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1. Sammendrag 

Bakgrunn 

I arbeidet med å analysere situasjonen ved St Olavs Hospital har 
Helse Midt-Norge (HMN) ved administrerende direktør bedt 
internrevisjonssjefen i HMN, sammen med konsulentselskapet 
PricewaterhouseCoopers (PwC), om en vurdering med 
utgangspunkt i St. Olavs regnskap for 2005 med fokus på: 

− hvilke sentrale forhold har påvirket resultatet  
− kvalitet i styringsdialogen og de økonomiske styrings- og 

rapporteringsrutinene  
− hvilke implikasjoner fra driften i 2005 påvirker utviklingen videre 

inn i 2006. 

Hovedtrekk  

− Aksept av underskuddsbudsjettering i 2003, 2004 og 2005 
har bidratt til å sementere resultatnivået  

Styrene ved St. Olavs Hospital og HMN har gjennom 2003, 
2004 og 2005 akseptert underskuddsbudsjettering på 
henholdsvis 391 mill kroner, 345 mill kroner og 328 mill kroner. 
Dette også etter at en var kjent med kravet om økonomisk 
balanse, først presentert for 2005 senere forskjøvet til 2006. 
Aksept av betydelige underskudd i 2003, 2004 og 2005 har ført 
til at den underliggende driftsubalansen er videreført. Det gjør 
at balansekravet i 2006 blir svært krevende, da den 

underliggende økonomiske ubalanse er sementert på et svært 
høyt nivå.  

− Inngangshastigheten fra 2004 videreført i 2005 

St Olavs hadde en ”fart” inn i 2005 med gjennomsnittlige 
månedlige underskudd på 27 mill kroner. Denne ”farten” har økt 
med 8 mill kroner gjennom 2005. Økningen tilskrives at 
merkostnader ved drift av ”to sykehus”, oppgitt til 102 mill kroner, i 
liten grad er kompensert gjennom effekt av tiltak. Dette illustrerer 
den økonomisk ubalansen i den underliggende driften ved 
foretaket. Denne lå der allerede ved inngangen til 2005, og utgjør 
fortsatt den isolert sett største utfordringen for St. Olavs økonomi. 

− Svak forankring og gjennomføringskraft gir liten effekt av 
tiltak 

Tiltak for å redusere den underliggende økonomiske ubalanse har 
så langt gitt liten effekt. Dette skyldes svak konkretisering og 
forankring av tiltakene, liten gjennomføringskraft og svak 
oppfølging og rapportering. Hovedsatsningen skulle være 
PRO200 med et mål om en effekt på 200 mill kroner, men med en 
antatt realisering på om lag 25-30 mill kroner for 2006. Heller ikke 
øvrige tiltak synes å ha gitt den forutsatte gevinst. 

− Uklare styringsmål og mangelfull rapportering svekker 
kvaliteten i oppfølgingen og styringsdialogen 

Det økonomiske styringsmål for St. Olav har tilsynelatende vært 
oppfattet ulikt av St Olav og HMN. I rapporteringen har budsjett og 
regnskap vært sammenstilt basert på forskjellige prinsipper for 
avskrivninger.  Kommunikasjonen av merkostnader vedrørende 
drift av to sykehus har vært uklar. Prognoser for årsresultatet har i 
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stor grad vært presentert muntlig, og det foreligger ikke 
månedlige skriftlige prognoser til styret og HMN. Samlet har 
dette medført at rapporteringen har vært uoversiktlig, kompleks 
og vanskelig tilgjengelig, med en krevende styringsdialog og 
oppfølging som konsekvens.  

− Situasjonen ved utgangen av 2005 vil prege virksomheten 
og resultatene i 2006 

St Olavs går inn i 2006 med en ”styringsfart” som tilsier 
månedlige underskudd på 35 mill kroner. De tiltak som så langt 
er definert vil i begrenset grad forbedre dette med virkning for 
2006. Det er derfor overveiende sannsynlig at St Olavs ikke vil 
nå balansekravet i 2006. Et vesentlig løft hva gjelder 
konkretisering, forankring og gjennomføringsevne av tiltak må 
skje i løpet av 2. og 3. kvartal 2006 for at muligheter for balanse 
skal oppnås i 2007.  

− Betydelig svekket egenkapital frem mot 2010 

Kostnadene vedrørende fortsatt drift og fulle regnskapsmessige 
avskrivninger inngår ikke i balansekravet, men gir likevel 
regnskapsmessige underskudd og svekket egenkapital.  Det er 
overveiende sannsynlig at balansekravet ikke nås i 2006 og at 
egenkapitalen vil være tapt, senest i løpet av 2009. 

Anbefalinger 

Tiltak 
Det vil være avgjørende viktig at St. Olavs lykkes med gjennomføring 
av tiltak som skal bringe foretaket mot økonomisk balanse.  
Dette vil kreve en revitalisering av PRO200, med forpliktende planer 
og tett oppfølging gjennom hele organisasjonen. Ledelsesforankring, 
konkretisering av innhold, gjennomføringsansvar og leveransefrister 
må presiseres. Åpenhet rundt arbeidet bør vektlegges, både mht 
innhold, mål, framdrift og resultat. Reell involvering fra berørte vil være 
avgjørende for å lykkes. 

I tillegg vil vi anbefale at arbeidet rundt vurdering av supplerende tiltak 
intensiveres. Disse bør i langt sterkere grad enn hittil ta utgangspunkt i 
prosessorientert driftseffektivisering som omfatter hele pasientforløp. 

Styringsdialogen – rapportering - prognoser  

Vi er kjent med at det fra HMN sin side allerede er truffet tiltak som 
skal sikre konsistens mellom gjeldende budsjett (HOD-avskrivinger) 
og løpende regnskapsrapportering. Det er svært positivt. Dette sikrer 
enkel sammenlignbarhet, og letter forståelsen av den faktiske 
situasjonen.  
Vi vil i tillegg anbefale at det også fra St. Olavs side månedlig skal 
framlegges prognoser som estimerer årsresultatet. Dette må inngå 
som en del av den gjennomgående, skriftlige rapporteringen til både 
styret og HMN. 

Avvikshåndtering 

Styrene har i henhold til protokollene tatt orienteringene om den 
økonomiske situasjonen ”til orientering”. Vi vil anbefale at det gjennom 
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hele organisasjonen etableres en systematisk struktur for 
oppfølging av avvik, hvor det til et hvert vesentlig avvik som måtte 
bli avdekket stilles krav om: 

• en konkret oppfølging 
• et klart ansvar  
• en frist for aksjon og  
• tilbakemelding av resultat av denne  

.  
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2.Innledning 

Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i flere sammenhenger 
understreket kravet til økonomisk balanse i 2006, og Helse Midt-
Norge (HMN) har helt siden etableringen definert god økonomisk 
kontroll og sunn driftsøkonomi som en strategisk målsetting. St. 
Olavs  har for 2005 lagt frem et negativt resultat på 423 mill kroner. 
Dette resultatet indikerer betydelige utfordringer for å komme i 
økonomisk balanse i 2006. I arbeidet med å analysere situasjonen 
har HMN ved administrerende direktør bedt internrevisjonssjefen i 
HMN, sammen med konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers 
(PwC), om en vurdering av den økonomiske resultatutviklingen, 
styringen og oppfølgingen ved St. Olavs Hospital.  

Formål og omfang 

Ved en kritisk gjennomgang skal vi vurdere hvilke sentrale forhold 
som har påvirket resultatet i 2005. Dette omfatter også hvorvidt 
styringsdialogen og de økonomiske styrings- og 
rapporteringsrutinene har fungert tilfredsstillende for eiers behov for 
løpende styring, oppfølging og kontroll. Vi har også vurdert hvilke 
implikasjoner driften i 2005 har for utviklingen videre inn i 2006. 

3.Utført arbeid 

Prosjektperiode og -team 

Prosjektet er gjennomført fra 21.mars til 31.mars 2006  

Gjennomgangen er gjort av internrevisjonssjef Gunnar Sørensen i 
HMN, partner Bjørn Hesthamar PwC og partner Rolf Tørring PwC. 

Grunnlag for vurderingen 

Som grunnlag for dette arbeidet har vi gjennomgått en rekke 
dokumenter, herunder: 

• Årsrapporter St. Olavs Hospital HF og HMN. 
• Budsjetter; St. Olavs og HMN 
• Årsregnskaper; St. Olavs og HMN  
• St Olavs Hospitals økonomirapporter til styret og HMN 
• Adm.dir. ved St Olavs Hospitals rapporter til adm. dir. for Helse 

Midt-Norge RHF  
• Styresaker Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs  
• Resultat og prognosevurdering pr august. 
• St Olavs Hospital – prognose lagt fram for styret 29.04.05 vedr. 

årsregnskap 2005  
• HMNs brev til HOD av 22.02.06 vedr. resultat 2005 og budsjett 

2006 
• Styringsdokument 2006 St Olavs Hospital HF  

! !717



Vi har videre hatt møter og uformelle samtaler med  

Navn Funksjon Organisasjon

Roar Arntzen Administrerende 
direktør

St. Olavs Hospital

Stein Sundmoen Økonomidirektør St. Olavs Hospital

Jan Morten 
Søraker

Økonomidirektør Helse Midt-Norge RHF

Mads E. Berg Sjeføkonom Helse Midt-Norge RHF

Paul Hellandsvik Administrerende 
direktør

Helse Midt-Norge RHF
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4.Økonomiske hovedtrekk 

Årsresultat 2005 

Årsregnskapet for St Olavs viser et underskudd på 423 mill kroner  
basert på fulle avskrivninger. Etter vår vurdering skulle et budsjett 
som er sammenlignbart med årsregnskapets prinsipper vært justert 
til -360 mill kroner.  

Dette medfører at det faktiske avviket i 2005 i forhold til budsjett er 
på -63 mill kroner. Avviket består av en rekke positive og negative 
faktorer. 

Inngangshastighet 2005 

Det økonomiske resultatet i 2005 må sees i et noe lengre 
perspektiv enn kun dette driftsåret. Følgende bidrar til å illustrere 
tendensen: 

Regnskapsmessig resultat 2003: -301 mill kroner 
Regnskapsmessig resultat 2004: -327 mill kroner 
Regnskapsmessig resultat 2005: -423 mill kroner 

!  

Budsjettet for 2004 var på 345 mill kroner i følge Årsrapport 2004, 
altså et positivt resultatavvik mot budsjett på 18 mill kroner.  

Styringsfarten inn i 2005 lå derved gjennomsnittlig på månedlige 
underskudd på ca 27 mill kroner. For at en skulle kunne forvente reelle 
effekter i 2005 burde det vært iverksatt tiltak med målbare effekter 
allerede i 2004. Slike effekter lar seg vanskelig spore.  

Budsjett og budsjettforutsetninger 2005  

Styret for HMN fastsatte 17.03.05 et budsjett for 2005 som implisitt 
innebar et budsjettert underskudd for St Olavs på 315 mill kroner. 
Herav utgjør merkostnadene ved drift av to sykehus 102 mill kroner . 
”Ordinær drift” er derfor budsjettert med et underskudd på 213 mill 
kroner. 

Resultat regnskap
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St. Olavs vedtatte budsjett på -315 mill kroner var basert på HOD-
avskrivinger. Disse viste seg i løpet av året å være feil, og skulle 
vært justert med 13 mill kroner. Det korrekte budsjettet, med riktige 
HOD-avskrivinger skulle følgelig vært -328 mill kroner. Dette 
budsjettnivået tilsvarer -360 mill kroner med fulle avskrivinger.   

Forutsatt at det ikke lå vesentlige merkostnader for ”dobbel drift” i 
regnskapet for 2004 medførte budsjettet for 2005 en forventning om 
en resultatforbedring på  49 mill kroner  når pukkelkostnadene 
elimineres. Til tross for dette viser resultatet at den inngående 
trenden fra 2004 fortsatte gjennom 2005; kfr senere kommentarer.  

Av styresaken ved HMN fremgår to vesentlige 
budsjettforutsetninger: 

• ”Det tas forbehold om HODs godkjennelse om et budsjett 
som ikke er i balanse i 2005.” 

• ”Det antas at vi vil kunne få aksept fra eier for at 
merkostnadene vedrørende drift av eksisterende og nytt 
sykehus vil kunne holdes utenfor når ”drift i balanse” skal 
defineres.”  

Økonomisk utvikling 2005 

St. Olavs Hospital sto overfor en vanskelig situasjon allerede ved 
inngangen til 2005. Det hadde de siste årene vært budsjettert med 
store underskudd. Så skjedde også i 2005.   

Gjennom hele året har regnskapsrapporteringen bygget på fulle 
avskrivinger i regnskapet, stilt opp mot opprinnelig vedtatt budsjett 
basert på ”HOD-avskrivinger”. Budsjettet ble heller ikke regulert 

etter at det ble kjent at opprinnelig budsjett bygget på feilaktig 
avskrivingsnivå, noe som burde vært gjort. 

Gjennom året viser regnskapsrapporteringen en negativ 
avviksutvikling. Dette betyr at selv med et stort budsjettert underskudd 
utviklet det faktiske resultatet seg mot enda større underskudd. 

Det har vært en betydelig svakhet at det med ett unntak ikke har vært 
laget skriftlige årsprognoser. Økonomiledelsen ved St Olav utarbeidet 
pr 31.03.05 en årsprognose for 2005 som indikerte et samlet 
underskudd på 423 mill kroner. Som kjent viste resultatet ved årets 
slutt et underskudd på 423,6 mill kroner.  Prognosen inngikk i 
økonomirapporteringen til styret for St. Olavs 29.04.05, men 
direktøren valgte under styrebehandlingen å trekke prognosen. Vi kan 
ikke se at St Olav har fremlagt kvantifiserte, skriftlige prognoser for 
styret for året 2005 etter dette.  

Om vi kort skal oppsummere den faktiske økonomiske utviklingen 
gjennom året i hovedpunkter, vil det særlig være relevant å peke på 
følgende: 

• St. Olavs har de siste årene styrt etter store 
underskuddbudsjetter 

• St. Olavs har følgelig også avgitt store negative 
regnskapsresultater 

• Som følge av dette var den negative ”inngangshastigheten” i 
2005 betydelig 

• Tiltakene vedtatt i budsjettet for 2005, samt PRO200, synes 
ikke å ha gitt vesentlige resultateffekter gjennom året 

• Dette har medført omtrent samme negative nivå på økonomien 
i den underliggende driften som tidligere år. 

• Det endelige resultatet er i tillegg svekket med ca 102 mill 
kroner som følge av ”dobbel drift-problematikk”. 
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• Dette har samlet påført St.Olavs et negativt resultat i 2005 
på 423 mill kroner, en forverring på ca 96 mill kroner fra 
forrige år. 

Manglende effekt av tiltak  

Hovedårsaken til resultatutviklingen er inngangsfarten inn i 2005 og 
at tiltak ikke synes å ha gitt den nødvendige effekt. 

Det var identifisert en del tiltak i forbindelse med budsjettet for 
2005. Som det fremgår av rapporteringen er disse i liten grad 
gjennomført.  

PRO200 ble iverksatt for å finne og realisere tiltak med økonomisk 
effekt som etter en opptrapping skulle gi en løpende årseffekt på 
200 mill kroner. Som det fremgår av rapport fra Internrevisjonen vil 
effekten av dette for 2006 være 25-30 mill kroner. Heller ikke øvrige 
tiltak synes å ha gitt den forutsatte gevinst. 

For 2005 er effektene av tiltakene svært begrensede. Dette skyldes 
svak konkretisering og forankring av tiltakene, liten 
gjennomføringskraft og svak oppfølging og rapportering.  

Avskrivningsproblematikken  

Det offisielle årsregnskapet er basert på avskrivninger etter 
regnskapslovens bestemmelser. Det er derfor resultatet etter fulle 
regnskapsmessige avskrivninger som påvirker egenkapitalen i 
foretaket.  Denne tolkningen er benyttet i all regnskapsmessig 
rapportering fremlagt for styret i HMN og St Olavs gjennom året.  

Budsjettert resultat har vært basert på HOD-avskrivinger og har derfor 
ikke vært sammenlignbart med regnskap i den løpende rapporteringen 
for styret. Dette er delvis forklart i kommentarer. Dette har dog 
vanskeliggjort forståelsen av forholdet.  

Definisjonen av HOD-avskrivninger ble endret høsten 2005. For St. 
Olavs medførte dette økte avskrivinger på 13 mill kroner. Et korrigert 
budsjettmål burde derfor vært -328 mill kroner. Vi har fått opplyst at 
differansen i forhold til fulle regnskapsmessige avskrivinger etter dette 
utgjør 32 mill kroner på årsbasis. Dette illustrerer at det 
budsjettmessige styringsmålet, gitt fulle avskrivinger skulle vært -360 
mill kroner (328 + 32). Dette nivået er direkte relaterbart til det 
endelige regnskapsresultatet på -423 mill kroner.   

Så vel St Olavs som HMN har oppfattet at differansen i avskrivninger 
ikke skal dekkes inn, og således kan representere en ubalanse (som 
samtidig vil bidra tilsvarende til et regnskapsmessig underskudd).  

Periodisering og prognose 

Det er betydelige variasjoner i resultatet for St Olav fra måned til 
måned. Det er flere eksempler på at inntekter og kostnader ikke 
henføres til riktig periode. Det er flere trekk ved virksomheten som gjør 
riktig periodisering vanskelig. Dette er relatert både til kultur, kunnskap 
og prioritering av ressursinnsats. Styringsmessig er det en betydelig 
utfordring når resultatene varierer som de har gjort gjennom 2005.  

Mangelfull periodisering gjør det vanskeligere å prognostisere 
resultater fremover. På den annen side er prognoser særlig viktige når 
det er så stor variasjon i resultatene på kort sikt. Vi konstaterer at det 
ikke er framlagt kvantifiserte, skriftlige prognoser for styret.  
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Ved styrebehandlingen i HMN av regnskap pr 2. tertial fremgår 
vedrørende St Olav: ” St Olav har i tertialrapporten ikke angitt 
prognose for 2005. Muntlig er det rapportert om årsprognose i tråd 
med budsjett”. St Olavs økonomiavdeling har samtidig rapportert en 
årsprognose med negativt avvik på om lag 64 mill kroner pr samme 
tidspunkt.  

”Pukkelkostnadene” 

”Pukkelkostnadene” er et begrep som omfatter merkostnadene 
knyttet til dobbeldrift i forbindelse med overgangen til drift i nytt 
sykehus.  Vi har ikke hatt grunnlag for å verifisere 
administrasjonens definisjon av ”pukkelkostnadene” verken for 
2005 eller 2006, og har derfor bygd på de anslag som fremkommer 
av budsjettene hva gjelder nivået på pukkelkostnadene.  

For 2005 er dette estimert til 102 mill kroner og for 2006 til 204 mill 
kroner. Det foreligger notat av 10.03.2006 fra adm. direktør ved St. 
Olavs hvor dette er spesifisert. 

Vi er kjent med at det har vært en dialog med HOD om kravet til 
økonomisk balanse omfatter disse kostnadene. Slik vi har fått 
fremstilt resultatet av denne, og hva HMN og St Olavs har lagt til 
grunn, vil ”pukkelkostnadene” ikke inngå i balansekravet. Dette 
innebærer at det aksepteres et underskudd på 204 mill kroner for 
2006 knyttet til slike kostnader.  

Egenkapitalutfordringen fram mot 2010 

elv om St Olavs får anledning til å holde ”pukkelkostnadene” utenom 
balansekravet vil disse belaste egenkapitalen. Det samme vil gjelde 
forskjellen mellom HOD-avskrivninger og fulle regnskapsmessige 
avskrivninger.  

Pukkelkostnadene er beregnet til 204 mill kroner for 2006. Dersom vi 
legger St. Olavs egne estimater til grunn vil disse i perioden fram 
t.o.m. 2010 utgjøre 686 mill kroner.  

Dersom vi i tillegg estimerer forskjell mellom HOD-avskrivninger og 
regnskapsmessige avskrivninger til 32 mill kroner årlig, vil disse 
svekke egenkapitalen med 160 mill kroner i samme periode. 

St Olavs vil ha en egenkapital på 1.047 mill kroner ved inngangen til 
2006. Per 31.12.10 vil det gjenstå 201 mill kroner av denne basert på 
foranstående beregninger. Utviklingen så langt tyder ikke på at St 
Olavs vil oppnå balanse (ekskl. ”pukkelkostnader” og 
avskrivningseffekt) i 2006. Vi anser det som overveiende sannsynlig at 
egenkapitalen kan være tapt i sin helhet i løpet av perioden.  
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Om vi legger til grunn et scenario der St Olavs i 2006 får et 
underskudd i sin underliggende drift på ca 250 mill kroner, men for 
de påfølgende år bringer denne i balanse, vil figuren nedenfor 
illustrere egenkapitalutviklingen i foretaket.  Fra å ha en positiv 
egenkapital ved utgangen 2006 på om lag 550 mill kroner, 
reduseres denne til null allerede i 2009. Dette som følge av ”dobbel-
drift-relaterte underskudd og merkostnader avskrivinger. 

!  

Det vil være opp til eier å vurdere hva som er akseptabelt nivå på 
egenkapital i virksomheten, og hvordan denne eventuelt skal 
bygges opp igjen. Dersom oppbyggingen skal skje ved 
driftsmessige overskudd i perioden etter 2010 må årlige nivå og 
tidsperiode fastsettes. Alternativet er en engangstilførsel av ny 
kapital fra eier. I realiteten vil dette ha samme effekt og ellers kunne 
sidestilles med at eier hadde dekket ”pukkelkostnadene” gjennom 
årlige bevilgninger. Reelt vil det kun være finansieringstidspunktet 
som er forskjellig.  

Egenkapitalutvikling 2006 - 2010
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5.Styringsmålet 2005 

Underskuddsbudsjett 

Både styret for St.Olavs og for HMN har godkjent betydelige 
underskuddsbudsjetteringer ved foretaket både i 2005 og tidligere 
år. Man kan på mange måter si at det har bidratt til å sementere et 
kostnadsnivå som har medført store driftsmessige underskudd. 
Selv om de regnskapsmessige avvikene fra budsjett ikke alltid har 
vært store, har de faktiske underskuddene vært meget store. 

Det er rimelig å reise spørsmål ved størrelsen på det budsjetterte 
underskuddet i 2005 både isolert sett og tatt i betraktning at det var 
tydelig kommunisert at det var fastsatt et klart balansekrav til 
sektoren i 2006. Skal dette kravet kunne imøtekommes burde det 
vært budsjettert en betydelig resultatforbedring allerede i 2005. 

Utydelig mål og rapportering 

Som det framgår ovenfor har det vært et vesentlig problem at det 
faktiske styringsmålet for St. Olavs Hospital i 2005 har vært 
utydelig. Styringsmålet har vært påvirket av: 

• Underskuddbudsjettering i utgangspunktet 
• ”Pukkelkostnader” – og hvordan disse skulle finansieres 
• Inkonsistens mellom regnskaps- og budsjetteringsprinsipp 
• Disse to prinsippene korrigeres det ikke for i den løpende 

rapporteringen. 

• Endring av forståelsen av avskrivingsreglene i løpet av året, 
uten at dette medfører budsjettregulering. 

• Effekten av dette er forsterket av at det ikke er lagt fram 
tydelige, skriftlige og kvantifiserte resultatprognoser for styret. 

• Tilleggsbevilgningen som kom gjennom RNB er inntektsført i 
regnskapet uten periodisering. 

• Det er heller ikke lagt fram for HMN løpende, skriftlige og 
kvantifiserte prognoser, selv om det har vært gitt muntlige 
redegjørelser fra adm.direktør til både styret og HMN.  

• Adm.direktørs muntlige redegjørelser til styret og HMN har 
indikert ”budsjettmessig balanse”. Implisitt har dette vært basert 
på et budsjettmål inkl. fulle avskrivinger. 

Selv om dette ikke har vært det grunnleggende problemet ved den 
økonomiske utviklingen ved foretaket i 2005, er det neppe tvil om at 
utydeligheten i styringsmål har påvirket både forståelsen av 
resultatmålet og tilgjengeligheten til faktum for ledelsen, styret og eier. 

Effekten er forsterket av en ganske kompleks og vanskelig tilgjengelig 
rapporteringsform i de framlagte styresaker, rapportering til HMN, og 
HMN’s rapportering til HOD. Forannevnte forhold er i stor grad verbalt 
kommentert uten at det er sikret  én konsistent og omforent oppstilling 
av budsjett og regnskap etter samme prinsipper, og med løpende 
prognostisering.   
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6.Styringsdialogen 

Styret 

Styret er St.Olavs Hospitals øverste organ. Det er dette organet 
som godkjenner foretakets budsjett, og som gjennom året skal føre 
tilsyn med at driften skjer i tråd med vedtatte planer.  For at så skal 
kunne skje er styret avhengig av løpende, korrekt, forståelig og 
tidsriktig rapportering. Ovenfor nevnte indikerer både at styret har 
måttet forholde seg til utydelige mål, komplisert og noe utydelig 
rapportering, manglende prognostisering og mangelfull rapportering 
av effekt av besluttede tiltak. Driftsunderskuddet har utviklet seg 
jevnt utover i 2005, uten at vesentlige tiltakseffekter synes å ha 
virket positivt inn på resultatutviklingen. 

Samtidig er det rimelig å stille spørsmål ved styrets proaktivitet i 
forhold til den økonomiske situasjonen. Til tross for alle de ovenfor 
nevnte forhold er styreprotokollene preget av at styret har tatt 
økonomisakene til orientering. Det til tross for at styret både hadde 
godkjent et så vidt ekspansivt budsjett med store underskudd, og at 
det faktiske resultatet utviklet seg negativt selv i forhold til dette. 

Dialogen med RHF-nivået 

Samtidig med at administrerende direktør ved St. Olavs Hospital 
rapporterer til foretakets styre foregår det en regelmessig 
rapportering fra helseforetaket til Helse Midt-Norge RHF.  

Disse rapportene bygger på samme type informasjon som er forelagt 
styret ved foretaket. Den måler periodiserte regnskapsresultater etter 
fulle avskrivinger opp mot budsjett etter reduserte avskrivinger, og 
uten å korrigere for de endringer i avskrivingsprinsippene som ble 
besluttet lagt til grunn i løpet av året. Rapporteringen inneholder 
tomme kolonner for prognose. 

Ut over disse skriftlige rapportene har adm.direktør gitt 
statuspresentasjoner i de felles direktørmøtene som HMN avholder 
med sine HF.  Her har det vært kommunisert at foretakets økonomiske 
utvikling har vært i tråd med budsjettmålet, dog uten at presisering av 
budsjettmålets definisjon har vært gjort.  

Kombinasjonen av utydelige styringsmål, manglende skriftlige 
prognoser og med utpreget ”muntlig” presentasjonsform av status vil 
lett kunne lede til manglende presisjonsnivå og til utydelighet. Det gir 
også et svakere grunnlag for reaksjon og krav om korrektive tiltak. 

På den annen side er det også grunn til å stille spørsmål med hvorfor 
kravene til rapportering og prognose ikke er fulgt tettere opp fra HMN 
sin side. I neste omgang har dette også ledet til unødvendig 
kompliserte og vanskelig tilgjengelige styresaker og rapporteringer til 
styret for HMN og til HOD. 
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7.Den økonomiske utfordringen i 
2006 

Hva er den faktiske utfordringens omfang? 

Den reelle utfordringen med å ”snu skuta” i 2006 må sees i lys av 
de foregående driftsårene. St.Olavs Hospital har de 3 siste årene 
vært drevet med store og økende underskudd. Om en korrigerer 
2005-resultatet for en ”dobbel-drift-effekt” på 102 mill kroner  flater 
den negative utviklingen mer ut. Uansett illustrerer nedenforstående 
figur hvilken omfattende innsats som må gjøres hvis resultatmålet 
for 2006 skal nås. 2006-budsjettet forutsetter at den underliggende 
driften går i balanse, og at det budsjettmessige underskuddet 
avgrenses til 204 mill kroner som følge av dobbel drift. 

!  

St.Olavs økonomiske tilpasningsutfordring i 2006 påvirkes av noen 
vesentlige faktorer: 

• ”Inngangshastigheten” i den underliggende driftsøkonomien fra 
2005 

• Endringer (økning) i merkostnader som følge av dobbel drift 
• Effektene av PRO-200-tiltak og evnt andre tiltak 
• 1. kvartal viser ikke vesentlig tendensendring 
• Eventuelle andre vesentlige forhold 

Dette kan enkelt sammenstilles som følger: 

”Bestcase-scenario” 

Et bestcase-scenario for 2006 bygger på at foretaket gjennom 
PRO200 klarer å oppnå resultateffekter på 30 mill kroner i 2006, og at 
det samtidig klarer å realisere ytterligere 60 mill kroner gjennom 
generelle tiltak på avdelingsnivå, særlig rettet mot lønnsområdet. 

!  

Tabellen viser at når vi tar utgangspunkt i ubalansen i den 
underliggende driften i 2005, forutsetter at organisasjonen klarer å 
realisere effektivisering på til sammen 90 mill kroner, og holder 
merkostnadene ved fulle avskrivinger og ”dobbel drift” utenom, selv da 
må St. Olavs effektivisere for ytterligere 199 mill kroner for å nå 
budsjettmålet i 2006. 

Resultatutvikling St. Olavs Hospital HF
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Mer- Dobbel Gen. Underliggende Regnskapsmessig
avskriving drift PRO200 tiltak drift resultat

Resultat 2005 -32 -102 -289 -423
Budsjett/Estimat 2006 -32 -204 30 60 -199 -435
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”Worstcase-scenario” 

Vi kan som et motstykke illustrere omstillingsutfordringen i den 
underliggende driften gitt at St. Olavs i motsetning til ovenfor kun 
klarer å realisere 25 mill kroner gjennom PRO200, og at en ikke 
lykkes med å høste ytterligere gevinster av generelle/andre tiltak i 
2006.  

!  

Av denne tabellen framgår det at gitt en slik ”pessimistisk” 
tilnærming til omstillingsevnen i organisasjonen vil St. Olavs stå 
igjen med en uløst underliggende driftsutfordring på 264 mill kroner 
for å nå budsjettmålet i 2006. Dette gir i så fall et regnskapsmessig 
resultat på minus 500 mill kroner.  

Hvor må styret og ledelsen fokusere? 

Vårt overordnede, entydige råd er at styret og ledelsen for St. Olavs 
Hospital retter alt sitt fokus mot å vinne kontroll over økonomien i 
den underliggende driften.  

Det illustreres ovenfor med all tydelighet at St. Olavs står overfor 
helt fundamentale utfordringer for å bringe kostnadene ved den 
løpende driften i takt med inntektsforutsetningene. Organisasjonen 
kan ikke over tid fortsette verken å budsjettere med store 

underskudd eller levere store negative regnskapsresultater. 
Uavhengig av hvilke prinsipper for avskrivingsnivå som legges til 
grunn, er faktum at den altoverveiende delen av problemet knyttes til 
en fundamental ubalanse mellom foretakets kostnadsnivå på sin drift, 
og de inntekter som er tilgjengelige. 

Disse grunnleggende problemene forsterkes av at foretaket genererer 
merkostnader ved overgang til nytt sykehus, uten at inndekking av 
disse merkostnadene hittil har vært tydelig avklart.  

Mer- Dobbel Gen. Underliggende Regnskapsmessig
avskriving drift PRO200 tiltak drift resultat

Resultat 2005 -32 -102 -289 -423
Budsjett/Estimat 2006 -32 -204 25 0 -264 -500
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