
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/368 Stein Erik Breivikås - 78421128 Hammerfest, 21.9.2015 
 
 
Saksnummer 83/2016 
 
Saksansvarlig:  Stein Erik Breivikås  
Møtedato:  29. september 2016 

Investeringer og bærekraftsanalyse for 2016 - 2024 
 
Ingress: Saken er et langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset og viser estimater på den 
økonomiske utviklingen til foretaket basert på forespeilet langsiktig bevilgning, aktivitet, 
utvikling i driftskostnader og foretakets investeringsbudsjett. Den forteller også behovet 
for økonomisk omstilling og hvor den økonomiske risikoen ligger. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til 
etterretning. 

2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig. 
3. Styret forventer at ytterligere økonomiske tiltak utarbeides i klinikkene i 

budsjettprosessen høsten 2016.  
4 Styret forventer at Finnmarkssykehuset våren 2017 starter et foretaksovergripende 

arbeide med å lage en økonomisk strategi for å kunne bære investeringen i Nye 
Hammerfest Sykehus og ber om en rapportering på dette til styret før sommeren 
2017. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
Investering og økonomisk bærekraftanalyse 2016 - 2024. 
Budsjettbrev 2 Helse Nord. 
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Investeringer og bærekraftsanalyse for 2016 - 2024 
  
Saksbehandler:   Stein Erik Breivikås, økonomisjef 
Møtedato:  29. september 2016 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å vise en prognose/estimat på langsiktige økonomiske 
utviklingen til Finnmarkssykehuset i perioden 2016 – 2024. Den oppdaterte 
økonomiske bærekraftanalysen viser en bedring i den langsiktige økonomiske 
bærekraften for Finnmarkssykehuset, siden siste oppdateringen i mars 2016, 
Hovedårsaken til bedringen fra mars er økt bevilgning i de kommende årene. 
Finnmarkssykehuset fikk etter innspill i budsjettprosessen til Helse Nord, økt bevilgning 
til Alta Nærsykehus og Medisinerutdanningen/Finnmarksmodellen. En tredje viktig 
årsak er at innføringen av revidert inntektsmodell Psykisk helsevern og Rus fikk en mye 
bedre økonomisk utgang en forventet for Finnmarkssykehuset.   

2. Bakgrunn 
Helse Nord ber foretakene om å oppdatere og styrebehandle sine økonomiske 
bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som er i budsjettbrev 2 
2016.  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 

3. Saksvurdering/analyse 
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 2024, men gir en god pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket i 
perioden. Når det gjelder alle forutsetningene til bærekraftanalysen henvises det til det 
vedlagte underlaget til saken.  Den forventede utviklingen til foretaket illustreres i 
tabellen under.  
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Den forventede økonomiske utviklingen til foretaket er bedret siden siste 
styrebehandlingen av den i mars 2016. Det er i hovedsak endring i forutsetningene til 
inntektsmodellen for Psykisk helsevern og Rus, styrking av bevilgningen til 
medisinerutdanningen/Finnmarksmodellen og den økte bevilgningen til Alta 
Nærsykehus som medvirker til dette 
 
Foretaket kommer til å bruke av kassakreditten som foretaket disponerer. Estimert 
utvikling av bruk av kassakreditten viser i figuren under: 
 

 
 
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. Det er i denne likviditetsanalysen lagt inn kapital av salg av eiendom som gir 
en tilgang på 50 MNOK i 2017 og 2018. Uten salget av eiendom kan foretaket få 
likviditetsproblemer. 
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4. Risikovurdering 
 
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 problemstillinger/hendelser 
underveis 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, med 
økte kostnader uten at det kan verifiseres en økonomisk oppside, vil dette kunne 
være en risikofaktor i forhold til foretakets økonomiske 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. 

• Kapital og kapitalkostnad 
Foretaket er avhengig av å låne mye kapital for å kunne betjene sine forpliktelser i 
perioden frem mot 2024. 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 enn 
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. 

• Realveksten i tiden fremover. 
Økonomien for Norge ser ut til å ha en utfordrende vei fremover de neste årene. 
Oljeprisene ser ut til å bli lavere lengre enn tidligere forventet, noe som medfører lav 
vekst i norsk økonomi. Dette kan føre til at foretakene for en lavere realvekst i tiden 
fremover enn det man har vært vant til. 
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5. Budsjett/finansiering 
Denne saken har ingen økonomisk risiko eller trenger økonomisk finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble gjennomgått på informasjon og drøftingsmøte 19 september i foretaket.  

7. Direktørens vurdering  
Direktøren er tilfreds med de økte bevilgningene til satsningsområdene i 
Finnmarkssykehuset og at behovet for omstilling er redusert. Direktøren ønsker at 
foretaket skal være i forkant med uløst økonomisk omstilling. Det skal utarbeides nye 
tiltak i budsjettprosessen høsten 2016. Våren 2017 skal det startes et 
foretaksovergripende arbeide tilsvarende, styresak 97/2014 Strategi for økonomisk 
bærekraft i perioden 2015 -2022. Dette for å skaffe økonomiske bærekraft til Nye 
Hammerfest Sykehus. 
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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 
2016.  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 økonomiske investeringer i perioden 2016–2024. 
Finnmarkssykehuset HF har i denne økonomiske bærekraftsanalysen lagt inn 
investeringene som er planlagt i foretaket. Prosjektene ligger med prosjektets P85, dvs 
prosjektets ytre økonomiske ramme.  I tabellen under er også overheng fra tidligere år 
og 2016 tatt med for å vise helheten i investeringsplanen. 
 

 
*Investeringene for klinikk Prehospital er ikke godkjent av Helse Nord enda, og det er 
byggeprosjektenes nåværende P85 som ligger i denne investeringsplanen. 
 
Det er verdt å merke seg at denne investeringsplanen inneholder byggeprosjektenes 
nåværende P85 estimat og potensielle investeringer som det skal søkes Helse Nord om. I 
denne investeringsplanen er også investeringsmidler til det planlagte prosjektet i Alta 
fordelt mellom Somatikk og Psykisk Helsevern og Rus. Den totale rammen er 395 MNOK 
P50 og 458 MNOK P85. Den nye rammen for Alta Nærsykehus er vedtatt i styremøte i 
februar 2016. Det er videre lagt inn investeringsbudsjett for tiltak, på sykehusbygget i 
Hammerfest, for 15 MNOK årlig i perioden 2017 til 2021. Det som er endret i 
investeringsplanen siden mars 2016, er at Nye Kirkenes Sykehuset har endret sin P85 
fra 1460 til 1515 MNOK. 
 

3.0 Bærekraftsanalyse 2016–2024. 
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 2024, men gir en god pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket i 
perioden.  

INVESTERINGSPLAN Overheng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt
Finnmarksklinikken 15 15 30
Psykisk Helsevern og Rus(Alta) 43 43
Spesialist poliklinikk Karasjok (samisk Helsepark) 20 30 50
Alta Nærsykehus 150 180 85 415
Kirkenes nye sykehus (NKS) 710 750 25 1 485
Tiltak sykehusbygg 10 10 15 15 15 15 15 95
Hammerfest nye sykehus 20 280 400 500 1 200
MTU, abulanser, rehab m.m 30 46 26 36 36 36 46 46 46 46 394
Klinikk Prehospital 2 10 10 22
KLP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
ENØK 15 15
Sum investeringer 752 1 043 295 170 75 335 465 550 50 50 3 785
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3.1 Hovedforutsetninger i bærekraftsanalysen mars 2016. 
Størsteparten av forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i 
budsjettbrev 2 2016 fra Helse Nord.  
Viktigste økonomiske planpremisser for analysen er følgende: 
• Foreslått investeringsplan for Finnmarkssykehuset 2016 - 2024. 
• Resultatkrav fra Helse Nord i perioden 2016–2024 
• Kapitalkompensasjon på 25 MNOK for NKS fra 2017. 
• Kapitalkompensasjon for Alta 10 MNOK fra 2019. 
• Bevilgning på 20 MNOK fra 2019 for økte driftskostnader i Alta. 
• Økte driftskostnader med 23 MNOK årlig etter oppstart av medisinerutdanning i 

Finnmark.  
• Ferdigstillelse av NKS juni 2017 og økte avskrivninger av gamle Kirkenes sykehus, 20 

MNOK årlig. 
• Full effekt av inntektsmodell for Psykisk Helsevern og Rus. 
• Økte IKT kostnader. Jf. budsjettbrev fra Helse Nord IKT november 2016. 
• 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 2016. 
De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i Mars 2016 er følgende: 
• Resultatet av en revidert og styrevedtatt inntektsmodell for Psykisk helsevern og Rus 

i Helse Nord er innarbeidet. Det ble store positive endringer for Finnmarkssykehuset 
HF. Det ble forespeilet en reduksjon i rammen på rundt 15 MNOK, mens resultatet ble 
en økning i rammen 6 MNOK. 

• I den langsiktige økonomiplanen til Helse Nord ble kapitaltilskuddet til Alta 
Nærsykehus økt fra 5 til 10 MNOK årlig, mens driftstilskuddet ble økt fra 10 til 20 
MNOK årlig. 

•  I den langsiktige økonomiplanen til Helse Nord er bevilgningene til 
Medisinerutdanningen/Finnmarksmodellen økt til 16 MNOK årlig. 

• Det er lagt inn økte effektiviseringskrav i størrelsesorden 8 – 10 MNOK årlig til 
foretaket med hovedtyngden fra 2020. Dette forventes effektivisert innenfor klinisk 
farmasi, pasientreiser, legemidler og kurve. 

• Økte driftskostnader til ide/konseptfasen Nye Hammerfest sykehus. Budsjettet økes 
med ytterligere 10 MNOK til utviklingsprosjekt i 2017.   

• Den generelle kapitalstyrkingen av foretaket er redusert noe. 
• De forventende langsiktige kostnadene til IKT har økt noe. 

3.3 Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt. 
Finnmarkssykehuset vil ha et stort behov for kapitaltilførsel for å kunne betjene sine 
forpliktelser frem mot 2024. Foretaket må låne kapital fra Helse Nord og lånebehovet 
presenteres i figuren under: 
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Foretaket har et kapitalbehov på over 2 Mrd.kroner i perioden 2016 -2024. 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:  

 
 
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. Det er i denne likviditetsanalysen lagt inn kapital av salg av eiendom som gir 
en tilgang på 50 MNOK i 2017 og 2018. Uten salget av eiendom kan foretaket få 
likviditetsproblemer.  

3.4 Bærekraftsanalyse 
Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på de forutsetningene i kap 
3.1 og endringer i forutsetninger siden styremøtet i mars 2016, kap 3.2. De økonomiske 
tiltakene som ligger i bærekraftsanalysen kommer fra styresak 64/2015(budsjett 2016 -
2019), strategi for økonomisk bærekraft, styresak 97/2014(Strategi for økonomisk 
bærekraft i perioden 2015 -2022) og styresak 45/2016 Tiltak for budsjettbalanse 
Psykisk helsevern og Rus.  Tabellen under viser den forventede estimerte økonomiske 
utviklingen til foretaket. 
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De økonomiske utfordringene for foretaket i perioden 2016 – 2024, som følge av de nye 
forutsetningene som ble presentert i kap 3.2, er redusert.  Det er i hovedsak endring i 
forutsetningene til inntektsmodellen for Psykisk helsevern og Rus, styrking av 
bevilgningen til medisinerutdanningen/Finnmarksmodellen og den økte bevilgningen til 
Alta Nærsykehus som medvirker til dette. Dette illustreres i figurene under, som viser 
behovet for omstilling i foretaket. Figurene viser utfordringsbildet nå i september 2016 
og hvordan det var i mars 2016.    
 
September 2016 

 
 
Mars 2016 

 

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sum driftsinntekter 2 027 2 049 2 071 2 109 2 114 2 114 2 139 2 139 2 139
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 903 1 924 1 922 1 947 1 946 1 946 1 940 1 924 1 909
Sum avskrivninger 85 104 125 144 138 136 185 186 188
Netto rente 2 26 42 50 48 47 46 71 67
Totale kostnader 1 990 2 054 2 089 2 141 2 131 2 129 2 170 2 181 2 163
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 
 Estimert økonomisk resultat 37 -6 -17 -32 -17 -15 -31 -42 -24

Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -36 -41 -56 -41 -39 -55 -66 -48

Tiltaksplan
Sum effekter tiltaksplan 0 24 37 42 42 42 42 42 42

Uløst omstilling 0 -12 -4 -14 1 3 -13 -24 -6
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Figurene viser at foretaket har mindre uløst omstilling etter de nye forutsetningene om 
bevilgning som følge av at foretaket fikk gjennomslag for sine innspill til Helse Nord i 
styresaken om økonomisk bærekraft fra mars 2016. Det er fortsatt uløst omstilling, samt 
at de planlagte tiltakene må gjennomføres.   

3.5 Arbeidet med økonomisk bærekraft. 
Arbeidet med å implementere handlingsplanen/tiltakene for styresak 97/2014 strategi 
for økonomisk bærekraft forventes å være gjennomført ved utgangen av 2016, foruten 
salget av boligmassen til foretaket. Det forventes at budsjettprosessen for 2017 denne 
høsten vil komme med nye tiltak, som vil løse noe av denne omstillingen. 
Finnmarkssykehuset vil starte et foretaksovergripende, tilsvarende høsten 2014, som 
endte opp styresak 97/2014 strategi for økonomisk bærekraft. Det forventes at 
investeringskostnaden til Nye Hammerfest Sykehus blir høyere enn 1,2 MrdNOK, slik at 
foretaket er nødt til å starte et slik arbeid for å være økonomisk bærekraftig fra 
2022/23.     

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 problemstillinger/hendelser 
underveis 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, med 
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 

• Kapital og kapitalkostnad 
Foretaket er avhengig av å låne mye kapital for å kunne betjene sine forpliktelser i 
perioden frem mot 2024. 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 
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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. 

• Realveksten i tiden fremover. 
Økonomien for Norge ser ut til å ha en utfordrende vei fremover de neste årene. 
Oljeprisene ser ut til å bli lavere lengre enn tidligere forventet, noe som medfører lav 
vekst i norsk økonomi. Dette igjen kan føre til at foretakene får en lavere realvekst i 
tiden fremover enn det man har vært vant til.  

 
4.0 Konklusjon økonomisk bærekraft. 

Den oppdaterte økonomiske bærekraftanalysen viser en bedring i den økonomiske 
bærekraften, siden mars 2016, i årene som kommer. Hovedårsaken til bedringen fra 
mars er økte bevilgningen i årene de kommende årene. Finnmarkssykehuset fikk etter 
innspill i budsjettprosessen til Helse Nord økt bevilgning til Alta Nærsykehus og 
Medisinerutdanningen/Finnmarksmodellen. En tredje viktig årsak er at innføringen av 
revidert inntektsmodell fikk en mye bedre utgang en forventet.  MEN     
 
Finnmarkssykehuset HF må fortsatt jobbe målbevisst og strukturert, spesielt i 
perioden 2019 -2024, for å kunne bære sine økonomiske forpliktelser.  
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