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FORSLAG TIL VEDTAK 
  

1. Styret vedtar oppdatert økonomisk langtidsplan for perioden 2023-2027.  

 

2. Styret gir tilslutning til følgende resultatkrav i perioden: 

 
I mill. kr.  2023 2024 2025 2026 2027 

Resultatkrav 0 -12 -472 -365 -349 

 

3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene 

 

4. Styre ber administrerende direktør søke Helse Vest RHF om internt lån på 160 

millioner kroner for å dekke investeringskostnadene for lokalene til Helse Vest IKT og 

til Sykehusapotekene i byggetrinn 1. 
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Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  

Administrerende direktør legger frem en oppdatert økonomisk langtidsplan (ØLP) for 2023–
2027 som tar opp i seg forverringen i driftsresultatet som følger av manglende kompensasjon 
for pris- og lønnsvekst i 2022. I planen er også oppstart av neste fase SH2-1 i byggetrinn 2 
(BT2) utsatt og ligger ikke inne i fem-årsperioden.  
 
I den oppdaterte bærekraftanalysen er foretakets faktiske likviditet også inkludert. Dette er 
gjort etter avtale med Helse Vest. Analysen viser at foretaket i utgangspunktet har god 
likviditet, og ved å utsette BT2 har foretaket likviditet til å bære enten økte 
kostnadsoverskridelser for BT1, eller bære et redusert driftsresultat. Helse Stavanger klarer 
ikke å bære konsekvensen av begge.  
I bærekraftanalysen er det lagt inn et redusert driftsresultat som følge av endringene i 
forutsetningene gitt i statsbudsjettet for 2023. Det er ikke gitt noen oppdatert risikovurdering 
av BT1. Det betyr at det er tatt høyde for en mulig overskridelse i BT1 på 450 mill. kroner. 
Sannsynligheten for ytterligere kostnadsoverskridelser øker ved vedvarende høy inflasjon. 
Administrerende direktør er sterkt bekymret for hvordan foretaket skal kunne håndtere en 
ytterligere kostnadsoverskridelse på BT1, når all likviditeten foretaket har spart seg opp, går 
med til å dekke for ikke kompenserte kostnadsøkninger fra staten.  
 
Administrerende direktør ønsker styrets tillatelse om å be Helse Vest om lån for å dekke 
investeringer på Ullandhaug til lokaler som skal disponeres av Helse Vest IKT og 
Sykehusapoteka (SAV). Disse investeringene, som er en del av dagens BT1 og ikke en 
utvidelse av Nye SUS, utgjør til sammen 160 millioner kroner. 

Bakgrunn 

Styret i Helse Vest RHF behandlet i møte den 13. juni 2022 sak 060/22 Økonomisk 

langtidsplan 2023-2027. 

I den forbindelse gjorde styret i Helse Vest følgende vedtak: 

  
 Styret ber om ei konsekvensvurdering av at ikkje alle ønsker om økonomiske rammer til 

investeringar kan innfriast saman med ei ny vurdering av realismen i denne ØLP i forkant 
av budsjettprosessen 2023 hausten 2022. Konsekvensen kan bli at enkelte investeringar i 
denne rulleringa må bli redusert eller satt på pause til ein har fått ei nærmare avklaring 
på korleis ein skal handtere av risiko og finansiering. Styret ber om at dette blir lagt fram 
som eigen sak.  

 
 Styret ber helseføretaka om å ha ein konservativ tilnærming i budsjetteringsprosess og i 

styring av byggeprosjekta. Dette kan gi grunnlag for eit system som på eit tidlegare 
tidspunkt kan fange opp risiko inkl. systematisk risiko. Styret legg til grunn at 
byggeprosjekta har erfaringsoverføring seg imellom. Styret viser vidare til tilrådingane 
som blei gitt i internrevisjonsrapporten «Økonomistyring i byggeprosjekt» som blei 
styrebehandla i Helse Vest RHF 1. september 2021.»  
 

For å kunne levere på styret sitt vedtak ønsker Helse Vest RHF at foretakene leverer en 

oppdatert økonomisk langtidsplan (ØLP) for femårsperioden 2023-2027. Med bakgrunn i 
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dette har Helse Stavanger oppdatert sin økonomiske langtidsplan hvor de største endringene 

er;  

 

BT2 fase 1 SH2-1, ligger ikke inne i 5-årsperioden. 

I sak 33/22 Økonomisk langtidsplan 2023-2032 som ble presentert for styret i mai, var BT2 
fase 1 (SH2-1) lagt inn. Grunnet økonomisk usikkerhet i BT1 ble det ikke besluttet noe 
tidspunkt for oppstart for neste bygge trinn. Styret gjorde følgende vedtak:  
 

- Styret ber administrerende direktør legge fram en oppdatert konseptrapport til 
godkjenning for oppstart forprosjekt for byggetrinn 2, fase 1, når tilstrekkelig 
kunnskap om økonomisk bærekraft foreligger. 

 
Den økonomisk bærekraften er ikke forbedret, og oppdaterte ØLP for årene 2023-2027 
inkluderer derfor ikke neste byggetrinn. 
 
Utsatt beslutning om oppstart av neste byggetrinn betyr at kontinuerlig utbygging ikke lengre 
er mulig. Dersom kontinuerlig utbygging var mulig, ville neste bygg være klar for innflytting i 
2028 eller 2029. Grunnet den anstrengte økonomiske situasjonen ser det ut til at 
beslutningen om tidspunkt for oppstart blir skjøvet minst ett eller to år ut i tid. Utsettelse av 
BT2 forventes å få konsekvenser for investeringer i bygningsmassen på Våland.  
 
Endret resultatkrav 
Etter at styresaken ble lagt frem i mai, har også foretakets resultatprognose forverret seg. 
Resultatavviket skyldes i hovedsak: 

- Ikke kompenserte covid-kostnader/tapte inntekter 
- Høyere kostnadsnivå/lavere aktivitetsnivå enn før pandemi 
- Høy pris- og lønnsvekst 

 
Høyere kostnader/lavere aktivitet som følge av pandemi forventes en normalisering etter 
hvert. Noen av pandemistrukturene har vært raske å avvikle, mens noen andre konsekvenser 
vil ta litt mer tid før de er tilbake til vanlig kostnadsnivå. Eksempelvis har foretaket en del 
økonomiske forpliktelser slik som kurs og kompetanseutvikling, fastansettelser, ferie og 
permisjoner, hvor det tar tid å komme tilbake til normalen. 
 
Aktiviteten, og dermed inntektene vil også komme tilbake til normalt nivå, men det er 
fremdeles enkelte områder hvor en strever litt med å komme opp til planlagt nivå.  
 
Per september er pris- og lønnsveksten vesentlig høyere enn hva som ble kompensert i 
budsjettildelingen for 2022. Foreløpig estimat sier at dette utgjør om lag 170 mill. kroner for 
Helse Stavanger i 2022, med en påfølgende helårseffekt i 2023. 
 

Denne siste resultatutfordringen kommer på toppen av ni år med ekstra effektiviseringskrav 
slik som ABE-reformen. Samlet for periode 2015-2023 utgjør dette 465 mill. i deflator-
justerte kroner. Et ytterligere kutt i inntektene på nærmere 170 mill. vil ikke foretaket klare å 
hente inn igjen uten å gjøre store endringer i driften.  
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Nytt resultat er synliggjort i tabellen under: 
 

i millioner 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Resultat fra ØLP godkjent i mai 226 226 158 -302 -195 -179 
Redusert resultatkrav som 
følge av pris-stigning 

 -226 -170 -170 -170 -170 

Nytt resultat  0 -12 -472 -365 -349 
 

Redusert resultat i 2022 og de påfølgende årene, betyr tilsvarende lavere investeringsevne. 

 

Resultatkrav for 2023 blir endelig bestemt i årsbudsjettet. Det er foreløpig lagt inn med ett 

nullresultat. 

 

Annet 

- Renteprognose oppdatert i tråd med det som er sendt fra Helse Vest. 

- Internt lån fra Helse Vest på 500 mill. kroner som styret i Helse Stanger besluttet å be om i 

sak 33/22 økonomisk langtidsplan ligger inne i år 2024. 

- Nytt lån knyttet til investeringer som gjelder produksjonslokaler til SAV og datahall for 

Helse Vest IKT. Denne delen av byggeprosjektet gjøres på vegne av SAV og HV IKT, og 

Helse Stavanger ønsker å be om at Helse Vest finansierer dette på vegne av foretakene i 

form av lån. Helse Stavanger har tatt kontakt med Helse Vest angående et slikt lån, men 

har ikke fått noen endelig avklaring. Lånet er lagt inn med forbehold om godkjenning fra 

Helse Vest. Dette er ikke en utvidelse av BT1, investeringen er allerede inkludert i Nye 

SUS. 
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Oppdatert finansiell bærekraft analyse 

 

 
 

 

Resultat av oppdatert bærekraftsanalyse: 
 I tråd med føring fra Helse Vest, er det lagt inn prognose for faktisk 

likviditetsbeholdning per 31.12.2022. Dette er nytt, og er gjort for å synliggjøre faktisk 
konsekvens på foretakets likviditet. Likviditetsprognosen viser en utgående balanse på 
960 mill. kroner og inkluderer ikke driftskreditt. Driftskreditten er på 392 mill. kr og 
kommer i tillegg.  

 
 Bærekraftberegningen viser at foretaket har tilstrekkelig egen likviditet til å håndtere 

forverret resultat som følge av manglende priskompensasjon i statsbudsjettet (tallene i 
nederste linje har positivt fortegn). Dette er under forutsetning at Helse Vest 
godkjenner økt lån til Helse Vest IKT og SAV sin del av byggeprosjektet, i tillegg til de 
500 mill kr. som Helse Stavanger har bedt om i sak 33/22.    
 

 Dersom vi ser bort fra faktisk likviditetsbeholdning (960 mill. Kr.) og bruker modellen 
slik som tidligere, vil foretaket ha et negativt avvik mellom finansieringsevne og 
akkumulerte investeringsplaner på 854 mill. kroner i 2027.  

 
 Det er ikke levert noen oppdatert vurdering av risiko knyttet til BT1. Risiko er 

synliggjort på egen linje i investeringsplanene med 450 millioner kroner i mulig 
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kostnadsoverskridelse. Sannsynligheten for overskridelse over 450 millioner kroner 
øker ved vedvarende høy inflasjon.  
 

 Analysen viser også at Helse Stavanger har begrenset likviditet til å håndtere 
kostnadsoverskridelser ut over 450 millioner kroner. Driftskreditten ligger i dag på 
392 mill. kroner og vil kunne dekke opp for mindre overskridelser. For å kunne 
finansiere kostnadsoverskridelser ut over 450 millioner kroner er Helse Stavanger 
avhengig av:  
 
o vesentlig forbedring i driftsresultatet,   
o ytterligere lån eller,  
o ytterligere salgsinntekter.  

 
 
 


