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                            STIFTELSEN FRAMBU 

	

	

	

Frambus	økonomiske	situasjon	2018	–	2020	
De	store	tallene	

Frambus	 økonomi	 består	 av	 noen	 forutsigbare	 og	 noen	 uforutsigbare	 elementer.	 På	

inntektssida	er	det	offentlige	 tilskuddet	over	 statsbudsjettet	via	Helse	SørØst	RHF	det	

mest	forutsigbare	elementet.	Forutsigbart	er	også	kuttet	som	følger	avbyråkratiserings-	

og	effektiviseringsreformen,	innført	i	2015,	med	et	kutt	på	0,5%	for	budsjettåret	2016	og	

2017,	 og	 07%	 for	 2018.	 For	 2018	 innebærer	 dette	 et	 kutt	 på	 kr	 325.000.	 Omregna	 i	

stillinger	innebærer	det	et	kutt	på	en	stilling	annethvert	år.	Så	langt	det	er	mulig	må	dette	

tas	ved	naturlig	avgang,	slik	det	også	har	vært	gjort	så	langt.		

	

Også	lønnskostnadene	er	relativt	forutsigbare.	Tabellen	viser	utvikling	av	rammetilskudd,	

totale	 driftsinntekter	 og	 lønnskostnader,	 med	 regnskapstall	 for	 åra	 2013	 –	 2017,	 og	

budsjettall	for	2018.	Utvikling	for	de	samme	talla	er	også	vist	i	den	påfølgende	grafen:		
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Hovedføringer	i	Frambus	budsjettering	

Ved	budsjettering	ligger	følgende	hovedføringer	til	grunn:		

	

• Det	offentlige	tilskuddet	skal	i	så	stor	grad	som	mulig	brukes	i	tråd	med	formålet	

• Gitt	 Frambus	 spesielle	 situasjon	 (selveiende	 stiftelse	 med	 en	 aldrende	

bygningsmasse)	må	det	settes	av	tilstrekkelige	midler	til	vedlikehold	og	utvikling	

av	senteret.		

• Det	budsjetteres	med	alle	kjente	inntekter	og	forpliktelser.		

• Det	tas	kun	hensyn	til	kjente	vakanser	ved	årsskiftet.		

• Uventede	plusseffekter	kan		

o brukes	til	økt	faglig	aktivitet,	investeringer	(f.	eks.	IKT)	eller	økt	vedlikehold	

(altså	ut	over	det	som	er	budsjettert	for	disse	postene)	i	samme	budsjettår	

o avsettes	på	fond	for	å	brukes	påfølgende	år.	

	

For	i	neste	omgang	å	kunne	bruke	midler	avsatt	på	fond,	er	det	nødvendig	å	budsjettere	

med	større	driftskostnader	enn	driftsinntekter,	noe	som	gir	et	driftsmessig	underskudd.		

Ved	 hjelp	 av	 bruken	 av	 fond	 balanseres	 dette	 underskuddet.	 Dette	 er	 helt	 i	 orden	

regnskapsmessig.		

	

Denne	måten	 å	 dekke	 opp	 et	 regnskapsmessig	 underskudd	på,	 kan	 illustreres	med	 et	

eksempel	 fra	 fjorårets	 regnskap:	 I	 budsjettet	 for	 2017	 ble	 det	 budsjettert	 med	
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personalkostnader	 (pensjonskostnader	 unntatt)	 på	 kr	 43.051.762.	 Resultatregnskapet	

for	2017	viser	at	det	kun	ble	brukt	kr	40.031.467	her.	Dette	gir	et	mindreforbruk	–	og	

altså	en	plusseffekt	–		på	kr	3.020.295.			

	

Rundt	 halvparten	 av	 dette	 –	 kr	 1.539.035	 –	 ble	 benyttet	 i	 løpet	 av	 det	 samme	

regnskapsåret	til	å	dekke	økte	vedlikeholdskostnader	og	driftskostnader	IKT.	Resten	ble	

satt	på	fond,	til	bruk	de	kommende	år.		

	

For	 å	 kunne	 bruke	 oppsparte	 midler	 for	 å	 dekke	 økte	 kostnader	 (i	 forhold	 til	

driftsinntektene	 i	 samme	 periode),	 er	 det	 som	 nevnt	 nødvendig	 å	 budsjettere	med	 et	

regnskapsmessig	underskudd.	Et	konkret	eksempel	på	dette	er	at	pensjonskostnadene	for	

2018	 forventes	 å	 bli	 høyere	 enn	 det	 som	 kan	 dekkes	 inn	 gjennom	 driftsinntektene.	

Resultatet	blir	et	regnskapsmessig	underskudd	som	dekkes	gjennom	bruk	av	Frambus	

interne	pensjonsfond	(se	neste	avsnitt).		

	

Pensjon	

Pensjonsforpliktelsene	 er	 det	 elementet	 i	 Frambus	 økonomi	 som	 bidrar	 mest	 til	

uforutsigbarhet	 fra	 ett	 år	 til	 det	 neste.	 Hvor	 store	 forpliktelsene	 blir,	 er	 blant	 annet	

avhengig	 av	 lønnsoppgjørene	 det	 enkelte	 år.	 Frambus	 administrasjon	 budsjetterer	

pensjonsforpliktelsene	med	utgangspunkt	i	KLPs	prognoser,	som	er	forsiktige.		

	

	
	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	(bud)	

Brutto	pensjonskostnad	 6	523	760	 -2	838	898	 9	716	650	 6	921	393	 7	123	651	 6	629	950	

Refusjon	 -2	532	183	 0	 -5	272	713	 -2	604	568	 -2	701	145	 	

Pensjonskostn.	e.	refusjon	 3	991	577	 -2	838	898	 4	443	937	 4	316	825	 4	431	506	 	

Bruk	av	pensjonsfond	 0	 7	700	000	 -100	000	 -550	000	 320	000	 -2	000	000	

Pensjonsfond	ved	årsslutt	 2	630	000	 10	330	000	 10	230	000	 9	680	000	 10	000	000	 8	000	000	

	

	

Det	 at	 Frambu	 har	 satt	 av	 midler	 i	 et	 eget	 pensjonsfond,	 gjør	 at	 vi	 kan	 møte	 disse	

svingningene	uten	at	det	går	ut	over	driften	fra	ett	år	til	det	neste.			

	



Ved	utgangen	av	2017	er	pensjonsfondet	på	10	millioner,	og	det	er	budsjettert	med	en	

bruk	på	2	000	000	for	2018.	Fra	2019	av	kan	vi	tenke	to	ulike	scenarier:		

	

a) Det	 skjer	 ingen	 store	 endringer	 i	 pensjonsforpliktelser	 og	 refusjon	 for	 økte	

pensjonskostnader.	I	så	fall	er	Frambu	økonomisk	sett	på	trygg	grunn	i	åra	som	

kommer.		

b) Pensjonsforpliktelsene	 er	 de	 samme,	men	 det	 kommer	 ingen	 refusjon	 for	 økte	

pensjonskostnader.		

	

Gitt	scenario	(b),	kan	vi	sette	opp	følgende	konsekvenser	for	årene	2019	og	2020:		

	

• 2019:	Budsjettert	bruk	av		pensjonsfondet	3	millioner.	

• 2020:	Rest	pensjonsfond	5	millioner.	

	

Ut	 fra	 dette	 bør	 Frambus	 styre	 i	 forbindelse	 med	 budsjettbehandling	 for	 2020	 be	

administrasjonen	om	en	plan	for	nedskalering	av	virksomheten	som	nedfelles	i	budsjett	

2020.		

	


