill.
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B2023  B2022 

  = Total endring likviditet -88 914 -53 955

Inngående likviditetsbeholdning i periode 168 029          199 156          

 = Utgående likviditetsbeholdning            79 115          145 201 



Budsjett 2023 –
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6. Oppsummering



Budsjett 2023 – Utfordringer for å nå resultat 2023

30

• Sparebeløpet for 2023 i ØLP 2023-2042, var beregnet til knappe 3 millioner. Nå er sparebeløpet økt med 5 
millioner til 8 millioner, som følge av en stor lønns- og prisvekst som er videreført fra 2022 og som ikke er 
kompensert med økning i basisrammen.

– Kostnadsøkningen i energipriser utgjør en økning på 3 mill. som foretaket må spare inn

– Høyere lønnsoppgjør i 2022, som blir med udekket over til 2023, utgjør rundt 3 millioner som må spares inn

• Sykehuset må gjennomføre en kostnadsreduksjon for å opprettholde økonomisk bærekraft til byggetrinn 3 
og dekke ekstraordinær kostnadsøkning som blir videreført fra 2022.

– Foretaket har vedtatt at kostnadene skal reduseres med 8 millioner i 2023.

– Det krever stor innsats fra alle i foretaket å få til det

• Høy inngangsfart fra 2022 som følge av siste rest av pandemien og krigsskadde pasienter fra Ukraina, gjør 
det utfordrende å komme tilbake til normalnivå når det gjelder bruk av månedsverk og lønnskostnader
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Budsjett 2023 – forts. Utfordringer for å nå resultat 2023
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• Sykehuset har også i budsjett 2023 fått mindre midler til ny aktivitet enn størrelsen og planlagt 
aktivitetsvekst skulle tilsi. Mye av planlagt vekst i antall polikliniske konsultasjoner må da spares til.

• Kontroll på bruk av månedsverk og lønnskostnader er alltid krevende

• Utfordrende at betalbar pensjonspremien også i 2023 er mye høyere enn pensjonskostnaden

– Opparbeidete investeringsrettigheter og likviditetsreserve er intakt, men bankbeholdningen reduseres kraftig i 
2023

– Mulighet for at en del av betalbar pensjonspremien tillates «betalt» ved bruk av premiefond, i stedet for å 
betales fra bankkontoen. Får trolig ikke informasjon om dette før etter at budsjett 2023 er sendt til HSØ 9.1.23

• Det vil bli krevende å sluttføre konseptfasen til byggetrinn 3

– Mange ansatte skal involveres og bruke av sin arbeidstid
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Budsjett 2023  - Muligheter i budsjett 2023
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• Et resultat på 6 mill. i 2023, er med på å sikre langsiktig økonomisk bærekraft som er tilstrekkelig for å 
realisere byggetrinn 3

• Foretaket er solid, med en egenkapital på 484 mill., tilsvarende en egenkapitalandel på 64 %

• Foretaket er likvid med en budsjettert bankbeholdning på 79 mill. pr  31.12.23  og en kreditramme  på 243 
mill.
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• Oppdaterte inntektsrammer fra Helse Sør-Øst RHF ikke kommet pr 12.12.22, ukjent når 
kommer

• Endringer i budsjett 2023 etter utsendelse til styret, tas rett i styremøte 16.12.22

• Det vil komme endringer i perioden helt frem til endelig leveranse 9.1.23

7. Fremdriftsplan


