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HOVEDTALL 2015 

Kontogruppe  Totalt 

    

0       Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 

1-2    Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester. 7 656 950 

3       Kjøp av tjenester andre 2 412 800 

4       Overføringer  100 000 

***     Driftsutgifter 50 344 589 

6       Salgsinntekter -1 834 500 

7      Refusjoner -36 171 020 

8      Overføringer -11 605 937 

***    Driftsinntekter -49 611 457 

****   Driftsresultater 733 132 

5      Finansutgifter 270 000 

***    Finansutgifter 270 000 

9      Finansinntekter, finanstransaksjoner. -1 003 132 

***    Finansinntekter -1 003 132 

****   Finansresultat -733 132 

Driftsresultat 2015 0 

KOMMUNENES ANDEL FINANSIERING AV TJENESTER 

Kommune  10 % alle tjenester 90 % bef.gr,lag Fordeling befolkn.  USK 5 senger    Samlet overføring 

              

Marker               387 700           1 763 005  7,218  496 743               2 647 448  

Trøgstad               387 700           2 607 870  10,677  734 791               3 730 361  

Spydeberg               387 700           2 670 154  10,932  752 340               3 810 194  

Askim               387 700           7 561 284  30,957   2 130 461              10 079 445  

Eidsberg               387 700           5 548 410  22,716   1 563 315               7 499 425  

Skiptvet               387 700           1 813 565  7,425   510 989               2 712 254  

Hobøl               387 700           2 460 831  10,075   693 362               3 541 892  

    
 

        

Totalt            2 713 902         24 425 118  100     6 882 000              34 021 020  

    
Forklaring til tabell (kommunenes andel, finansiering av tjenester): 

 10 % alle tjenester; Hver av eierne betaler en lik sum som samlet utgjør 10 % av selskapets nettobudsjett 

som skal dekke fellestjenestene innenfor administrasjon, ledelse og strategisk styring. Øyeblikkelig hjelp 

døgnfunksjon finansieres frem til 2016 gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og Sykehuset Østfold. 

Driftskostnader knyttet til denne tjenesten er derfor ikke inkludert i beregningsgrunnlaget. 

 90 % befolkningsgrunnlag; er de tjenester som finansieres som rammeoverføring fordelt etter 

innbyggertall. Dette er legevakt, samfunnsmedisin og aktiviteter knyttet til fagutvikling og 

kompetansesenter. 

 USK 5 senger; Inntekter knyttet til behandling av utskrivningsklare pasienter fra sykehus (heretter kalt USK 

senger) vil faktureres etter faktisk forbruk med døgnpris på 3771,-  NOK Beløpet i kolonnen forutsetter at 

hver kommune bruker tjenesten i forhold til befolkningsgrunnlaget. I budsjettet antas det inntekter 

tilsvarende et gjennomsnittsbelegg på 5 USK senger. 

 Samlet overføring; Samlet overføring til selskapet inkludert estimatet for utfakturert beløp for de 

utskrivningsklare pasientene. 
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Fordeling USK senger i antall plasser: 
 
Kommune  Eierandel i prosent   5 USK senger    
Askim    31,163      1,56  
Eidsberg   22,686     1,13    
Hobøl    9,942      0,5     
Marker   7,277     0,36    
Skiptvet   7,424     0,37    
Spydeberg  10,833     0,54    
Trøgstad  10,676     0,53    

 

 

 

Generelle kommentarer  

BAKGRUNN 

 

I sak 10/14 i Representantskapets møte 24.10.14 ble følgende vedtak fattet: 

 

«Budsjett 2015 skal ha samme økonomiske ramme som budsjett 2014 med eventuell konsekvensjustering av ikke 

reversible vedtak fattet i 2014. Der kostnadsveksten og derved konsekvensen av tilpassingen er sånn at 

leveransene til eierkommunene endres utilsiktet negativt, må det snarlig rapporteres om dette fra det enkelte 

styre». 

Prosess frem til innstilling fra styret i sak 10/14: 

 Opprinnelig utkast til budsjettrammer, styrets innstilling 12.6.14, som ble lagt frem i rådmannsutvalget i 

august, var i overensstemmelse med vedtak og føringer gitt av eiere. Disse var basert på erfaringer og tall 

per 1.5.14, dvs fra før utvidelse av døgnenheten. 

 Erfaringer etter få uker med drift av senger for utskrivningsklare pasienter viser at bruk av senger ikke er i 

overenstemmelse med vedtatt volum. Det ble utarbeidet et nytt budsjettforslag for drøfting i styremøtet 

3.10.14.  Denne budsjettrammen ga stor kostnadsreduksjon, et redusert antall senger for 

utskrivningsklare pasienter og foreslo en omdisponering av midlertidig overtallige årsverk til andre viktige 

oppgaver for selskapet, herunder økte ressurser på legevakt, ombygging av nye lokaler og utvikling av 

vedtatte tjenester. Forslaget ble lagt frem for drøfting i eiermøtet 9.10.14.  

 Etter drøfting i eiermøtet ble budsjettet lagt frem for Representantskapet 24.10.14. Budsjettet var i 

overenstemmelse med vedtak og forpliktelser som eierstrategi, selskapsstrategi og ombyggingsprosjekt 

for selskapets lokaler. 

 

Alle konsekvenser og kommentarer i dette dokumentet tar utgangspunkt i sak 10/14,  budsjett lagt frem på 

representantskapsmøtet 24.10.2014 
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STYRETS VURDERING  

 

Vedtak i sak 10/14 vil helt klart ha negative konsekvenser for drift av dagens tjenester, og for den videre utvikling 

av selskapet: 

 En ny og mindre ramme gir ikke rom for kostnadsreduksjon uten reduksjon i antall årsverk.  

 Styret vurderer det slik at dagens legebemanning og organisering av legetjenesten inntil videre bør 

opprettholdes, ikke minst for å sikre fremtidige tjenester.  Det har imidlertid vært en betydelig økning i 

lønnsutgifter for legetjenestene, det igangsettes derfor umiddelbart et arbeid for å evaluere dagens 

organisering av legeressursene. 

 Legevakten har utfordringer knyttet til ventetider og lovpålagte krav i forbindelse med ikrafttredelse av ny 

akuttforskrift i 2015. Det var planlagt en beskjeden styrking av sykepleierbemanningen på legevakten, noe 

styret finner at det ikke at det er rom for innenfor de foreslåtte rammer for 2015-budsjettet. 

 I overenstemmelse med føringer i selskapsstrategien pågår det et omfattende prosjektarbeid knyttet til 

avklaring av omfang og innhold i planlagte fremtidige tjenester. Styret finner at disse inntil videre må utsettes 

pga manglende tilgjengelige personalressurser. 

 Døgnenheten for utskrivningsklare pasienter (USK-senger) åpnet primo mai 2014. Erfaringer etter kort 

driftsperiode viste at eierkommunene samlet sett ikke benytter tilgjengelig kapasitet. Styret foreslo derfor i 

sitt tidligere budsjettforslag en midlertidig nedjustering fra planlagte 9 til 5 senger for denne pasientgruppen. 

Det er fortsatt stor risiko knyttet til inntekter for USK sengene. En reduksjon fra 9 til 5 senger gir en mer sårbar 

turnus for sykepleierne og færre stordriftsfordeler. Enhetsprisen per seng vil derfor øke fra tidligere kr 2.940,- 

i 2014 til kr 3.771,- i 2015.  

 

KONSEKVENSER 

 

Styret vurderer det som uforenlig å nedbemanne, samtidig som fremdriften etter vedtatt strategiplan for selskapet 

opprettholdes  

Den fremlagte ramme på kr 34 021 020 vil kunne oppnås ved følgende tiltak: 

 

 En nedbemanning på 2,5 årsverk iverksettes umiddelbart. Nedbemanningen vil gi økonomisk gevinst fom 2. 

kvartal 2015. 

 Byggeprosjektet vil medføre en betydelig økning i fremtidige leieutgifter, og styret finner derfor at den videre 

prosjektering av dette stanses inntil videre.  

 

 En ombygging av legevakten med planlagte observasjonssenger utsettes inntil eierne eventuelt vedtar nye 

økonomiske rammer. Dette vil gi legevakten forlengede utfordringer og noe ekstra kostnader knyttet til drift, 

da dagens lokaler lenge har vært vurdert som uhensiktsmessige og uansett vil trenge en oppjustering. 

 

 Den inngåtte avtalen med Askim Rådhus AS (ARAS) om opsjon på 800 kvm for et fremtidig 

rehabiliteringstilbud, sies opp umiddelbart. 
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KONSEKVENSER AV EN YTTERLIGERE BUDSJETTREDUKSJON  

Samme økonomiske ramme for 2015 som for 2014, dvs med en andel finansiering fra eierkommunene på kr 

28 473 629  vurderes av styret som en situasjon hvor det ikke er driftsgrunnlag for dagens tjenester eller en videre 

utvikling av selskapet. Den manglende utnyttelsen av USK-senger så langt i 2014, og derved en tilsvarende lavere 

inntjening for selskapet, genererer i tillegg et estimert budsjettmessig underskudd for 2014 på ca. 2,6 millioner 

kroner.  

En budsjettramme for 2015 på kr 30 500 000 – dvs tilsvarende årets foreløpige estimerte overføringer fra 

eierkommunene, vil gi følgende tilleggs konsekvenser sammenlignet med det fremlagte forslag til en ramme på kr 

34 021 020: 

 Stenging av samtlige senger for utskrivningsklare pasienter. Kun drift av 7 kommunale akutte døgnplasser 

(KAD) på dagens døgnenhet, dvs de plasser som ut 2015 er fullfinansiert av statlige tilskuddsmidler..  

 Oppsigelse av ytterligere 7 årsverk (sykepleiere) med umiddelbar virkning. 

 

En budsjettramme på under 30,5 millioner kan bare oppnås ved i tillegg å redusere legebemanningen på 

sengeavdeling og legevakt.  

Styret finner ikke å kunne anbefale dette uten først å ha gjennomført den planlagte evaluering av dagens 

legetjeneste, da man her kan risikere å komme i konflikt med kommunens lovpålagte plikt til å yte et forsvarlig 

øyeblikkelig-hjelp-tilbud til befolkningen.   

 

Investeringsbudsjettet 

 

                           Samlet 2015  

      

019500 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSENER O.L.   

020000 KJØP OG LEASING AV DRIFTSMIDLER 100 000 

023010 VEDLIKEHOLD BYGNINGER 50 000 

  1-2 Driftsutgifter                                150 000  

052900 
EGENKAPITAL INNSKUDD KLP (kjøp av aksjer og 
andel) 120000 

  5 Finansutgifter                                120 000  

097000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAP                                  270 000  

  9 Finansinntekt. Og finanstransaksjoner                                270 000  

 er foreslått samlet for 2015-2016. Låneopptak 3 mill.  

019500: nytt journalsystem og server for legevakt.  

023010: vedlikehold som ikke dekkes innenfor leieavtale med ARAS 

Investeringsbudsjettet er nedjustert som følge av at byggeprosjektet er stanset inntil avklaringer med eier.  

Investeringer knyttet til ombygging og innfasing av nye tjenester er tatt ut av 2015 budsjett. Samlet investering er  


