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Økonomisk	status	pr.	31.08.2016	
Årets	regnskap	kontra	fjoråret	

Siden	bilag	 for	 august	 først	 kommer	 inn	 i	 løpet	 av	 de	 neste	 tre	 ukene,	 er	 det	 lagt	 inn	

overslag	 på	 en	 god	 del	 kostnadsposter.	 Inntektssiden	 og	 personalkostnader	 skal	

imidlertid	være	rimelig	oppdaterte.	

	

Med	 disse	 forbeholdene	 viser	 resultatregnskapet	 pr.	 31.8.16	 et	 overskudd	 på	 kr	

1.937.692,	mot	 et	 overskudd	 på	 kr	 1.607.569	 for	 samme	 periode	 i	 2015.	 En	 årsak	 til	

resultatforbedringen	beror	på	at	vi	i	år	har	hatt	flere	vakanser	i	stillinger	noen	måneder,	

bl.a.	så	vel	lege	som	psykolog.		At	en	ansatt	har	gått	av	med	pensjon,	og	en	omfordeling	

av	stillingsbrøker	i	konsulentgruppen	bidrar	også	til	det	forbedrede	resultatet.		

	

Det	har	imidlertid	vært	en	viss	økning	i	andre	personalkostnader,	som	har	sin	årsak	at	i	

tallene	 for	2015	både	kom	 inn	høyere	godskriving	av	premiefond	 (vår	andel	 av	KLP`s	

overskudd	2014	kontra	2015),	samt	at	vi	hadde	refusjon	på	en	50	%	stilling	«utleid»	til	

OUS.	

	

Vedlikeholdskostnadene	 er	 høyere	 i	 2016	 pr.	 dato	 enn	 i	 2015,	 noe	 som	 i	 stor	 grad		

skyldes	 et	 lavere	 nivå	 i	 fjor.	 Blant	 annet	 ble	 planlagte	 takarbeider	 utsatt	 fra	 2015	 til	

sommeren	2016.	Årets	vedlikeholdskostnader	er	på	nivå	med	2014.	

	

Andre	 administrasjons-	 og	 driftskostnader	 er	 pr.	 31.8.16	 ca.	 kr	 440.000	 lavere	 enn	 i	

2015,	fratrukket	bruk	av	gavemidler.	Her	hadde	vi	i	2015	store	poster	til	bl.a.	utlysning	

ny	direktør	og	mulighetsstudiet,	og	til	maskiner	innen	kjøkken/renhold.		Jubileet	i	2015	

utløste	også	noen	ekstra	kostnader.	

	



I	2016	har	vi	bl.a.	hatt	 lavere	reisekostnader	og	mindre	 forbruksmateriell.	Det	er	økte	

kostnader	i	år	når	det	gjelder	bl.a.	strøm,	offentlige	avgifter	og	matvarer	grunnet	høyere	

priser.	 	 Det	 er	 belastet	 FOU-kontoen	 en	 prosjektkostnad	 som	 skal	 inndekkes	 av	 fond.	

Kostnader	 til	 det	 pågående	 doktorgradsprosjektet	 er	 belastet	 FoU-kontoen,	 som	

inndekkes	av	fond.		

	

Finansposten	er	redusert,	som	en	følge	av	både	lavere	rentesats	og	av	økt	renteinntekt	

som	 følge	av	høyere	 likviditet.	Pensjonsrefusjonen	på	ca.	5,4	mill.kr,	 som	ble	mottatt	 i	

januar,	 har	 resultert	 i	 at	 balansen	 har	 høyere	 bankinnskudd.	 	 I	 tillegg	 har	

pensjonsforpliktelsen	endret	seg	fra	fjorårets	overdekning.		

	

Årets	regnskap	kontra	budsjett	2016		

Resultatregnskapet	 pr.	 31.8.16	 er	 i	 alle	 hovedtrekk	 godt	 i	 samsvar	 med	

budsjettforutsetningene.	 Det	 er	 fortsatt	 ingen	 poster	 av	 betydning	 som	 viser	

overskridelse.	 En	 plusseffekt	 som	 kan	 dokumenteres,	 er	 refusjon	 sykepenger	 som	

allerede	er	kreditert	med	ca.	kr	330.000	mer	enn	budsjett.	

	

Den	del	av	vakanseeffekten	som	ikke	allerede	er	budsjettert,	er	i	store	trekk	disponert	i	

ledergruppen	til	ulike	engasjement	og	anskaffelser	innen	IKT-seksjonen	i	hovedsak.	

	

Når	det	gjelder	vedlikeholdsbudsjettet	hadde	en	i	utgangspunktet	en	styrket	post	i	2016	

knyttet	mot	bruk	av	vedlikeholdsfond.	 	Så	kom	i	 tillegg	den	øremerkede	posten	på	1,0	

mill.kr.	 	Store	deler	av	denne	posten	vil	trolig	stå	ubenyttet	i	2016.	 	Vi	har	rett	og	slett	

ikke	 fått	planlagt	velbegrunnede	 tiltak	enda.	 	 Som	en	del	 av	mulighetsstudiet	 vil	 vi	nå	

benytte	en	rådgiver	i	firmaet	Sweco	til	en	avgrenset	kartlegging	av	bygningsmassen	opp	

mot	 drøfting	 og	 prioritering	 av	 vedlikeholdstiltak,	 trolig	 først	 i	 2017	 som	 disponerer	

både	restpost	fra	i	år	så	vel	som	ny	tilsvarende	post	i	2017-budsjettet.	

	

	

	

Utsiktene	videre	i	2016	kontra	budsjett	

Refusjon	 sykelønn	 så	 langt	 i	 år	 (se	 forrige	punkt)	medfører	 en	 plusseffekt	 fra	 drift	 så	

langt	i	år.		



	

Lønnsoppgjør	og	pensjonskostnader	

Vurderinger	 som	 ble	 lagt	 fram	 på	 forrige	 styremøte,	 er	 fortsatt	 gjeldende:	 Avsluttede	

lønnsoppgjør	 i	 offentlig	 sektor,	 herunder	 sentrale	oppgjør	 i	 Spekter	Helse,	 tyder	på	 at	

budsjettert	 lønnsregulering	 for	 Frambu	 mer	 enn	 dekker	 resultatene	 i	 vårt	 oppgjør	 i	

Virke,	som	trolig	foreligger	i	midten	av	september.	

	

På	 styremøtet	 i	 mars	 informerte	 vi	 styret	 om	 signalene	 fra	 KLP`s	 valgmøte,	 om	 økt	

tilbakeføring	 av	 overskudd	 til	 vårt	 premiefond	 i	 KLP,	 i	 tillegg	 til	 lavere	

reguleringspremie	 som	 følge	 av	 lavere	 lønnsoppgjør.	 Når	 det	 gjelder	 tilbakeføring	 til	

vårt	premiefond	skal	det	 foreligge	20.	mai.	Denne	 tilbakeføringen	ble	ca.	200.0	høyere	

enn	forutsatt	i	vårt	personalbudsjett.		

	

Faktura	på	reguleringspremie	vil	foreligge	6.	september.	

	

I	 den	 grad	 det	 kommer	 positive	 utfall	 av	 disse	 to	 likviditetselementene	 i	

pensjonskostnadene,	 foreslår	 vi	 overfor	 styret	 at	 dette	 tas	 inn	 i	 revidert	 budsjett	 som	

redusert	bruk	av	pensjonsfond.		Vi	foreslår	med	andre	ord	ingen	disponering	mot	drift	i	

første	omgang.	

	

Oppdatert	aktuarberegning	på	pensjonsforpliktelse	31.12.16	skal	foreligge	15.	oktober.	

Endelig	beregning	vil	foreligge	rundt	25	januar	2017.	

	

Signaler	om	eventuell	 refusjon	vil	 trolig	 tidligst	komme	 i	desember,	 endelig	 tallfesting	

sannsynligvis	først	ute	i	januar	2017.	

	

	

Frambu,	31.	august	2016	
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