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Bakgrunn 
Budsjettet for Helse Nord IKT (HN IKT) har tidligere år vært behandlet i styret for Helse Nord 
RHF som del av budsjettet for Helse Nord RHF. Da det ble besluttet å og etablerer HN IKT som 
egen juridisk enhet fra 2017, ble budsjettet til HN IKT behandlet som egen sak i styret til HN 
RHF i desember 2016. Dette i påvente av at styret for HN IKT var konstituert og etablert.  

Tallbudsjett for HN IKT legges nå frem for styret for HN IKT for godkjenning. Budsjettet er noe 
oppdatert i forhold til budsjettet som ble lagt frem for RHF-styret.  I denne saken presenteres 
resultatbudsjettet, driftsinvesteringsbudsjettet og likviditetsbudsjettet til HN IKT for 2017.  

Resultatbudsjett 
UBakgrunn 

HN IKT mottar ikke bevilgninger direkte fra HN RHF/departementet, men får inntektene 
gjennom fakturering av HF-ene/RHF basert på avtaler/vedtak. 

I mai 2016 oversendte HN IKT foreløpig budsjett for 2017 for IKT- området til foretakene (HN 
IKTs inntekter og foretakenes kostnader). Dette var ment som grunnlag for foretakenes interne 
budsjettprosesser. I september oversendte HN IKT oppdatert budsjettforslag til foretakene. 
Videre ble budsjettforslaget lagt frem for daværende styringsgruppen for HN IKT i møte 13. 
oktober til orientering. Frem mot årsskiftet ble det gjort noen ytterligere oppdateringer, og HN 
IKTs inntektsbudsjett for 2017 anses nå som avklart og avtalt med foretakene.  

Tabellen 1 under viser resultatbudsjettet (inntekter og kostnader) for 2017 for HN IKT slik det 
nå foreligger. Sammenlikningstall for 2016 er ikke tatt med. Dette skyldes innføringen av 
merverdiavgiftskompensasjon i spesialisthelsetjenesten (mva.- kompensasjon) fra 2017 som 
gjør sammenlikning av tall på enkeltpostnivå er vanskelig. Sammenlikning med 2016-tall er 
imidlertid omtalt og vurdert i avsnittet Større budsjettendringer 2017 under. 

HN IKT har resultatkrav om balanse i 2017.  
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Driftsinntekter – type inntekt 

USLA-inntekter (tjenesteavtaler) 
USLA- inntektene representerer priser for tjenester som HN IKT leverer til foretakene (fastpris-
avtaler), og dekker HN IKTs direkte og indirekte kostnader knyttet til stillinger som drifter og 
forvalter IKT- tjenestene (lønn, pensjon, reiser, kurs, telefoni, administrasjon, pc, husleie mv.), 
samt innleid personell. Videre dekkes kostnader knyttet til selve tjenesteleveransen som kjøp 
av mindre utstyr og lisensvedlikehold IKT- infrastruktur, over denne posten. Deler av 
rentekostnadene dekkes også her. 

SLA- beløpet for 2017 beregnes med bakgrunn i SLA - inntektene i 2016, med påslag for pris- 
og lønnskompensasjon (indeksregulering i samsvar med sats i statsbudsjettet). SLA- inntekten 
justeres for tjenesteendringer i form av nye systemer, ny funksjonalitet, volumendringer og 
andre kostnadsendringer. Disse endringene baseres på avtaler med foretak og vedtak i 
styringsorganer.  

UProsjekt- og oppdragsinntekter 
UMed prosjektinntekter menes her prosjekter i HN IKT-regi (eier prosjektet og regnskapsfører 
utgifter) der HN IKT viderefakturerer prosjektkostnadene etter avtale (a-konto/avregning). 
Dette gjelder ikke-aktiverbare prosjektutgifter (forprosjekter/konseptfase mv).  

Med oppdragsinntekter menes oppdrag som HN IKT utføres for foretakene mot betaling 
(timeprisbasert). Dette kan være både oppgaver knyttet til prosjekter i HF/RHF-regi (f eks 
FIKS) og oppgaver som HF/RHF finansieres over driften.  

  

Driftsinntekter 535 500

SLA - inntekter (tjenesteavtaler) 198 900
Prosjekt og oppdrag 66 500
Viderefakturering 270 100

Driftskostnader 519 000
Personal 209 000
 - Aktiverte lønnsutg. prosjekter -28 800
Lisenser 102 400
Avskrivninger 150 000
Linjeleie 26 600
Lokaler 12 800
Konsulenter 15 900
Andre 31 100

DRIFTSRESULTAT 16 500

Finansposter -16 500

RESULTAT 0
Alle beløp i  1000 kr

Resultatbudsjett 2017
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Viderefakturering  

Følgende kostnader viderefaktureres foretakene månedlig basert på estimert årsbudsjett (a-
konto/avregning): 

• Lisensvedlikehold -  felles kliniske systemer, samt Oracle og Microsoft 
• Avskrivninger (i henhold til vedtatt investeringsplan) 
• Linjeleie 
• Regionale datasentre (DS1 og DS2) - drift 

 

Med unntak av avskrivningskostnader er det kun 3. partskostnader (leverandørkostnader) 
som viderefaktureres. Avskrivningskostnader er en konsekvens av vedtatt investeringsplan. 

 

Driftsinntekter - finansieringskilder 

Tabellen under viser inntektsbudsjettet for 2017 fordelt på inntektskilde (foretak). Med 
unntak av inntekter fra oppdrag er inntektssiden avtalt med foretakene som del av 
budsjettprosessen. Oppdragsbudsjettet er basert på pågående oppdragsavtaler med HF/RHF 
og i noen grad virksomheter utenfor Helse Nord (andre helseforetak mv) og estimat på 
inntekter fra forventede oppdragsavtaler i 2017.  

 
I inntektsbudsjettet skilles det mellom på den ene side inntekter som er basert på avtaler som 
er inngått og vedtak som er gjort, og som derfor er fakturerbare fra 1.1.17, og på den annen 
side tilleggsavsetninger som foretakene gjøre i egne budsjetter etter avtale i budsjettprosessen.  

Førstnevnte regnes som sikre inntekter og utgjør sammen med oppdragsinntektene 
nettobudsjettet. Nettobudsjettet for 2017 er på 535,6 millioner.  

Sistnevnte, tilleggsavsetningene, setter foretakene av i egne budsjetter for å ta høyde for 
uspesifiserte og uforutsette IKT- utgifter. Som uspesifiserte utgifter, siktes det her til 
planlagte/aktuelle avtaler eller vedtak om kostnadsøkninger i løpet av året.  I 2017 er det satt 
av i alt 27, 4 millioner i uspesifiserte og uforutsette utgifter, blant annet 5 millioner knyttet til 
drift av elektronisk kurve og 5 millioner knyttet til arkitektstillinger (RHF). Videre er det satt 
av for prosjektkostnader og lisensvedlikehold. Summen av nettobudsjett og tilleggsavsetninger 
utgjør bruttobudsjettet som i alt er på 563 millioner i 2017 

Som inntektsbudsjett i tabell 1 benyttes nettobudsjettet. Dette fordi kostnadsstyring i forhold 
til dette budsjettet, gir større grad av resultatkontroll.  

  

Finnmark UNN NLSH Helgeland HN RHF 
Ufordelt på 

foretak Totalt
Tjenesteavtaler (SLA) 16 800 98 900 54 400 16 300 12 500 198 900
Prosjekter/oppdrag 3 600 14 500 7 900 3 200 0 37 300 66 500
Herunder: Oppdrag 37 300 37 300

Prosjektkostnader (viderefaktureres) 3 600 14 500 7 900 3 200 29 200
Viderefakturering 32 000 129 400 75 600 31 100 1 800 270 100
Herunder: Lisensvedlikehold, felles klin. syst. 10 500 43 300 23 100 11 100 88 000

Avskrivninger 16 500 72 600 43 800 15 200 800 148 900
Linjeleie 3 800 8 900 6 100 3 700 1 000 23 500
Regionale datasentre - DS1 og DS2 1 200 4 600 2 600 1 100 9 500

Sum budsjettert - nettobudsjett (avtalt/vedtatt 52 400 242 800 137 900 50 600 14 300 37 300 535 500
Tilleggsavsetninger hos foretakene, 
uspesifisert/uforutsette kostnader 3 100 9 900 6 500 2 900 5 000 27 400

Totalt - bruttobudsjett 55 500 252 700 144 400 53 500 19 300 37 300 562 900
Alle beløp i 1000 kr

Inntektsbudsjett HN IKT 2017 
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Kostnader 

Kort om kostnadspostene  

Posten personal inneholder lønn og sosiale kostnader, herunder pensjon samt andre 
personalrelaterte kostnader som kurs etc.  

Posten aktiverte lønnsutgifter prosjekter viser estimat på lønnsutgifter som er knyttet til 
investeringsprosjekter som balanseføres. Utgiftene vil på et senere tidspunkt komme i 
resultatregnskapet som avskrivinger på investeringen (utsatt kostnad).  

Posten lisenser består av lisensvedlikehold på felles kliniske systemer og IT-infrastruktur. 
Posten avskrivninger dekker både avskrivinger på investeringer i utstyr (varige driftsmidler), 
kjøp av programvare og prosjektutgifter, det vil si aktiverbare utviklingsutgifter (immaterielle 
eiendeler).  

Posten linjeleie gjelder i stor grad linjer fra Norsk helsenett.  

Postene lokalleie gjelder i all hovedsak husleie for de arealene HN IKT leier av andre enn de 
øvrige helseforetakene. HN IKT betaler normalt ikke leie for lokaler som eies av 
helseforetakene.  

Med konsulenter menes her ekstern bistand knyttet til drift og prosjekter. Størstedelen gjelder 
prosjekter. 

Under posten Andre inngår blant annet reise- og oppholdsutgifter, support på utstyr, kjøp av 
mindre utstyr og inventar mv.  

Finansposter er i all hovedsak renter på kassekreditten.  

 

Større budsjettendringer 2017 

Fra 2017 er merverdiavgiftskompensasjonsordning (mva.- kompensasjon) innført i 
spesialisthelsetjenesten. Det er beregnet en kostnadsreduksjon som følge av dette på drøyt 40 
millioner i 2017. HN IKTs inntektsrammer er redusert tilsvarende som følge av dette.  

Inntektsbudsjettet (nettobudsjettet) er reelt (korrigert for mva. kompensasjon) økt med drøyt 
55 millioner i 2017 i forhold til revidert budsjett 2016. Omlag 27 millioner av denne 
budsjetterte økningen er knyttet til avskrivingskostnader og lisensvedlikehold for felles 
kliniske systemer. Økningen må særlig ses i sammenheng med FIKS-prosjektet, FAKT-
programmet og samt andre større investeringsprosjekter som helt eller delvis ferdigstilles i 
2017. I tillegg er det regnet fulle driftskostnader for Datasenter 1 (DS1) i 2017. Dette er 
estimert til om lag 8 millioner. Det er videre budsjettert med en økning på om lag 10 millioner i 
inntekter knyttet til kostnader ved prosjekter og oppdrag, herunder dekning av økte 
rentekostnader på kassekreditten som følge av investeringer. Budsjetterte SLA-inntekter 
(tjenesteavtaler) er videre økt med drøyt 10 millioner. Her inngår blant annet pris- og 
lønnsvekst, drift av testregime i HN IKT og drift av integrasjonstjenesten. Videre inngår også et 
gevinstplankutt på 4 millioner i dette beløpet. Dette i henhold til plan. Plantallet for bemanning 
i 2017 er 283 årsverk, som er økning fra 263 årsverk i 2016.  

Reinvesteringsbudsjett 2017 
I investeringsplanen for HN IKT som ble behandlet i daværende styringsgruppe for HN IKT i 
mai 2016 var det satt 20 millioner i reinvesteringsbudsjett (utstyr og lisenser) for 2017 
Reinvesteringsmidlene benyttes normalt til utskiftning og oppgradering av serverpark, 
nettverk og lagring (vedlikehold av eksisterende infrastruktur). Det foreslås at dette beløpet 
samt udisponert beløp på 9 millioner i 2016 benyttes til dette formålet i 2017. Det vil si 29 
millioner. 
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Reinvesteringsrammen for årene fremover vil i likhet med øvrige investeringer legges frem for 
styret for behandling i møte i april. Det vil kunne bli foreslått endringer i 
reinvesteringsrammen for 2017 i denne sammenheng.  

Merk at reinvesteringsbudsjettet ikke var behandlet RHF-styret i desember. 

Likviditetsbudsjett 
Per 1. februar har HN IKT et kredittrekk på om lag 550 millioner og en kredittramme på 640 
millioner.  Tabellen viser likviditetsbudsjettet for 2017 basert på investeringsnivå i 2017 i tråd 
med investeringsplanen som ble behandlet i styringsgruppen for HN IKT i mai 2016. Dette er 
også tatt hensyn til innskutt egenkapital på 50 millioner in forbindelse med HF-etableringen.  

 

Alle beløp i 1000 kr 

 

Estimatene viser at kredittrekket ved utgangen av året vil ligge tett opp til 
kassakredittrammen. Likviditeten vil bli fulgt opp løpende og det det vil bli gjort en ny 
vurdering i forbindelse med behandling av rullerende investeringsplan i april/mai med tanke 
på behov for å søke om utvidet kredittramme.  

  

                        Likviditetsbudsjett 2017 - HN-IKT 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 0
Avskrivninger/ nedskrivninger  150 000
Diff pensjonskostnad/premie 0
Mva-kompensasjon -10 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 140 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer* -65 000
Oppkjøp fra RHF/FIKS** -65 000
Estimerte investeringer 2017 HN IKT - investeringsplan mai 2016 -141 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -271 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0
Avdrag lån 0
Innskutt egenkapital 50 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 50 000

Netto endring i kontanter 01.01.2017-31.12.2017 -81 000

IB  01.02.2017* -550 000
UB 31.12.2017 -631 000

* Her inngår sentralt kjøremiljø (FAKT) og diverse andre investeringer som opprinnelig var budsjettert i 2016
** Her inngår oppkjøp anlegg FIKS og digitale pasienttjenester
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Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner resultatbudsjettet, reinvesteringsbudsjettet og 
likviditetsbudsjettet for 2017 slik det fremgår av dette saksfremlegget 

 

 

 

Tromsø, 7. februar 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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