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Ved behandlingen av styresak 139-2022 Budsjett 2023, foretaksgruppen – ramme og 
føringer (styremøte 26. oktober 2022) ble det gjort følgende vedtak i punkt 7: 
 
7. Styret ber adm. direktør utarbeide likviditetsprognoser for 2023 med scenarier for ulik 

grad av resultatoppnåelse, sammen med beskrivelse av styrets handlingsrom. 
 
Det vises til følgende omtale i styresak 139-2022: 
 
Likviditet  
Det er stor risiko for at omstillingsarbeidet vil ta tid og at dette vil medføre økonomiske 
avvik kommende år. Videreføring av dagens underskudd vil medføre likviditetsutfordringer 
utover i 2023. Med gradvis bedring og kontroll over driftssituasjonen, kombinert med 
utsatte investeringer, vil likviditetssituasjonen være håndterbar. 
 
For å synliggjøre effektene er det utarbeidet tre scenarier: 
 
Alternativ 1 (vedtatt scenario): 
- Resultat i foretaksgruppen 2023 i tråd med vedtatte resultatkrav og ubenyttede 

investeringer på 500 mill. kroner per 31.12.2023. 

Alternativ 2 (dårligste scenario): 
- Resultat i foretaksgruppen 2023 er et underskudd 1 mrd. kroner (underskudd 83 

mill. kroner per måned) og alle midler til investeringer er benyttet per 31.12.2023. 

Det forventes at alternativ 1 og 2 er «ytterpunkter» i forhold til faktisk utvikling i 2023. 
Dersom resultatutviklingen i 2022 fortsetter (i tråd med alternativ 2) vil all kassakreditt 
være benyttet i august 2023.  
 
For å synliggjøre en middelvei, er det laget et alternativ 3 (middels scenario): 
- Resultat i foretaksgruppen 2023 er et underskudd på 500 mill. kroner (underskudd 

42 mill. kroner per måned) og ubenyttede investeringer på 500 mill. kroner per 
31.12.2023. 
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