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Tall i tusen kroner Beløp

Akershus universitetssykehus HF 23 300              

Oslo universitetssykehus HF 17 290              

Sykehuset i Vestfold HF 10 880              

Sykehuset Innlandet HF 16 680              

Sykehuset Telemark HF 8 360               

Sykehuset Østfold HF 14 800              

Sørlandet sykehus HF 14 270              

Vestre Viken HF 20 560              

Diakonhjemmet Sykehus 4 960               

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 470               

Sum helseforetak 136 570            
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1. Hva saken gjelder 
 
I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av 136,6 millioner kroner til endrede 
pensjonskostnader. Beløpet er gjenstående av bevilgningen på 377,4 millioner kroner som 
ble bevilget til Helse Sør-Øst RHF til håndtering av endrede pensjonskostnader i Prop. 115 S 
(2021-2022), revidert nasjonalbudsjett 2022. Saken er en oppfølging av styresak 072-2022 
Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, og gjenstående tilskudd til 
pandemirelaterte utgifter 2022. 
  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Bakgrunn 

I revidert nasjonalbudsjett 2022 ble Helse Sør-Øst RHF bevilget 377,4 millioner kroner for å 
håndtere økte pensjonskostnader i 2022. Inntektsøkningen til dekning av økte 
pensjonskostnader er fordelt mellom de regionale helseforetakene etter nasjonal 
fordelingsnøkkel. Dette ga Helse Sør-Øst RHF en økning i basisrammen som er 164,7 
millioner kroner høyere enn beregnet kostnadsøkning til pensjon for helseforetakene. I 
styresak 072-2022 ble det fordelt 212,7 millioner kroner mellom helseforetakene etter 
andel kostnadsendring i 2022. Videre ble det reservert 29 millioner kroner til 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus for å håndtere økte 
pensjonskostnader i 2022. Det faktiske kostnadsestimatet for 2022 viser et behov for 
kostnadsdekning til de to private ideelle sykehusene på 28,1 millioner kroner, med 
henholdsvis 19,6 millioner kroner til Diakonhjemmet Sykehus og 8,5 millioner kroner til 
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Gjenstående bevilgning er dermed 136,6 millioner kroner. 
  

2.2 Bevilgning til endrede pensjonskostnader 

I henhold til etablert modell, jf. styresak 022-2011, fordeles bevilgningsendringer for 
endrede pensjonskostnader mellom helseforetakene etter andel kostnadsendring året 
kostnadsendringen inntreffer, og etter inntektsmodellen i påfølgende budsjettår. Ved bruk 
av nasjonal fordelingsmodell («Magnussen-modellen») kan det være avvik mellom den 
faktiske kostnadsendringen for helseforetakene i Helse Sør-Øst og bevilget beløp 
hovedsakelig som følge av at foretaksgruppen har flere pensjonsleverandører. Historisk har 
bevilgningsendringene fra Helse- og omsorgsdepartementet medført både positiv og negativ 
resultateffekt for Helse Sør-Øst RHF gjennom budsjettbevilgningen og i revidert 
nasjonalbudsjett. Det har imidlertid ikke tidligere vært en endring innad i budsjettåret i den 
størrelsesorden bevilgningsendringen i revidert nasjonalbudsjett 2022 medfører. 
 
Kostnadsendringer innenfor et budsjettår, og andel kostnadsendring for helseforetakene av 
samlet endring i Helse Sør-Øst, kan variere mellom helseforetakene etter hvilke 
pensjonsleverandører de har medlemmer i, og hvordan kostnadsutviklingen er hos de ulike 
leverandørene. Når bevilgningen fordeles etter andel kostnadsendring, vil dette gi 
resultateffekt for den delen av bevilgningsendringen som avviker fra faktisk 
kostnadsendring i budsjettåret. Over tid er det forventet at kostnadsutviklingen skal være 
relativt lik mellom pensjonsleverandørene, og dermed også at bevilgningene fra Helse- og  
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omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF, ikke skal avvike vesentlig fra 
kostnadsutviklingen. Ved å innarbeide inntekter til endrede pensjonskostnader i den 
regionale inntektsmodellen håndteres disse inntektene likt som øvrige inntekter og fordeles 
etter inntektsmodellens behovsandeler. 
 
Den gjenstående bevilgningsendringen i revidert nasjonalbudsjett 2022 gir en positiv 
resultateffekt for foretaksgruppen på 136,6 millioner kroner. Endringen vurderes å være så 
vesentlig at den ikke kan fordeles etter andel endrede pensjonskostnader. En fordeling etter 
denne nøkkelen ville gi ulike resultateffekter mellom helseforetakene i 2022. 
Bevilgningsendringen vil gi et økt handlingsrom i 2022 som følge av økt grunnfinansiering.  
 
Det foreslås å fordele gjenstående bevilgning på 136,6 millioner kroner til helseforetakene 
og de private ideelle sykehusene som inngår i den regionale inntektsmodellen, etter veide 
behovsandeler. Behovsandeler er fordelingsnøkkelen som benyttes til fordeling av vekst-
midler og andre generelle bevilgninger Helse Sør-Øst RHF mottar fra Helse- og omsorgs-
departementet, og det vurderes at dette handlingsrommet bør fordeles etter samme nøkkel 
som øvrige bevilgninger. Bevilgningsøkningen på 136,6 millioner kroner vil innarbeides i 
inntektsmodellen fra 2024 hvor samlet basisbevilgning til Helse Sør-Øst RHF også fordeles 
etter behovsandeler. Forslaget er diskutert med helseforetakene i møte 17. august 2022. 
 
Bevilgningen på 136,6 millioner kroner foreslås derfor fordelt som vist i tabell 1. 
 

 
Tabell 1. Fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader (i tusen kroner) 

 
Sunnaas sykehus HF og Sykehuspartner HF er ikke en del av inntektsmodellen, og tildeles 
derfor ikke en andel av bevilgningen i denne saken. Det samme gjelder de tre private ideelle 
sykehusene uten opptaksområde. Sykehusapotekene HF er selvfinansierende, og tildeles 
heller ikke midler.  
 
Kostnadsendringer fra pensjon for de private ideelle sykehusene skal som hovedregel 
håndteres på linje med helseforetakene. Etter 2014 har det imidlertid vært et eget opplegg 
for oppfølging av endringer i pensjonskostnader for de private ideelle sykehusene. Dette  
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fordi disse virksomhetene fikk beholde hele den positive regnskapsmessige effekten i 2014 
av at levealdersjustering var blitt innført for offentlige tjenestepensjonsordninger for 
personer født i 1954 eller senere. Per 2022 har enkelte av de private ideelle sykehusene en 
samlet årlig kostnadsøkning som er større enn den gjenværende positive resultateffekten 
fra 2014. Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om behov for 
bevilgningsendringer som følge av dette.  
 
Av økt basisbevilgning på 377,4 millioner kroner i 2022 er Diakonhjemmet Sykehus og 
Lovisenberg Diakonale Sykehus samlet tildelt 28,1 millioner kroner til håndtering av økte 
pensjonskostnader i 2022. Disse sykehusene er en del av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
og bør på lik linje som helseforetakene få sine inntekter til håndtering av pensjonskostnader 
fordelt gjennom den regionale inntektsmodellen på sikt. Helse Sør-Øst RHF vil vurdere 
hvordan bevilgningsendringer til Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus skal håndteres i forbindelse med oppdatering av inntektsmodellen fra 2024. Fra 
2024 tas det sikte på at regional inntektsmodell er innført også for alle tjenesteområder i 
Oslo, jamfør omtale sist i sak 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Den gjenstående bevilgningen på 136,6 millioner kroner av bevilgning på 377,4 millioner 
kroner til håndtering av endrede pensjonskostnader, gir et økt handlingsrom i 2022. Ved å 
fordele bevilgningen til helseforetakene og de private ideelle sykehusene med 
opptaksområdeansvar etter veide behovsandeler fra inntektsmodellen, er den ekstra 
bevilgningen fordelt på tilsvarende måte som andre generelle bevilgninger Helse Sør-Øst 
RHF mottar fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner fordelingen av gjenstående 
bevilgning på 136,6 millioner kroner til helseforetak og sykehus som foreslått i denne saken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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