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1. Bakgrunn

Økonomisjef Stein Erik Breivikås
30. september 2015

Helse Nord RHF ber foretakene om å oppdatere og styrebehandle sine økonomiske
bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som er i budsjettbrev 2.
Budsjettbrev 2 fra Helse Nord sikrer at analysene er satt opp etter samme mal, samt er
basert på samme premisser og rammebetingelser i foretakene. Bærekraftsanalysen gir
en pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket og gir et bilde av
resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditet og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen
er estimater og inneholder betydelig risiko.

Forutsetninger i bærekraftsanalysen september 2015:
Forutsetninger i bærekraftsanalysen:

Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 2 og
dokumentet investeringer og bærekraftsanalyse 2015 – 2023. Det er betydelige
endringer i forutsetningene siden styrebehandlingen i mars 2015. De belyses i neste
kapitel.

Viktigste endringer i forutsetninger siden styrebehandling i mars:

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i mars 2015 er følgende:
• Oppjustert inntekt, 5 MNOK, pga av høyere aktivitet de siste årene. Aktiviteten fra
2012 lå inne som grunnlag tidligere.
• Somatikk, redusert bevilgning på 5 MNOK j.f budsjettbrev 2. Dette videreføres i
hele perioden 2016 - 2023.
• Psykisk Helsevern og Rus, redusert bevilgning på 4 MNOK j.f budsjettbrev 2.
Dette videreføres i hele perioden 2015 - 2023.
• Revidering av inntektsmodell Psykisk Helsevern og Rus. Det er ikke vedtatt
revidert inntektsmodell for Helse Nord enda, men det er stor sannsynlighet for at
Finnmarkssykehuset kommer til å få mindre bevilgning. Det er lagt inn et estimat
på 15 MNOK som et foreløpig estimat. Det er lagt inn full effekt fra 2018.
• Økte kostnader for IKT j.f budsjettbrev 2. De nye estimatene for disse er en
økning gjennomsnittlig 9 MNOK årlig for perioden 2016 – 2023.
• Økt generell styring av foretaket j.f budsjettbrev 2. Den generelle styrkes med
gjennomsnittlig 14 MNOK pr år i perioden 2016 -2023.
• Økt bevilgning til fagplaner, drift samisk helsepark og medisinerutdanning j.f
budsjettbrev 2. Det følger med kostnader minimum den økte bevilgningen slik at
dette føres som netto null i bærekraftsanalysen.
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Planlagte investeringer i perioden 2015 -2023.
Tabellen under viser en oversikt over planlagte investeringer for Finnmarkssykehuset
HF.
Investeringsplan

Finnmarksklinikken
Psykisk helsevern og
Rus, Alta
Spesialist poliklinikk
Karasjok
Spesialistsenter Alta
Nye Kirkenes Sykehus
Nye Hammerfest
Sykehus
Tiltak Sykehus
MTU, ambulanser
Klinikk prehospital
Sum

Overheng

2015

2016

30
43

10
30

40

20

4
600

130
700

10
30
2
646

10
50
10
907

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sum

30
43

20

40

153

30
10
239

40

40

20

280

400

500

40

40

50

50

40

340

550

287
1300
1200

50

450

50

38
359
22
3362

Det er verdt å merke seg at i denne investeringsplanen er investeringsmidler til det
planlagte prosjektet i Alta fordelt mellom Somatikk og Psykisk Helsevern og Rus. Den
totale rammen er 270 MNOK P50 og 330 MNOK P85.

Økonomisk bærekraftsanalyse i Finnmarkssykehuset HF.
Økonomisk bærekraft.

Tabellen under viser den økonomiske utviklingen til foretaket gitt dagens
forutsetninger.
Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr)
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger
Sum avskrivninger
Netto rente
Totale kostnader
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år
Estimert økonomisk resultat

2015
1 966
1 854
83
4
1 941

2016
2017 2018 2019 2020 2021
1 989 2 009 2 027 2 035 2 035 2 035
1 867 1 889 1 910 1 910 1 908 1 908
99
111
130
133
131
129
20
39
46
43
40
38
1 986 2 039 2 086 2 086 2 079 2 074

2022
2 035
1 903
132
37
2 072

2023
2 060
1 883
178
65
2 126

25

3

-30

-60

-51

-44

-39

-37

-66

25

37

30

24

24

24

24

24

24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak

0

-34

-60

-84

-75

-68

-63

-61

-90

Tiltaksplan
Sum effekter tiltaksplan

0

19

38

43

43

43

43

43

43

Uløst omstilling

0

-15

-22

-41

-32

-25

-20

-18

-47

Resultatkrav

Utfordringene har økt siden forrige gang bærekraftsanalysen ble styrebehandlet i mars
2015. Hovedårsaken til dette er økte estimerte IKT kostnader, forventet resultat av
oppdatert inntektsmodell for Psykisk Helsevern og Rus og redusert bevilgning for 2016
som videreføres i hele perioden.
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Kapital og kapitalbehov.

Finnmarkssykehuset HF har fått innvilget et lån på 1,16 Milliarder kroner til NKS.
Foretaket er fortsatt avhengig av kassakrediten, måloppnåelse av de økonomiske
resultatkravene fra Helse Nord, samt lånefinansiering av de andre byggeprosjektene for
å klare å ha kapital til å opprettholde en fornuftig likviditet i økonomien.

Det pågående arbeidet med langsiktig økonomiskbærekraft.

Foretaket er i full gang med å iverksette tiltakene i foretakets strategi for økonomisk
bærekraft. Det var også planlagt at resterende uløst omstilling skulle løses gjennom
budsjettprosessen høsten 2015. Den uløste omstillingen har økt etter styrebehandlingen
i mars 2015 på grunn av de nye forutsetningene i budsjettbrev 2 og det sannsynlige
utfallet oppdateringen av inntektsmodellen for Psykisk Helsevern og Rus. Det vil derfor
bli veldig krevende å finne løsningen for hele den uløste omstillingen for foretaket i
budsjettprosessen. Det vil bli et særlig fokus på Psykisk helsevern og rus i
budsjettprosessen i forhold til at de kommer til å ha de største utfordringene fremover.

Risiko

Foretaket skal investere over 3 mrd som i hovedsak er byggeprosjekter. Overholdelse av
budsjett i disse prosjektene er et betydelig risikoelement i denne analysen. Det er
samme er kapitalkostnadene som foretaket pådrar seg i forbindelse med disse
investeringene. Renten er i dag rekordlav og sannsynligheten for at dette kommer til å
vedvare er en usikkerhetsfaktor. Foretaket velger nå å binde renten sin for å skape
forutsigbarhet. Foretaket tror en eventuell nedside er liten i forhold til den
forutsigbarheten dette gir. En tredje stor usikkerhetsfaktor er gjennomføringen av
tiltakene i strategien for økonomisk bærekraft som foretaket er avhengig av. Foretaket
har også mye bygningsmasse som skal avhendes/selges. Denne har en bokført verdi i
regnskapet og skulle avhendingen/salget av denne ikke være i samsvar kan dette få
kraftig innvirkning på resultat enkelte år. En siste risiko som velges å nevne her er de
eskalerende fremtidige IKT kostnader uten at det er synliggjort oppside økonomisk for
fremtiden.

Videre arbeid

De langsiktige økonomiske utsiktene til foretaket har forverret seg siden mars 2015 av
årsaker som har kommet frem tidligere i saken og de pågående aktivitetene i høst vil
med stor sannsynlighet ikke løste hele utfordringen med langsiktig økonomisk
bærekraft. Den foretaksovergripende budsjettprosessen høsten 2015 vil som planlagt
fokusere på den uløste omstillingen, samt det pågår en egen prosess i klinikk Psykisk
helsevern og Rus for å tilpasse seg de dagens bevilgning og estimater på fremtidig
bevilgning. Det kan være fordelaktig at foretaket får fokusere på disse to prosessene
frem til årsskifte for så å gjøre en ny status og vurdering, selv om det kanskje blir noe
gjenstående omstilling. Bærekraftanalysen skal styrebehandles igjen i mars 2016, slik at
på dette tidspunktet kan resultatet av arbeidet høsten 2015 være innarbeidet i den
langsiktige bærekraftsanalysen.
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Konklusjon

Den oppdaterte analysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke er økonomisk
bærekraftig i dag og at den uløste omstillingen har forverret seg siden mars 2015.
Hovedårsaken er nye estimater for IKT kostnader, oppdatert inntektsmodell Psykisk
Helsevern og Rus som gir betydelig redusert ramme de kommende årene, samt redusert
ramme for 2016 som videreføres i perioden 2016-2023.

Finnmarkssykehuset HF må jobbe målbevist og strukturert, spesielt i perioden
2015 -2017, for å kunne bære sine økonomiske forpliktelser fra 2017.
Vedlegg:
- Investeringer og bærekraftsanalyse 2015–2023
- Premisser for oppdatering av bærekraftsanalyser vår 2015(budsjettbrev 2)
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Side 3

1.0 Bakgrunn
Helse Nord ber foretakene om å oppdatere og styrebehandle sine økonomiske
bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som er i budsjettbrev 2
2015. Budsjettbrev 2 fra Helse Nord sikrer at analysene er satt opp etter samme mal,
samt er basert på samme premisser og rammebetingelser i foretakene.
Bærekraftsanalysen gir en pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket og gir et
bilde av resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditet og kapitalbehov.
Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko.

2.0 Planlagte investeringer i perioden 2015–2023.

Finnmarkssykehuset HF har i denne bærekraftsanalysen lagt investeringene som
planlegges pr. i dag å spilles inn til Helse Nord når de skal rullere sin investeringsplan. I
tabellen under er også overheng fra tidligere år og 2015 tatt med for å vise helheten i
investeringsplanen.
Investeringsplan

Finnmarksklinikken
Psykisk helsevern og
Rus, Alta
Spesialist poliklinikk
Karasjok
Spesialistsenter Alta
Nye Kirkenes
Sykehus
Nye Hammerfest
Sykehus
Tiltak Sykehus
MTU, ambulanser
Klinikk prehospital
Sum

Overheng

2015

2016

30
43

10
30

40

20

4
600

130
700

10
30
2
646

10
50
10
907

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

30
43

20

40

153

30
10
239

Sum

40

40

20

280

400

500

40

40

50

50

40

340

550

450

287
1300
1200

50

50

38
359
22
3362

Det er verdt å merke seg at i denne investeringsplanen er investeringsmidler til det
planlagte prosjektet i Alta fordelt mellom Somatikk og Psykisk Helsevern og Rus. Den
totale rammen er 270 MNOK P50 og 330 MNOK P85. Det er fortsatt stor usikkerhet i
estimatene for Alta nærsykehus. Det pågår nå et arbeid med å kartlegge den økonomiske
usikkerheten når det gjelder investeringsbehovet i prosjektet. På nåværende tidspunkt
kan det se ut som estimatene investeringen kan bli litt høyere enn det som ligger i denne
langtidsplanen, men det velges å avvente ferdigstillelsen av usikkerhetsanalysen før det
justeres i planen.

3.0 Bærekraftsanalyse 2015–2023.

Analysen er estimater på den økonomiske utviklingen til foretaket. Den hviler på mange
forutsetninger som inneholder risiko. Analysen er derfor ikke er en fasit for utviklingen
frem mot 2023, men gir en pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket i
perioden.
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3.1

Hovedforutsetninger i bærekraftsanalysen mars 2015.

Mange av forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i
budsjettbrev 2.

Viktigste økonomiske planpremisser for analysen er følgende:
• Foreslått investeringsplan for Finnmarkssykehuset 2015 - 2023.
• Resultatkrav fra Helse Nord i perioden 2015–2023
• Kapitalkompensasjon på 25 MNOK for NKS fra 2017.
• Kapitalkompensasjon for Alta 5 MNOK fra 2017.
• Økt bevilgning på 10 MNOK fra 2017 for økte driftskostnader i Alta.
• Økte driftskostnader med 20 MNOK etter oppstart i Alta.
• Ferdigstillelse av NKS i ved utgangen av 2016 og økte avskrivninger av gamle
Kirkenes sykehus, 20 MNOK årlig.
• Generell styrking av foretaket på 33 MNOK fra 2019.
• Full effekt av inntektsmodell for Psykisk Helsevern og Rus.
• Økte IKT kostnader. Gjennomsnittlig 9 MNOK årlig økning fra 2016 j.f
budsjettbrev 2 2015.
• Lånefinansiering, 80 % lånefinansiering for NKS og NHS og 70% for resten av
byggeprosjektene.
• Realrente på 3,0 prosent.
• Avdrag på lån 25 år.
• Avskrivningstid for sykehus inkludert utstyr 26,4 år.
• Lønns- og prisvekt er lik 0 etter krav fra Helse Nord.
• Finnmarkssykehusets strategiske plan for å oppnå langsiktig økonomisk
bærekraft.
3.2

Hovedendringer i analysen siden styrebehandling mars 2015.

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i april er følgende:
• Oppjustert inntekt, 5 MNOK, pga av høyere aktivitet de siste årene. Aktiviteten fra
2012 lå inne som grunnlag tidligere.
• Somatikk, redusert bevilgning på 5 MNOK j.f budsjettbrev 2. Dette videreføres i
hele perioden 2015 - 2023.
• Psykisk Helsevern og Rus, redusert bevilgning på 4 MNOK j.f budsjettbrev 2.
Dette videreføres i hele perioden 2015 - 2023.
• Revidering av inntektsmodell Psykisk Helsevern og Rus. Det er ikke vedtatt
revidert inntektsmodell for Helse Nord enda, men det er stor sannsynlighet for at
Finnmarkssykehuset kommer til å få mindre bevilgning. Det er lagt inn et estimat
på 15 MNOK som et foreløpig estimat. Det er lagt inn full effekt fra 2018.
• Økte kostnader for IKT j.f budsjettbrev 2. De nye estimatene for disse er en
økning gjennomsnittlig 9 MNOK årlig for perioden 2016 – 2023.
• Økt generell styring av foretaket j.f budsjettbrev 2. Den generelle styrkes med
gjennomsnittlig 14 MNOK pr år i perioden 2016 -2023.
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•

3.3

Økt bevilgning til fagplaner, drift samisk helsepark og medisinerutdanning j.f
budsjettbrev 2. Det følger med kostnader minimum den økte bevilgningen slik at
dette føres som netto null i bærekraftsanalysen.

Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt.

Finnmarkssykehuset vil ha et stort behov for kapitaltilførsel for å kunne betjene sine
forpliktelser frem mot 2023. Foretaket må låne kapital fra Helse Nord og lånebehovet
presenteres i figuren under:
Lånebehov og investeringer

Investeringer
Lån

1200
1000

MNOK

800
600
400
200
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Foretaket har et kapitalbehov på over 2 Mrd.kroner i perioden 2015 -2023. Foretaket
har fått innvilget lån fra Helse Nord til NKS.
Foretaket kommer til å bruke av kassakreditten som foretaket disponerer. Estimert
utvikling av bruk av kassakreditten viser i figuren under:
Kassakredit og likviditetsbehov

Likviditetsbehov
Kassakredit

0
-50

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

MNOK

-100
-150
-200
-250
-300
-350

Foretaket har nå en kassakredittgrense på 300 MNOK. Kreditgrensen ble endret fra 400
til 300 MNOK våren 2015. Årsaken til dette er at Helse Nord har styrket egenkapitalen i
foretaket. Figuren viser at foretaket kommer til å holde seg innenfor
kassakredittrammen, men en forutsetning er at foretaket leverer de økonomiske
resultatkravene som er satt av Helse Nord RHF.
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3.4

Bærekraftsanalyse

Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på de hovedforutsetninger
i kap 3.1 og endringer i forutsetninger siden styremøtet i september, kap 3.2. De
økonomiske tiltakene som ligger i bærekraftsanalysen kommer fra styresak
98/2014(budsjett 2015 -2018), strategi for økonomisk bærekraft, styresak
97/2014(Strategi for økonomisk bærekraft i perioden 2015 -2022). Tabellen under
viser den forventede estimerte økonomiske utviklingen til foretaket.
Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr)
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger
Sum avskrivninger
Netto rente
Totale kostnader
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år
Estimert økonomisk resultat

2015
1 966
1 854
83
4
1 941

2016
2017 2018 2019 2020 2021
1 989 2 009 2 027 2 035 2 035 2 035
1 867 1 889 1 910 1 910 1 908 1 908
99
111
130
133
131
129
20
39
46
43
40
38
1 986 2 039 2 086 2 086 2 079 2 074

2022
2 035
1 903
132
37
2 072

2023
2 060
1 883
178
65
2 126

25

3

-30

-60

-51

-44

-39

-37

-66

25

37

30

24

24

24

24

24

24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak

0

-34

-60

-84

-75

-68

-63

-61

-90

Tiltaksplan
Sum effekter tiltaksplan

0

19

38

43

43

43

43

43

43

Uløst omstilling

0

-15

-22

-41

-32

-25

-20

-18

-47

Resultatkrav

Tabellen viser at de økonomiske utfordringene for foretaket i perioden 2016 – 2023.
Utfordringene har økt siden forrige gang bærekraftsanalysen ble styrebehandlet i mars
2015. Hovedårsaken til dette er økte estimerte IKT kostnader, forventet resultat av
oppdatert inntektsmodell for Psykisk Helsevern og Rus og redusert bevilgning til for
2016 som videreføres i hele perioden.
Figurene under illustrerer den betydelige nødvendige økonomiske omstillingen til
foretaket. Det vises to figurer. Den første figuren viser utfordringene pr. september
2015, mens den andre viser utfordringene som de var estimert i mars 2015.
Sammenligningen av viser at økonomiske utfordringsbilde har forverret seg betydelig
siden mars 2015.
September 2015
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Arbeidet med økonomisk bærekraft.

Arbeidet med å implementere handlingsplanen/tiltakene for styresak 97/2014 strategi
for økonomisk bærekraft går som planlagt. Det vil i budsjettprosessen høsten 2015
jobbes videre med den uløste omstillingen. Det vil være et spesielt fokus på klinikk
Psykisk Helsevern og Rus i dette arbeidet.
3.6

Risiko

Det ble innledningsvis nevnt at analysen av den økonomiske bærekraften er estimater
på den økonomiske utviklingen til foretaket gitt forutsetninger som inneholder risiko.
Store usikkerhetsmomenter i denne økonomiske bærekraftsanalysen mener foretaket
er:
• Investeringer
Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk
risiko rundt store byggeprosjekter. Det er risiko i de estimerte byggekostnadene
/anbudsestimater og det kan dukke opp uforutsette problemstilinger/hendelser
under veis i byggeprosjektet. Foretakets bæreevne økonomisk påvirkes raskt og
er veldig sensitiv for relativt små prosentvise endringer investeringskostnadene
pga at foretaket har relativ høy investeringsgrad av den totale omsetningen i sin
langtidsinvesteringsplan.
•

•

Økte IKT kostnader.
Estimatene for IKT kostnader fremover har økt kraftig de siste årene uten at det
kan redegjøres for om de vil gi noen økonomisk effekt. Fortsetter denne
utviklingen, men økte kostnader uten at det kan verifiseres en økonomisk
oppside, vil dette kunne være en risikofaktor i forhold til foretakets bærekraft
Gjennomføring av strategisk plan langsiktig økonomisk bærekraft.
Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at foretaket trenger å gjennomføre
planen for langsiktig økonomisk bærekraft for å kunne klare sin planlagte
investeringsplan
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•

3.7

Kapital og kapitalkostnad
Foretaket er avhengig av å låne mye kapital for å kunne betjene sine forpliktelser
i perioden frem mot 2023. Renten er nå på et historisk lavt nivå, og
prognosene/sannsynligheten for at rente vil øke er større enn at de forblir på
dagens nivå. Det er i senarioene brukt en rente som er satt av Helse Nord. En liten
endring i rentenivå vil gjøre utslag på den økonomiske bærekraften til foretaket.
Salg av boligmasse
Foretaket skal selge bygningsmasse i Talvik, Lakselv og Kirkenes. Det er
vanskelig å estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført
verdi i regnskapet. Det kan være en betydelig risiko for at salgssummen kan bli
lavere balanseført verdi. Dette vil være enkelthendelser som ikke påvirker
driften og kun å påvirke resultatregnskapet det året eventuelt tapsføring
kommer, men vi velger å omtale dette, slik at styret er klar over denne risikoen.

Førstevalget for Finnmarks befolkning.
Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg, større informasjonsflyt til pasienten vil
øke konkurransen om pasientene. Nye forespeilede inntektsmodeller med fokus
på at midlene skal følge pasientstrømmen medfører at det er viktig at foretaket er
og forblir førstevalget til Finnmarks befolkning. I denne analysen legges til grunn
at Finnmarkssykehuset opprettholder dagens aktivitetsnivå.

Videre arbeid

De langsiktige økonomiske utsiktene til foretaket har forverret seg siden mars 2015 av
årsaker som har kommet frem tidligere i saken og de pågående aktivitetene i høst vil
med stor sannsynlighet ikke løste hele utfordringen med langsiktig økonomisk
bærekraft. Den foretaksovergripende budsjettprosessen høsten 2015 vil som planlagt
fokusere på den uløste omstillingen, samt det pågår en egen prosess i klinikk Psykisk
helsevern og Rus for å tilpasse seg de dagens bevilgning og estimater på fremtidig
bevilgning. Det kan være fordelaktig at foretaket får fokusere på disse to prosessene
frem til årsskifte for så å gjøre en ny status og vurdering, selv om det kanskje blir noe
gjenstående omstilling. Bærekraftanalysen skal styrebehandles igjen i mars 2016, slik at
på dette tidspunktet kan resultatet av arbeidet høsten 2015 være innarbeidet i den
langsiktige bærekraftsanalysen.

4.0 Konklusjon økonomisk bærekraft.

Den oppdaterte analysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke er økonomisk
bærekraftig i dag og at den uløste omstillingen har forverret seg siden mars 2015.
Hovedårsaken er nye estimater for IKT kostnader, oppdatert inntektsmodell Psykisk
Helsevern og Rus som gir betydelig redusert ramme de kommende årene, samt redusert
ramme for 2016 som videreføres i perioden.
Finnmarkssykehuset HF må jobbe målbevist og strukturert, spesielt i perioden
2015 -2017, for å kunne bære sine økonomiske forpliktelser fra 2017.
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