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Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen tar delrapport økonomi, hvor økonomisk bæreevne for alternativene framgår, 

til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

Delrapport økonomi vil være et vedlegg til konseptrapport, steg 1 for Videreutvikling av 

Sykehuset Innlandet HF, og dekker analyser av økonomisk bæreevne på prosjekt- og 

helseforetaksnivå samt på regionalt nivå. Oppsummeringskapitlet i delrapport økonomi vil også 

inngå i samlet konseptfaserapport etter steg 1. Delrapporten beskriver investeringskostnader, 

finansiering, driftsøkonomiske effekter og analyser av økonomisk bæreevne.  

 

Beregningen av de driftsøkonomiske effektene er gjennomført av Sykehuset Innlandet HF. 

Basert på driftsgevinstene utredet av Sykehuset Innlandet HF og investeringsestimater utredet 

av prosjektet, er analyser av økonomisk bæreevne gjennomført av ressurser fra prosjektet. 

 

Økonomisk bæreevne på prosjektnivå 

For at et prosjekt skal ha økonomisk bæreevne må likviditetsstrøm fra drift overstige avdrag og 

renter av finansieringen, uavhengig av finansieringsform. I tillegg må prosjektets nåverdi være 

lik eller større enn null. 

 

Ingen av prosjektanalysene viser økonomisk bæreevne for begge disse kriteriene under de 
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forutsetningene som er lagt til grunn, men Mjøssykehus-alternativet viser en positiv akkumulert 

likviditetsstrøm over prosjektets definerte levetid. Videre viser Mjøssykehus-alternativet en 

netto nåverdi som er om lag 0,8 milliarder kroner høyere enn null-pluss alternativet på ordinært 

prosjektnivå (ca. 0,7 milliarder kroner på utvidet prosjektnivå). Netto nåverdi er negativ i alle 

prosjektanalysene. 

 

 

Figur 1 Økonomisk bæreevne på prosjektnivå (netto nåverdi til venstre og akkumulert likviditetsstrøm til høyre) 

Delrapporten inkluderer sensitivitetsanalyser på prosjektnivå for endring i vesentlige drivere 

for økonomisk bæreevne. 

 

Økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå 

Oppdaterte økonomisk langtidsplaner fra Sykehuset Innlandet HF viser at helseforetaket har 

økonomisk bæreevne for begge alternativene med de forutsetninger som er lagt til grunn. Selv 

om de samlede investeringene er høyere ved gjennomføring av Mjøssykehus-alternativet viser 

analysene at driftsgevinstene gir helseforetaket en bedre langsiktig økonomisk bæreevne enn 

ved å gjennomføre null-pluss alternativet.  

 

På den annen side vil gjennomføring av null-pluss alternativet binde mindre kapital på kort og 

mellomlang sikt fordi erstatningssykehuset vil være mindre enn Mjøssykehuset. Ved null-pluss 

alternativet legger man også en større del av helseforetakets oppgraderingsbehov lenger ut i tid 

hvor det vil være større fleksibilitet til å tilpasse investeringene til framtidig tilstand på byggene, 

helseforetakets framtidige økonomiske situasjon og øvrige prioriteringer i helseforetaket. 
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Figur 2 Driftsresultatutvikling 2019-2041 (venstre), netto av driftskreditt og basisfordring i perioden 2022-2060 (høyre) 

Delrapporten inkluderer sensitivitetsanalyser på helseforetaksnivå for endring i vesentlige 

drivere for økonomisk bæreevne. 
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