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Sakstittel: 

Forslag statsbudsjett 2023 og foreløpige budsjettrammer 
SSHF 

 

Foretakene i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har mottatt HSØs vurderinger av forslag til statsbudsjett 
2023, datert 6.10.22. I denne saken påpekes de viktigste elementene med relevans for SSHF. 
Administrerende direktører i foretaksgruppen er innkalt til et ekstraordinært direktørmøtet 
torsdag 10.11.22 med budsjettforutsetninger som tema. Endelig beskrivelse av SSHFs 
budsjettforutsetninger legges fram i desembermøtet. I denne saken beskrives hovedlinjene i 
de foreløpige drøftinger som har vært gjort i økonomidirektørmøtet i HSØ rundt 
budsjettarbeidet.  Presentasjonen til denne saken ettersendes styret mandag 7.november. 
 
I det store bildet er rammene til aktivitetsvekst i statsbudsjettet som forventet og i tråd med 
ØLP-forutsetningene, med om lag 1,4% rammevakt. Krav til effektivisering, tidligere ABE-
reform, er videreført i ny drakt, og pensjonskostnader håndteres som tidligere år. 
Pris/lønnsdeflator dekker ikke merkostnadene fra 2022, og er lavere enn SSB sine 
forventninger for 2023. Det gis ikke lån til noen nye sykehusprosjekter i 2023 
Det gis heller ingen kompensasjon for økte energipriser. 
 
Hva gjelder foreløpige budsjettrammer for SSHF synes disse å bli i tråd med ØLP. 
Dette betyr i sum en  vekst på vel 1% i reelle rammer, samtidig som merutfordringene etter 
lønnsoppgjør og prisveksten i 2022, samt økningen i energikostnader, ikke dekkes. 
Dette gir et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF for 2023. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orienteringen om forslag til statsbudsjett 2023 og foreløpige budsjettrammer tas til 
orientering 
 
 
  



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 2/2 

Saksfremstilling 
 

1. Forslag til statsbudsjett 2023 og foreløpige budsjettrammer for 
SSHF i 2023. 

 
Forslag til statsbudsjett ble lagt frem på Stortinget 6.10.22, og Helse Sør-øst RHF har med 
utgangspunkt i dette laget en presentasjon til foretaket. 
 
Under følger de viktigste punktene som har betydning for SSHF i forslaget: 
 

- Aktivitetsvekst i tråd med ØLP- forutsetningene, om lag 70 mill.kr til SSHF. 
Dette gir rom for en vekst på ISF aktivitet på 1,4% og forventet vekst i pasientvolum 
om lag som folketallsveksten pluss 0,5% økning knyttet til endret demografi/behov. 

- Det gis en pris/lønnskompensasjon på 3,8%, hvorav lønnsvekst på 4,2% og prisvekst på 
3,0%. Dette betyr ingen kompensasjon for merkostnader lønnsoppgjør i 2022 på om 
lag 0,8% eller 40 mill.kr, samt ingen kompensasjon for prisstigning i 2022 utover de 
2,5% i statsbudsjettet for 2002. Dette utgjør om lag 3,5%-4,0% eller vel 30 mill.kr 

- Det gis ingen kompensasjon for økte energipriser utover de 2,5% som lå i 
statsbudsjettet. Dette utgjør om lag 40 mill.kr. i økt utfordring i 2023. HSØ har bundet 
prisene på energi langt frem gjennom sikringsordning, slik at vi vet at disse effektene 
vil inntreffe i 2023.Det eneste vi kan påvirke er forbruket av energi gjennom enøktiltak. 

- Det legges opp til økning i intensivsykepleier utdanningsstillinger også i 2023.Disse 
tildeles de enkelte HF senere.  

- Det gjøres endring i fast og variabel finansieringen i somatikk. ISF ordningen endres fra 
50/50 ramme/ISF til 60/40 fra og med 2023. Dette stimulerer ikke aktivitetsvekst i 
somatikk, og gjør det vanskeligere å produsere seg ut av utfordringene i økonomien. 
Omregningen forventes å være nøytral for SSHF 

- Det gis en økt grunnfinansiering til foretakene, hvorav SSHF får om lag 7,6 mill.kr skal 
gå til økt døgnkapasitet psykiatri/TSB for barn/unge, og om lag 20 mill.kr som skal gå til 
økt vedlikehold og styrking intensivkapasitet mm. i foretakene. 

 
Dette sammen med en rekke mindre justeringer som vil ligge i presentasjonen, 
forventes i sum å gi SSHF en ramme som er om lag 30 mill. bedre enn angitt i ØLP, men med 
betydelige økte utfordringer - i størrelsesorden 100+ mill.kr. i 2023 samt økt utfordring også i 
2024 knyttet til lave pris/lønnsvekst-deflatorer ift SSB sine anslag om forventingene for 2023.   
Dette kommer på toppen av de allerede kjente utfordringene fremstilt i ØLP og gjennom årets 
virksomhetsrapporter. 
 
 
 


