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Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  

Ledergruppen og klinikkene er godt i gang med arbeidet for budsjett 2023 og følger oppsatt 
tidsplan. Imidlertid har rammene for budsjettet endret seg betraktelig sammenlignet med 
tidligere år, og gjør årets budsjettprosess spesielt krevende.  
 
Driften så langt i 2022 har vært mer kostnadskrevende enn budsjettert. Dette, sammen med 
helårseffekt av årets prisøkning og lavere aktivitetsnivå enn budsjettert, skaper en usikkerhet 
for hva som er realistisk inntekts- og kostnadsnivå for 2023.  
 
Den underliggende kostnadsøkningen på varekostnader og driftskostnader, sammen med en 
redusert inntektsramme, gjør det er vanskelig å se for seg at foretaket kan levere et positivt 
resultat i 2023. Endelig resultatkrav vil avhenge av Helse Vest sin inntektsfordeling.  
 
Reduksjon i resultatet for 2023 vil ha en konsekvens for foretakets investeringsevne. Det vises 
til egen styresak (67/22) vedrørende oppdatert økonomisk langtidsplan for nærmere 
beskrivelse.  
 

Bakgrunn 

Forslag til budsjettildelinger og forutsetninger for budsjett 2023 ble lagt fram i statsbudsjettet 
6. oktober 2022. Endelig budsjettfordeling for Helse Stavanger HF foreligger når Helse Vest 
RHF har behandlet endelig inntektsfordeling i styremøte i desember.  
 
Budsjettarbeidet i høst bygger på foreløpige tildelte rammer og forutsetninger fra Helse Vest 

RHF, samt helseforetakets langtidsbudsjett (ØLP) 2023-2032 og oppdatert ØLP 2023-2027, 

som legges frem i dagens styremøte (sak 67/22). 

 

Helse Stavanger HF er midtveis i budsjettprosessen, og administrerende direktør ønsker med 
denne saken å gi styret oppdatert informasjon om budsjettarbeidet for 2023. 
 

Noen av hovedpunktene i statsbudsjettet er: 

 Statsbudsjettet legger opp til en økt pasientbehandling på 1,5 % hvor av vekst som 
følge av demografisk utgjør 1,3 %. 

 De regionale helseforetakene vil få i oppdrag at ventetiden ikke skal øke i 2023 
sammenlignet med 2022. 

 Det er lagt inn effektiviseringskrav tilsvarende 236 mill kr. Det tilsvarer ca. kr 50 mill. 
for Helse Vest.  

 Økt grunnfinansiering for å ivareta vedlikehold, investeringer, beredskapsarbeid og 
intensivkapasitet og døgnbehandling PH barn, unge og voksne. 

 Til sammen gir dette følgende økt driftsbevilgning i 2023; 
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Økt aktivitet;    2 000 mill 

- Effektiviseringskrav;      236 mill      
+     Økt grunnfinansiering;      700 mill 
Sum økning:     2 437 mill 

 Men, det kompenseres ikke for økt pris- og lønnsvekst i 2022. Den faktiske prisveksten 
er estimert til å være rundt 2 % høyere enn hva som ble gitt i budsjettet for 2022. I 
kroner er dette estimert til 3,4 mrd. kr. Det betyr at veksten i driftsbevilgningen for 
2022 i realiteten var negativt med 0,7 %, og dette blir ikke korrigert i 
driftsbevilgningen for 2023. 

 Deflator for 2023 er 3,8 %, men; 
o ISF-prisen somatikk justeres med 3,6 % 
o ISF-prisen for PHV/TSB justeres med 5,6 % 

 ISF-andelen endres fra 50 % til 40 %. Tilsvarende endring i basisfinansieringen. 

 Lån i 2023 til B-bygget er på 460 mill. kr, og kr 1 107,6 mill. kr. til Nye SUS BT1. 
 
 
 
Ikke-kompensert prisvekst i 2022 og resultatprognose for 2022 
 
Helse Stavanger sin foreløpige resultatprognose er på 50 mill kr., og er 176 mill kr. lavere enn 
budsjettet. 
 
Prognosen forutsetter at foretaket har inntekter i tråd med budsjett resten av året. I 
september måned var ISF-avviket negativt med nesten 19 mill. Dersom foretaket forsetter 
med tilsvarende inntektsavvik vil resultatet for 2022 bli nærmere null.  
 
Effekten for ikke-kompensert pris- og lønnsvekst i 2022 er estimert til ca 170 mill. kroner for 
Helse Stavanger. Dette er med på å forklare en vesentlig del av kostnadsøkningen på blant 
annet varekostnader, energi, og deler av økningen på lønn. Prisveksten i 2022 er fordelt 
gjennom året, og helårseffekten i 2023 vil være større enn det vi ser for 2022. Det gjelder 
spesielt for lønnskostnadene, hvor foretaket tar med seg et stort overheng inn i 2023. 
 
Kravet om å opprettholde likt aktivitetsnivå sammen med den signifikante reduksjonen i 
driftsbevilgningen fra 2022, gjør at et positivt resultat for 2023 ikke er realiserbart.  
 
Endelig vurdering av resultatkravet gjøres når Helse Vest RHF sin inntektsfordeling til 
helseforetakene er klar.  
 
Nærmere oppsummering av statsbudsjettet blir presentert i styremøtet.   


