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Møtedato: 20. april 2017 

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2017/138-3   Ole Jan Hauge  Tromsø, 7. april 2017 

 

Styresak 016-2017   Virksomhetsrapport, mars 2017 

Administrerende direktørs vurdering 

Den økonomiske situasjonen vurderes som tilfredsstillende basert på regnskap fra januar og 
februar. Prognosen tilsier balanse for året. 

Status for prosjektporteføljen sett under ett er tilfredsstillende. Det er likevel et økende antall 
«røde» enkeltrisikoer i prosjektene, som vist på oversikten under. Prosjektene følges tett opp 
for å sikre at planlagte tiltak er tilstrekkelige og har effekt. De løpende tjenesteleveransene og 
servicenivået i brukerstøtte er tilfredsstillende. Det har vært et stort antall planlagte 
oppgraderinger i februar og mars. Antall kritiske feil er tilbake på et «normalt» nivå. Det har 
vært en økning i totalt antall feil som mest sannsynlig skyldes endring i prosedyrer for 
eskalering. 

Antall gjenstående løste oppdrag i felles innboks er fremdeles for høyt, og antall løste saker for 
mars er lavere enn ønsket. Det vil settes i verk tiltak for å sikre bedre gjennomføringsevne. 

Personellsituasjonen vurderes som tilfredsstillende. Sykefraværet ligger noe høyere enn 
gjennomsnittet for de siste årene, og det samme gjelder for antall AML-brudd. Sykefraværet 
blir fulgt opp av AMU, og avdelingene er bedt om å ha større fokus på nærværsarbeid og 
årsaker til fravær.  Antall åpne avviksaker i DocMap er for høyt, og avdelingene er pålagt å 
følge opp dette. 

Adm.dir vurderer situasjonen i Helse Nord IKT som tilfredsstillende, men vil ha særlig fokus på 
følgende områder fremover for å sikre gode leveranser: 

- Forbedre leveringsevne på oppdrag utenfor SLA 
- Særlig fokus på prosjekt hvor det er rapportert høye enkeltrisikoer 
- Gjennomføre analyser av antall feil for å klargjøre årsak 
- Ekstra fokus på sykefraværsutviklingen 
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Økonomi 

Budsjett 2017 – oppfølging av spørsmål fra styremøtet i februar. 

I forbindelse med presentasjonen av inntektsbudsjettet i sak 08-2018 i styremøte i februar, ble 
det stilt spørsmål ved to av postene/beløpene i tabellen under (jfr. punkt 2 i vedtaket).  

Det ene spørsmålet gjaldt posten Oppdrag på 37,3 millioner. Med Oppdrag forstås her 
oppgaver HN IKT utfører etter bestilling fra foretakene/RHF. Oppdrag for HN IKT kan være 
oppgaver knyttet til både prosjekter og linjeaktivitet i regi av foretakene/RHF. Dette i 
motsetning til Prosjektkostnader som benyttes om utgifter i prosjekter i regi av HN IKT. HN 
IKT fakturerer foretakene etterskuddsvis etter avtale baserte på timer brukt på oppdraget. HN 
IKT bærer risikoen for manglende oppdragsinntekter. Posten har normalt ikke vært 
budsjettert foretaksvis som del av den ordinære budsjettprosessen. Eksempler på denne type 
oppdrag er oppgaver for FIKS, elektronisk kurve, pasientens innsyn i journal, byggeprosjekter i 
regi av foretakene, pilot DIPS- Arena, samt ulike Felles innboks oppdra. 

Det andre spørsmålet gjaldt tilleggsavsetninger på 27,4. Dette gjelder avsetninger ut over 
fastsatt budsjett (nettobudsjett) for postene SLA-drift, felles kliniske systemer og 
prosjektkostnader. Differansen mellom det vi her kaller nettobudsjett og bruttobudsjett utgjør 
tilleggsavsetningene. I nettobudsjettet inngår kostnader som man har avtalt/vedtatt eller er 
kjent med når budsjettet fastsettes på høsten, mens tilleggsavsetningen tar høyde for at det i 
løpet av året erfaringsmessig vil gjøres avtaler/vedtak eller komme kostnader som man ikke 
fullt ut kjenner til når budsjettet fastsettes. Bruk av tilleggsavsetningene avtales med 
foretakene.  

 

 

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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Resultatrapport  
Tabellen under viser resultatrapport for februar og hittil i år per februar samt budsjettet for 
2017 totalt.  

 
 

Resultatet for februar viser et regnskapsført underskudd på knapt 2 millioner mot et 
budsjettert underskudd på om lag 1,1 million. Det vil si et negativt budsjettavvik på knapt 0,9 
millioner. Per februar (hittil i år) viser regnskapet et budsjettert underskudd 2,2 millioner mot 
et regnskapsført underskudd på 1,9 millioner, altså et positivt budsjettavvik på 0,3 millioner.  
Da om lag 1 million i opptjente prosjektinntekter ikke ble inntektsført i februar, er 
regnskapsresultatet i realiteten om lag 1 million bedre enn det rapporten tilsier.  

Regnskapsrapporten viser at HN IKT har mindre inntekter fra prosjekter og oppdrag enn 
budsjettert så langt i år. Dette fremgår både av posten prosjekt/oppdrag (driftsinntekter) og 
posten aktiverte lønnsutgifter prosjekter (kostnadsreduksjon).  

Også inntektsposten Viderefakturering (inntekter fra viderefakturering av lisensvedlikehold, 
avskrivninger, linjeleie og datasenterkostnader) har lavere inntekter enn budsjettert per 
februar. Dette skyldes tilsvarende lavere kostnader knyttet til lisensvedlikehold felles kliniske 
systemer mv. og linjeleie enn budsjettert, slik det fremgår under driftskostnadspostene. Dette 
påvirker ikke resultatet for HN IKT (inntekt er lik kostnad).  

Personalkostnader (lønn mm.), andre driftskostnader og finansposter (renter) viser et positivt 
budsjettavvik, mens konsulentutgifter og lokalleie har et negativ budsjettavvik.   

Årsbudsjettet er med unntak for enkelte lønnsrelaterte poster og SLA-inntekter periodisert 
med 1/12 inntekt/kostnad per måned. Budsjettavvikene underveis i året vil til derfor til dels 
skyldes periodiseringsavvik i tillegg til faktiske avvik mellom kostnader og inntekter på 
årsbasis.  

Prognosen for året resultatet for året er balanse, men det er særlig usikkerhet med hensyn til 
prosjekt-/oppdragsinntekter.  

 

2017
Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Driftsinntekter 42 048 44 632 -2 583 84 312 89 263 -4 951 535 580
SLA - inntekter (tjenesteavtaler) 16 578 16 577 1 33 156 33 154 1 198 925
Prosjekt og oppdrag mv. 5 263 5 545 -282 10 164 11 090 -925 66 538
Viderefakturering 20 207 22 510 -2 302 40 992 45 020 -4 028 270 117

Driftskostnader 43 022 44 341 1 319 84 276 88 729 4 453 519 050
Personalkostnader 17 428 18 506 1 078 34 676 37 060 2 384 209 038

 -  Aktiverte lønnsutg. prosjekter -2 136 -2 400 -264 -3 523 -4 800 -1 277 -28 800
Lisenskostnader 6 747 8 537 1 790 13 820 17 074 3 254 102 444
Avskrivninger 12 533 12 497 -36 24 942 24 995 53 149 970
Linjeleie 1 733 2 218 485 3 613 4 436 823 26 614
Lokaler 1 222 1 066 -156 2 367 2 132 -234 12 794
Konsulent 3 270 1 321 -1 949 4 853 2 642 -2 211 15 851
Annet 2 225 2 595 370 3 528 5 190 1 662 31 140

DRIFTSRESULTAT -974 291 -1 265 36 535 -499 16 530

Finansposter -985 -1 377 392 -1 937 -2 755 818 -16 530

RESULTAT -1 959 -1 087 -872 -1 901 -2 220 319 0

Februar 2017 Februar 2017 hittil i år
Resultatrapport per februar 
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Investeringer  

Investeringer 

 Årsbudsjett  Februar Hittil i år per 
februar 

Prosjektinvesteringer HN IKT 
(vedtatte) 

123 300 4 200 11 900 

Oppkjøp anlegg RHF/FIKS  67 200 0 0 

Driftsinvesteringer HN IKT 60 600 1 000 1 000  

Totalt balanseførte 
investeringer 

251 000 5 200 12 900 

Alle beløp i 1000 kr 

Tabellen viser samlende investeringer (balanseført utgifter) så langt i år. I driftsinvesteringer 
inngår blant annet reinvesteringer, trådløse nett og IKT-infrastruktur i nye bygg.  

 

Likviditet 

Kassakreditt 

 Beløp 

IB 1.1.2017 - 296 739 

Bevegelser februar 26 453 

Bevegelser hittil i år -223 977 

UB per 28.2.2017 -520 716 

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakredittrammen er på 640 millioner. Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 28.2. 
samt bevegelser i perioden. I januar i år ble det betalt 224, 7 millioner i forbindelse med 
oppkjøp av FIKS-anlegg (balanseført i 2016). Dette forklarer den store økningen i 
kassakredittrekket så langt i år. Egenkapitaltilskuddet på 50 millioner står på egen bankkonto 
og kommer i tillegg.   

Likviditeten er tilfredsstillende.  

Tjenester/produksjon 

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Henvendelser 2016-17 
 September Oktober November Desember Januar Februar Mars 

Total antall henvendelser 10452 11133 9273 7165 11571 8995 9822 

Andel telefonhenvendelser 69% 61% 70% 61% 61% 63% 61% 

Andel besvart innen 1.minutt 57% 70% 63% 75% 71% 76% 79% 
Andel telefonhenvendelser 
løst på 1. touch 77% 71% 70% 77% 75% 67% 72% 

 

Antall henvendelser har som forventet gått noe ned fra januar, og ligger for mars litt over 
gjennomsnittet for 2016 som var på 9670. Andelen telefonhenvendelser har vært stabil i 



  

 

 Side 5 av 11 

overkant av 60 %. Servicemålet på at 70 % skal besvares innen 1.minutt er oppnådd, og viser 
hele 79 % i mars til tross for en økning i antall henvendelser. Andelen løst på 1.touch viser en 
noe ujevn utvikling. Høyt sykefravær i brukerstøtte med utstrakt bruk av tilkallingsvikarer kan 
forklare dette, samt det faktum at antall feil har vært høyt i perioden. Servicemålet på 80 % 
(internt mål, ikke SLA mål) som er målet i 2017 er dermed ikke nådd. Så langt i 2017 er 
gjennomsnittet på 71 %, som også er under gjennomsnittet i 2016 på 73 %.  

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2016-17 
 September Oktober November Desember Januar Februar Mars 

Avtalt tilgjengelighet DIPS 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 

Levert tilgjengelighet DIPS 100% 100% 100% 100% 99,7% 100 % 100% 

        

Avtalt tilgjengelighet Sectra (RIS & PACS) 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 

Levert tilgjengelighet Sectra (RIS & PACS) 100% 100% 100% 100% 99,5% 100% 100% 

Antall registrerte feil 370 287 282 269 380 429 441 

Antall kritiske feil  3 1 2 1 7 3 2 

Antall planlagte oppgraderinger 82 115 79 80 83 164 118 

 

Antall registrerte feil viser en økning, og er for mars på 433. Økningen i februar og mars er 
vanskelig å fortolke fordi det som et ledd i forbedringsarbeidet er gjort endringer i 
eskaleringspraksis, og flere saker enn tidligere blir registrert som feil 

Antall kritiske feil har kommet ned på et «normalt» nivå, og har ikke påvirket SLA kravet til 
tilgjengelighet. Det var imidlertid 25.februar 2017 store problemer med nettverket ved 
NLSH/Vesterålen, og redusert tilgjengelighet og ustabilitet på viktige systemer i om lag et 
døgn. 

 Bestillinger i felles innboks 2016-17 
 September Oktober November Desember Januar Februar Mars 

Antall nye oppdrag 13 19 20 17 18 12 13 

Antall løste oppdrag 10 25 16 21 30 32 5 

Antall gjenstående oppdrag 191 194 188 192 188 161 169 

 

Tabellen viser antall oppdrag og bestillinger kundene har til Helse Nord IKT. Dette er 
bestillinger som ikke inngår i SLA avtalene, og som ikke inngår i henvendelsene som er omtalt 
overfor.  

Så langt i 2017 er det kommet inn 43 nye oppdrag, og 65 er løst.  Noe av økningen i antall løste 
oppdrag skyldes at en del inaktive saker er tatt ut. Antall gjenstående oppdrag er 169, noe som 
er fremdeles for høyt, og bekymringsfullt sett på bakgrunn av at det bare ble løst 5 oppdrag i 
mars.  Det vurderes en økning av kapasiteten for å løse oppdragene samt en gjennomgang av 
leveransemodellen for å sikre bedre gjennomføringsevne. 

 

Tiltak for å redusere antall henvendelser til brukerstøtte 

Styret ba i møte 14.februar om en presentasjon av hva HN IKT gjør for å redusere antall 
henvendelser til brukerstøtte. Nedenfor gis en kort omtale av de viktigste tiltakene: 
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Passordportal 

Er innført og gir sluttbrukeren mulighet for å endre sitt passord uten å ringe til Helse Nord IKT 
eller kontakte sin BAS -administrator. Finnes i dag på «sykehusmenyen» på samtlige maskiner 
i Helse Nord. HN IKT vil markedsføres denne muligheten bedre og gjøre den mer tilgjengelig 
slik at den får bedre effekt. 

Kundeportal (GoHjelp) 

Det er allerede tilgjengelig en kundeportal (GoHjelp) for sluttbrukeren som gjør det mulig å 
registrere og følge med på saker som blir meldt inn til HN IKT.  Det gjør også at HN IKT får 
bedre kvalitet på saker som blir meldt inn (i forhold til e-post, der målet er bedre og raskere 
sakshåndtering. 

Kundeportalen er planlagt oppgradert til ny og forbedret versjon. Her er det mulig å koble på 
andre funksjoner som f.eks Chat, selvbetjeningsverktøy m.m.  Dette vil bli vurdert i et eventuelt 
eget prosjekt i løpet av 2017. 

 

Knowledge management 

Dette er en ny rolle som innføres i HN IKT medio 2017. Gjennom bedre bruk av dokumentasjon 
og kunnskap kan vi oppnå at sluttbrukeren i større grad klarer seg selv uten nevneverdig hjelp 
fra HN IKT. Bedre dokumentasjon internt i HN IKT vil samtidig gjøre brukerstøtte mer effektiv 
og bedre i stand til å hjelpe sluttbrukeren.  

Brukerstøtte lager nå opplæringsvideoer for internt bruk i brukerstøtte og HN IKT, de gjøres 
fortløpende tilgjengelig på intranettet.  

 

BAS v3 (Bruker administrativt system) 

BAS 3 inneholder et menyvalg som gir brukeren mulighet for enkelt å bestille riktig rolle i Dips. 
Dette vil gjøre bestillingene fra BAS mer treffsikre, gi færre feilbestillinger og bedre kvalitet i 
tilgangene. 

Det planlegges også å utvide BAS til å gjelde eksterne brukere og opprettelse av disse (er under 
testing). Da vil tjenesteansvarlig i HN IKT selv kunne forlenge leverandørkontoer uten å sende 
bestilling til brukerstøtte. 
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Status for prosjektporteføljen 

Prosjektporteføljen til Helse Nord IKT er ved inngangen til andre kvartal 2017 på omlag 20 
prosjekter, og den samlede rammen er i underkant av 300 MNOK.  Hovedtyngden av de store 
prosjektene er i planleggings- og gjennomføringsfase. 
 

 

 

Som en følge av at dagens leieavtale med SIVA utløper i 2019, har prosjektet Anskaffelse 
kontorlokaler Tromsø blitt iverksatt etter forrige rapportering.   
 
I perioden er konseptfase for Helhetlig informasjonssikkerhet og Automatisk tilgangsstyring 
ferdigstilt. Utarbeidede beskrivelser av nåsituasjoner og forslag til planfase legges frem for 
styret nå. Konseptrapporten for Rutiner ved bortfall av IKT legges også frem. Helse Nord IKT 
ønsker her å etablere en kontinuitetsprosess, der det planlegges for etablering av en bedre, 
gjennomgående IKT-beredskap i lys av at kliniske systemer er regionale. Dette ivaretas 
gjennom prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet. Det vises for øvrig til sak 022-2017 hvor 
saken er lagt frem til behandling. 
 
Utredningen for Kommunikasjonsteknologi i Helse Nord legges nå fram. Telefoniløsningen i 
Helse Nord ivaretar en rekke kritiske funksjoner, og har høye krav til tilgjengelighet. For å 
kunne etablere en standardisert, integrert og moderne løsning for telekommunikasjon, har det 
vært hensiktsmessig å få utredet fremtidige muligheter for kommunikasjonsteknologiløsninger 
i regionen.  Utredningen konkluderer med at nåværende (kliniske og administrative) 
arbeidsflater kan samles på én digital flate, som er tilgjengelig fra én enhet. Det foreslås derfor 
at det settes i gang en konseptfase for en felles digital flate for kommunikasjonsteknologi i 
Helse Nord, der man ser på konsepter for hvordan regionen på en best mulig måte kan utvikle 
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en slik løsning. Utrulling av trådløst nett (WiFi) på samtlige lokasjoner er en forutsetning for at 
eksisterende arbeidsflater skal kunne erstattes av én digital. Det pågående arbeidet med å 
forbedre og oppgradere det trådløse nettet på alle helseforetakenes lokasjoner bør derfor 
intensiveres som et ledd i denne utviklingen. Kartlegging, samt plan for utrulling av det 
trådløse nettet, er derfor inkludert som en egen aktivitet. Det vises for øvrig til sak 024-2017 
hvor saken er lagt frem til behandling.  
 
Pågående og planlagte regionale prosjekter varsler betydelige integrasjonsbehov fremover. For 
å imøtekomme disse behovene og minimere risiko i andre prosjekter, foreslås det for 
Integrasjonsprosjektet å opprettholde dagens prosjektorganisasjon i en fase 3. Dette er i 
henhold til avsatt post på gjeldende investeringsplan på 8,0MNOK.  
 
Det er knyttet utfordringer til leveransene fra planfasen i Driftsmodell for sykehusinnkjøp HF. 
HN IKT har nå omprioritert en intern senior prosjektleder til arbeidet. Dialogen er god med 
Sykehusinnkjøp HF om videre forløp i prosjektet.  
 
I perioden er også pilotfasen for Mobilt kontor iverksatt og Testregimeprosjektet er vedtatt 
forlenget innenfor eksisterende budsjett.  
 
Nedenfor er et sammendrag av status på prosjektene:  
 

 
 

Status for prosjektporteføljen sett under ett er tilfredsstillende. Det er likevel et økende antall 
«røde» enkeltrisikoer i prosjektene, som vist på oversikten under. Prosjektene følges tett opp 
for å sikre at planlagte tiltak er tilstrekkelige og har effekt.  
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Styret ba i møte 14.februar om å få en oversikt over hvilke prosjekter som er kritiske for 
virksomheten. Dette er illustrert i figuren under: 
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En forsinkelse i kritiske prosjekter vil også medføre forsinkelse eller direkte stans i andre 
prosjekter. Det fremgår av figuren at tre av infrastrukturprosjektene er svært viktige som 
premisser for store deler av den øvrige porteføljen. 

HR/HMS 

HMS-systemet er vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. 

Sykefravær 
Tabellen viser sykefraværet i perioden januar 2016 til og med januar 2017 for Helse Nord 
samlet og for Helse Nord IKT. Sykefraværet i januar er på 6,68% som er over det som ansees 
som normalen i Helse Nord IKT, og over måltallet som er satt på 5% på årsbasis. Økningen i 
sykefraværet sammenfaller også med årets influensasesong og vil følgelig påvirkes av dette. 

Sykefraværet blir fulgt av AMU som i sitt siste møte ønsker at avdelingene har større fokus på 
nærværsarbeid og årsaker til fravær.  

 

 

 
 

AML brudd 
Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden januar-mars 2017.  
Bruddtype Antall brudd 

Januar 
Antall brudd 

Februar 
Antall brudd 

Mars 
Samlet tid per dag 1 0 0 
AML timer per uke 15 19 16 
AML timer per 4 uker 1 0 0 
AML timer per år 0 0 0 
Søndager på rad 0 0 0 
Samlet tid per uke (snitt) 0 0 0 
Planlagt tid per uke 0 0 0 
Ukentlig arbeidsfri 20 16 21 
Søndager på rad (snitt) 0 0 0 

 

Aktivitetsnivået i Helse Nord IKT er for tiden svært høyt, noe som også har medført et høyere 
antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene enn det som er ønskelig. HR skal sette i gang med å 
identifisere AML-brudd og årsaken til disse for å se om det er tiltak som kan iverksettes for å 
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redusere antall brudd. Det vil gjennomføres oppfølging overfor avdelingsledere og 
seksjonsledere for å sikre at arbeidstidsbestemmelsene etterleves. 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i Helse Nord IKT 

Helse Nord Ikt hadde en svarprosent på 84 på medarbeiderundersøkelsen gjennomført i 
november 2016.  

Alle ansatte har fått presentert resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i avdelings-
/seksjonsmøter og i allmøte.  I tillegg har de tillitsvalgte og verneombudene fått presentasjon 
av resultatene i egne møter. Avdelingene/seksjonene har utarbeidet tiltaksplaner innenfor 
fokusområdene de har valgt. 

HR følger opp det kontinuerlige forbedringsarbeidet som gjøres i Helse Nord IKT. 

 

Etablering av arbeidsmiljøutvalg i Helse Nord IKT 

Helse Nord IKT skal ha eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Valg til AMU gjennomføres innen 
31.05.17 og alle medlemmene tilbys AMU-kurs. 

Avviksmeldinger i DocMap 

Antall åpne  
saker pr. 31.mars 

Antall nye saker  
2017 

Antall lukkede saker  
2017 

Antall lukkede saker hos HF 
 

83 20 18 13 

 

Ved inngangen til april har HN IKT 83 åpne saker i avvikssystemet. Så langt i 2017 er det en 
nettoøkning på 2 saker. En stor del av sakene er klare for å lukkes, men godkjenning av 
ansvarlig avdelingsleder gjenstår. 13 av sakene ligger hos et av helseforetakene, og avventer 
handling der for å kunne lukkes. Avdelingene er pålagt å følge opp slik at sakene saksbehandles 
og kan lukkes. 

 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport nr.2-2017 til etterretning 
 

 

Tromsø, 7. april 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 

Vedlegg: Status for prosjektporteføljen etter tjenestekategori 
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