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PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20  
   
Møte: Protokoll/referat fra drøfting med TV20 – vedrørende Budsjett 2022 
Møtedato: 06.12.2021 

Til stede: Fra arbeidstaker/TV20: Alice Christine Jensen (NPF), Andreas Feiring (FO), Rune Leistad 
Amundsen (Akademikerforbundet), Marianne Frantzen (Delta), Wenche Hansen 
(Fagforbundet), Maria Van My Nguyen Giebels (FFT), Solveig Ligaarden (Forskerforbundet), 
Marianne Nielsen (NSF), Elin Seierstad (FHVO), Stein Helge Tingvoll (Dnlf), Toril 
Smaaberg (Ergoterapeutene), Sveinung Longva Vatnehol (NITO), Jan Steinar Venstad 
(Econa), Kostas Vilimas (Samfunnsviterne), Nina Helena Flugsrud (DNJ) 
 
 
Fra arbeidsgiver: Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, økonomidirektør Nina Strøm 
Swensson, HR-direktør Cecilie D. Nyland 
 

Referent:
  

Rådgiver HR Bente Solbakk 

Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 
Saktittel/referat 
 
Drøfting av Budsjett 2022 
 
Økonomidirektør Nina innledet med en overordnet gjennomgang av budsjett 2022. 
Styresaksdokumenter var sendt ut i forkant av møtet.  
 
Forslag til budsjettfordelinger og trekk 2022:  
 

• Budsjettet er lagt fram gitt en normalisert situasjon 
• Utfordrende økonomi i 2022, så langt ingen videreføring av Covid-midler i 2022.  

Sykehuset Innlandet hadde 310 mill kr til rådighet i 2021. 
• Tilleggsprop. Gir noe styrking av rammene. 
• Forslag om å fordele ut midler til divisjonene for å lette budsjettsituasjonen; Psykisk 

helsevern, medisinske sengeposter, intensivavdelinger og akuttmottak. 
• Ikke avklart hvordan prioriteringsregelen skal måles i 2022 og mot hva.  
• Arbeidet med fokusområdene blir viktige for å redusere kostnadene på fellesområdet.  
• Liten buffer på fellesområdet i 2022, noe som medfører stram budsjettstyring og 

behov for resultat i tråd med budsjett på alle divisjoner.  
• Foreløpig resultatmål i 2022 er på 40 mill kr i pluss.  
• Budsjett 2022 skal styrebehandles 16. desember 2022. 

 
Etter gjennomgangen ved økonomidirektør ble det åpnet for innspill fra de tillitsvalgte. 
 
Innspill fra TV20: 
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• Vedr. spørsmålet om prioriteringsregelen. Under pkt 3.1 Prioriteringsregelen står det 
bl.a.: «Helse Sør-Øst RHF vil påse at helseforetakene oppfyller prioriteringsregelen i 
planforutsetningene både når det gjelder aktivitet og kostnader per tjenesteområde.»  
I siste avsnitt under samme punkt står det: «Foretaket oppnår kravet i 
prioriteringsregelen innenfor aktivitet slik budsjettet for 2022 nå foreligger, sett opp 
mot faktiske/estimerte tall for 2021.»  Dette besvarer ikke kravet om oppfyllelse av 
kravet når det gjelder kostnader. Oppfyllelse av kostnadssiden bør også kommenteres 
i budsjettdokumentene. 
 
Økonomidirektør Nina Lier svarte ut: Det er ikke endelig bestemt hvordan det skal 
måles, om det skal måles utifra 2019, 2020 eller 2021.   
 
FTV påpekte videre at man ikke kan ha et budsjett hvor den viktigste forutsetningen i 
prioriteringsregelen ikke er beskrevet, nemlig ressursbruk. 
 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson svarte ut at det ikke er avklart fra HOD hva 
man skal måle ressursbruken mot, om det skal være mot faktisk eller budsjett og mot 
året 2019, 2020 eller 2021. Dette blir avklart på et senere tidspunkt. 
 

• Budsjettet for Prehospitale balanserer er veldig stramt.  TV er bekymret om 
Prehospitale må ta ned aktivitet. Det vil være vanskelig å få forståelse for at det skal 
tas ned på ambulansetjenesten i forhold til beredskap.  
 

• Det ble stilt spørsmål om det kan være aktuelt med fordeling av aktivitet samt 
økonomiske kostnader på tvers av divisjoner. 
 
Adm. direktør svarte ut at det er åpning for fordeling mellom divisjonene på tvers, 
men det er krevende å få til.  

 
• FTV FO mente at det er utarbeidet et budsjett som må beskrives som 

«ønsketenkning», snarere enn realisme.  Det står f.eks. «med forutsetninger om 
aktivitetsvekst», m.v. Man kan få inntrykk av at dette er et budsjett som «går opp».  
FTV mente at det i budsjettsaken bør komme frem hvor dramatisk situasjonen faktisk 
er; Stor slitasje blant ansatte i alle ledd nedover i organisasjonen, med bakgrunn i en 
altfor lav grunnbemanning. De ansatte står i en særdeles presset situasjon. 
Grunnbemanningen er kraftig beskåret fra før. At man setter opp et budsjett med en 
ramme lik året før, det kan ikke gå opp.  

 
Økonomidirektør svarte ut at hun mener at rammeforutsetningene som er gitt og de 
faktiske forhold er godt beskrevet i budsjettsaken, og at det ikke «underslås» noe.  
Adm. direktør pekte også på at foretaket er nødt til å levere et budsjett med 
utgangspunkt i den rammen foretaket har til rådighet.   

 
 

• FTV viste videre til teksten om «faglig dreining fra døgn til dag», på side 9 i 
budsjettsaken. Det ble påpekt at det i divisjonene gjentatte ganger er blitt uttrykt 
bekymring knyttet til at døgnavdelinger er tatt ned i altfor stor grad innenfor psykisk 
helsevern. Å kalle det en «faglig ønsket omdreining» blir feil. 
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Med hensyn til «innsparingstiltak ved bruk av virtuelle konsultasjoner» - det er ikke 
beskrevet eller sannsynliggjort hvordan slike tiltak fører til innsparing. 
 

• Punkt 9 der står det nederst på sida at foretaket «har vært i en pandemi».  FTV påpekte 
at denne pandemien ikke er over, og at den heller ikke vil bli det i løpet av 2022.  

 
• Det ble uttrykt bekymring knyttet til at halvparten av ambulansebilene står på 

verksted. Vanskelig å lage et realistisk budsjett når vi ikke vet om vi får noen ekstra 
bevilgninger.   
 
Adm. direktør svarte ut at foretaket leaser så mange ambulanser det kan, men 
bekreftet at foretaket har en utfordring med mange ambulanser som har kjørt langt og 
har behov for reparasjoner/tilsyn på verksted.   

 
• Flere av de tillitsvalgte uttrykte bekymring med hensyn til det store sykefraværet. Det 

var bekymring med tanke på hvordan man skal kunne få ned variable kostnader, med 
den grunnbemanningen foretaket har.  Dette resulterer videre i stor arbeidsbelastning 
på ansatte.  

 
• Høy risiko med hensyn til nedtak av bemanning. Tror ikke vi har en eneste person å 

unnvære i sykehusene i denne perioden.  Vår bekymring knyttet til at det trengs økte 
midler sentralt fra må fremkomme i protokollen. Dette må løftes politisk, det må 
løftes helt opp til departementene.  
 

• Vi har mange slitne ansatte i foretaket nå, og vi er svært bekymret for tida fremover.  
Er svært bekymret for hvordan dette også skal bli for de ansatte som skal stå i jobb 
frem mot jul og gjennom julen. 

 
• Kutt i antall ansatte – vil føre til at man på sikt må basere seg på mer overtid og 

innleie, som igjen gir merkostnader. Er svært bekymret for de merkostnadene som 
blir konsekvensen av nedskjæringer i grunnbemanningen.  

 
• Konkurrentene våre når det gjelder rekruttering, eks St. Olavs hospital – vi leser og 

hører om at de jobber målrettet for å øke bemanningen. Hvordan stiller ledelsen i SI 
seg til det?   
 
Adm. direktør svarte ut; Det vi gjør er at vi søker å beholde og rekruttere. Samtidig har vi 
et fokus på å få stabilisert fraværet. 
 
FTV stilte spørsmål ved om det kommer tydelig nok frem i budsjettet det som blir 
sagt knyttet til strategien om rekruttering og å beholde. 
 

• Det ble stilt spørsmål om når man forventer å se en effekt av OU-programmet?   
Adm. direktør svarte ut at hun forventer bl.a. snarlig effekt av bl.a. 
skanningprosjektet, som starter opp på nyåret. Det er flere prosjekter på gang, som vi 
håper å se effekt av i 2022 og i årene fremover. 

 
• Det ble påpekt at det ikke må reduseres på stabs- og/eller støttepersonell da nivå fire-

ledere trenger den støtten de kan få. 
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• FTV påpekte også at det er mangelfulle tiltak med mål om å få opp ressursene i 

Psykisk helsevern barn og unge. FTV mente videre at det er et ensidig fokus på 
rekruttering av enkelte faggrupper, som igjen fører til at man ikke får tilstrekkelig 
behandlerkapasitet i poliklinikkene. 

 
• FTV stilte spørsmål vedrørende gyn/føde på SI Lillehammer hva som skal gjøres der, 

og om det er riktig at det skal skjæres ned på bemanningen. 
  
Adm. direktør oppfordret FTV til å ta kontakt med divisjonsdirektør for å få et helt 
riktig svar knyttet til dette spørsmålet. 
 

Adm. direktør takket for innspillene i møtet, og sa at hun registrerer, og har forståelse for, 
bekymringen de tillitsvalgte uttrykker med hensyn til driften og hvordan foretaket skal 
håndtere de ulike utfordringene vi står overfor. 
 
Det ble informert om at drøftingsprotokollen legges frem for styret sammen med styresaken. 
 
Saken anses med dette som drøftet med de foretakstillitsvalgte. 
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