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Sak 21/16 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 
 
Det vises til administrerende direktør orientering om arbeidet med rullering av økonomisk 
langtidsplan 2017-20. 
 
I februar satte administrerende direktør i gang et arbeid med en konsekvensjustert og 
oppdatert økonomisk langtidsplan for perioden 2017-20. I denne saken orienteres det om 
status for arbeidet og om planforutsetninger fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar status for arbeidet med for rullering av økonomisk langtidsplan 2017-20 til 
orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Målsetting med økonomisk langtidsplan (ØLP) 
ØLP utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av ønsket utvikling av foretaket i 
forhold til økonomiske rammebetingelser. Hensikten er at arbeidet skal vise utvikling og 
prioriteringer innenfor driftsmessige forhold i et 4-årig perspektiv, samt legge til rette for en 
helhetlig vurdering av foretakets økonomiske bæreevne for investeringer i et lengre 
perspektiv. Den er således et viktig styrings- og prioriteringsverktøy for ledere i foretaket. 
 
Budsjettet for 2016 tok utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan 
2016-19, og hatt som hovedmål å: 
 

• Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele 
organisasjonen, ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum 
avdelingsnivå 

• Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige 
budsjettrammer for fireårsperioden 2016-19, og å videreføre et felles malverk for 4-
årige tiltaksplaner. 

 
Utarbeidelse av budsjettkrav 2016 til divisjoner og avdelinger bygget på en rekke 
forutsetninger fastsatt gjennom økonomisk langtidsplan 2016-19. Rullering av ØLP for 
perioden 2017-20 viderefører arbeidet med å etablere en helhetlig plan for ønsket utvikling 
av foretaket i forhold til økonomiske rammebetingelser, og som et viktig verktøy for foretaket i 
dialogen med Helse Sør-Øst. 
 
Prosessene for ØLP og budsjett 2017 vil være samordnet, og slik at styret i HSØ behandler 
den samlede regionale ØLP i sitt styremøte 16.juni.  
 
Overordnet planprosess mot mål og budsjett 2017 
Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan har Ahus etablert 4-årige budsjettiltak for alle 
divisjoner. Arbeidet med ØLP 2017-20 vil være en rullering av divisjonsvise budsjettrammer 
og divisjonsvise budsjettiltak i kommende periode. Sammenhengen mellom planprosessen 
for ØLP 2017-20 og budsjettprosessen for 2017 illustreres overordnet under: 
 

 
 
 
  

Budsjett 2016: Implementering av tiltak
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Prosess 
Frist for leveranse av helseforetakenes ØLP til HSØ er 14.april. HSØ har et administrativt 
dialogmøte med Ahus 19.april. Senere vil foretakets forslag til ØLP behandles i et ordinært 
oppfølgingsmøte.  
 
Helse Sør-Øst forutsetter at ØLP behandles av foretaksstyrene, fortrinnsvis før leveranse 
14.april, men senest før 31.mai 2016. Styrebehandlingen skal omfatte drifts- og 
investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og 
likviditetssituasjon. 
 
For å ha en god prosess med styret vil arbeidet med rullering av økonomisk langtidsplan 
fremlegges på møtene i mars og april, samt i juni. Administrerende direktørs forslag til ØLP 
2017-20 legges frem for styret til endelig behandling i møtet 27. april.  
 
Fremdriftsplanen for arbeidet med økonomisk langtidsplan er som følger:  
 

 
 
Etter HSØs behandling av regional ØLP i sitt styremøte 16. juni vil det til styremøtet i juni 
fremlegges en sak med fastsettelse av endelig ØLP for foretaket for perioden 2017-20. 
 
 
Demografisk utvikling og forventet aktivitetsvekst 
Akershus universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester til ca. 500.000 innbyggere eller 
vel 17% av befolkningen i Helse Sør-Øst. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser 
en befolkningsvekst i sykehusområdet på 4,4% i perioden noe som er høyere enn 
befolkningen samlet sett i Helse Sør-Øst. 
 

Måned Frist MPnr og navn Aktiviteter Ansvar
Feb 16.02.2016 SHL Tema ØLP: akt/kap, resultatmål og incentiver (inv.), UP 2030 ØKO.DIR

17.02.2016 Styremøte Adm dir orienterer om ØLP-prosessen ØKO.DIR
19.02.2016 Bestilling Bestilling innspill ØLP 2017-20 til divisjoner ØKO.DIR
22.02.2016 Vinterferie - ALLE

Mar 01.03.2016 Investeringer Oppdatere investeringsplaner eiendom, MTU og IKT DFM/DDT
01.03.2016 Investeringer Arbeidsmøte inv utvalget - overordnet plan inv behov 2017-20 INV.UTV

Uke 9/10 Dialogmøte ØLP DIV Dialogmøter om ØLP ØKO.DIR
Uke 9-11 Innspill ØLP DIV DIV.DIR

" " DIV.DIR
" " DIV.DIR
" " DIV.DIR

10.03.2016 Styret HSØ RHF-sak om planforutsetninger ØLP 2017-20 HSØ
14.03.2016 Inntektsrammer Inntektsrammer og aktivitetsforutsetninger fra HSØ HSØ

Planrammer Utsendelse av malverk fra HSØ HSØ
15.03.2016 Leveranse ØLP DIV Frist leveranse av divisjonens innspill til ØLP 2017-20 DIV.DIR

" SHL Tema ØLP: føringer fra HSØ og styresak om foreløpig ØLP ØKO.DIR
18.03.2016 Leveranse HSØ Input og utfylling Ahus ØLP ØKO.DIR
21.03.2016 Påskeferie - Alle
30.03.2016 Styremøte Sak om foreløpig ØLP ØKO.DIR

Apr 13.04.2016 Leveranse HSØ Input og utfylling Ahus ØLP ØKO.DIR
14.04.2016 Leveranse HSØ Leveranse ØLP 2017-20 til HSØ kl 11 ØKO.DIR
19.04.2016 Dialogmøte Administrativt dialogmøte HSØ fra 8-9 ØKO.DIR
19.04.2016 SHL Sak om foretakets innspill til ØLP 2017-20 ØKO.DIR
27.04.2016 Styremøte Sak om foretakets innspill til ØLP 2017-20 ØKO.DIR

Mai 19.05.2016 Dialogmøte Oppfølg.møte HSØ med ØLP som tema ØKO.DIR

Jun 14.06.2016 SHL Sak om foretakets endelig ØLP 2017-20 ØKO.DIR
16.06.2016 Styret HSØ RHF-sak om ØLP 2017-20 HSØ
22.06.2016 Styremøte Sak om foretakets endelige ØLP 2017-20 ØKO.DIR

Input og utfylling DIV ØLP:                                                                                                    
1) Aktivitetsutvikling; 2) Vesentlige endr i inntekter og kostnader 
2017-20; 3) Effekter UP 2030 (tiltak kort sikt); 4) Tiltaksplan for å 
oppnå budsjettbalanse
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I 2017 legger Helse Sør-Øst som planforutsetning opp til å realisere aktivitetsvekst høyere 
enn demografisk betinget behovsvekst innen alle tjenesteområder. Det skal legges til rette 
for en vekst i pasientbehandlingen på i overkant av 2 % (inkl. aktivitetsvekst til fritt 
behandlingsvalg). Vekst omfatter spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk. 
Prioriteringsregelen videreføres. Det legges til grunn at det realiseres en vekst i aktiviteten 
innen somatikken på om lag 8 % i planperioden. 
 
 
Faste inntektsrammer fra Helse Sør-Øst i perioden 
I styresak 018-2016 har Helse Sør-Øst lagt frem planforutsetninger for økonomisk 
langtidsplan 2017-20. Ahus får en stadig større andel av befolkningen i Helse Sør-Øst og 
oppdatering av den regionale inntektsmodellen viser nettopp denne dreiningen. Imidlertid 
øker forbruket av private spesialisthelsetjenester og veksten i inntektsrammene til Ahus blir 
derfor noe lavere enn befolkningsveksten skulle tilsi. I tillegg har Helse Sør-Øst lagt til grunn 
at det bevilges årlig økte midler i statsbudsjettet til å finansiere aktivitetsvekst, blant annet 
som følge av økt befolkning og endret befolkningssammensetning. Dette gir en årlig vekst i 
faste inntekter på ca 1 % korrigert for endringen i pensjonskostnader eller vel 4% i perioden. 
Samlet innebærer dette følgende inntektsrammer for Ahus i perioden. 
 

 
 
En årlig aktivitetsvekst lik befolkningsveksten vil gi en mindre realnedgang i inntekter i 
størrelsesorden 0,1-0,2 % i perioden. Imidlertid er det forventet at aktiviteten vil øke nær det 
dobbelte av befolkningsveksten grunnet blant annet gradvis endret 
befolkningssammensetning. Dette vil øke kravet til omstilling og behov for lavere 
marginalkostnader. Samtidig skal det legges til rette for høyere vekst innen psykisk 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Budsjett

Beregning av  foreløpig inntektsramme 2016 2017 2018 2019 2020
Foreløpig basisramme 5 890 697     5 601 424            5 664 341     5 731 125     5 793 144     

Forskning Basis 22 505 22 505 22 505 22 505 22 505
Forskning Tilskudd 19 294 19 294 19 294 19 294 19 294
Nasjonale kompetansetjenester 0 0 0 0
Andre statlige ti lskudd 1 901 1 901 1 901 1 901 1 901

Andre faste inntekter 43 700 43 700 43 700 43 700 43 700
Sum faste inntekter 5 934 398     5 645 124            5 708 041     5 774 825     5 836 845     

Sum basis inkl KBF og forskning 5 913 202 5 623 929 5 686 846 5 753 630 5 815 649
herav; KBF 30 246 30 246 30 246 30 246 30 246
herav basis 5 882 956 5 593 683 5 656 600 5 723 384 5 785 403

Årlig endr # -289 274 62 917 66 784 62 019
Årlig endr # korr pensjon 50 654 62 917 66 784 62 019
Årlig endr % korr pensjon 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,1 %

Økonomiplan 2017-2020
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helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk, noe som krever en høyere 
omstillingstakt innen den somatiske delen av virksomheten. 
 
 
Økonomiske målsettinger 
Det er et mål at foretaket skal oppnå årlige overskudd for å frigjøre likviditet til nødvendige 
investeringer. I økonomiplan 2016-19 hadde Helse Sør-Øst en målsetting om å oppnå årlige 
økonomiske resultater på minst 2 % av totale inntekter (resultatmargin) i løpet av 
planperioden.  
 
Budsjettkravet fra Helse Sør-Øst for 2016, et overskudd på 144 mill. kroner, innebærer for 
2016 en resultatgrad på 1,6 % av totale inntekter. Målt opp mot driftsresultat før 
avskrivninger innebærer budsjettkravet en resultatgrad på 7,2 %. Pr. februar 2016 har 
foretaket oppnådd et regnskapsmessig overskudd, men ikke i den størrelse som eiers 
resultatkrav tilsier. 
 
For å øke handlingsrommet for nødvendige investeringer legger Helse Sør-Øst til grunn en 
gradvis økende resultatmargin opp mot 2,5 % frem til 2020. Dette tilsvarer et årlig resultat på 
ca. 200-250 mill. kr. mot slutten av perioden. Flere vesentlige forhold må vurderes ved 
fastsettelse av resultatmål for Ahus for perioden 2017-20: 
 

• Foretakets reinvesteringsbehov tilsier en økning av resultatkravet minst opp mot 2,5 
% i årlig resultatmargin. Gitt uendret investeringslikviditet fra Helse Sør-Øst vil dette 
gi en samlet investeringsevne som tilsvarer et gjenanskaffelsesnivå på ca. 60-70 % 
av anleggsporteføljen ved slutten av perioden.  

• Samtidig har innføring av finansiell leasing nå gitt et nytt mulig virkemiddel for å sikre 
nødvendige reinvesteringer sammenlignet med rammebetingelsene ved tidligere 
ØLP.  

• Diskuterte endringer i foretakets opptaksområde kan medføre vesentlige reduksjoner 
av inntektene. F.eks vil en overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold 
(RHF-sak 090/2014) kunne medføre en reduksjon av basisinntekter på ca. 150 mill. 
kr. (i tillegg kommer reduserte ISF-inntekter som følge av et eventuelt lavere 
aktivitetsnivå). Avhengig av når slike endringer vil skje, hvilke endringer som skjer 
parallelt og hvordan de endringer av opptaksområdet slår ut på inntektene, vil 
foretaket stå foran store omstillingsutfordringer i perioden. 

• Foretakets historiske økonomiske resultater har over de siste årene vist betydelig 
forbedring. Det er likevel slik at resultatmålsetningene fra tidligere ØLP, primært 
drevet av det økte reinvesteringsbehovet, ikke har latt seg realisere fullt ut. 

 
Disse og andre forhold som påvirker driftsøkonomien vil sees i sammenheng ved 
utarbeidelse av forslag til økonomiske målsettinger for perioden 2017-20.   
 
 
Investeringer 
Investeringsbehovene i perioden er økende både i form av reanskaffelser av eksisterende 
bygg/anlegg og utstyr, men også nye behov for å understøtte ønsket utvikling. I forbindelse 
med økonomisk langtidsplan gjennomgås årlige vedlikeholdsplaner, samt en vurdering av 
nye behov i perioden. Dette understreker behovet for å øke det økonomiske 
handlingsrommet gradvis i perioden. Oversikten under viser foreløpige oppdaterte 
investeringsplaner - og behov i perioden. 
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Utvikling av foretaket frem mot 2030 
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus 2016-30 
beskriver ønsket utviklingsretning for kjernevirksomheten i sykehuset. En komplett 
utviklingsplan skal imidlertid også skissere hvilke bygningsmessige og økonomiske 
forutsetninger som er nødvendige for å realisere utviklingsmålene for virksomheten.  
 
I planen beskrives en rekke kortsiktige utviklingstiltak som kan gjennomføres innenfor 
dagens bygningsmasse, samt mer langsiktige tiltak som i større grad forutsetter nybygg. 
Ahus vil innarbeide utviklingsplanens kortsiktige utviklingstiltak i økonomisk langtidsplan, 
både drifts- og kapasitetsmessige konsekvenser så langt dette er mulig å kvantifisere på 
dette stadiet av prosessen. 
 
Målet er således at økonomisk langtidsplanlegging, utviklingsplanens ambisjoner og 
tilpasning av aktiviteten til den til enhver tid gjeldende budsjettramme skal fremstå som en 
helhetlig planprosess. 
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