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Resultatregnskap

(Beløp i 1.000 NOK)

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2017 2016

3 Annen driftsinntekt 529 757 501 211

2 Sum driftsinntekter 529 757 501 211

6/7 Lønn og annen personalkostnad 172 428 156 587

10 Ordinære avskrivninger 133 983 119 545

10 Nedskrivninger 2 028 0

8 Annen driftskostnad 209 597 210 889

Sum driftskostnader 518 036 487 020

Driftsresultat 11 721 14 190

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

9 Finansinntekt 92 141

9 Annen finanskostnad -8 958 -7 685

Netto finansresultat -8 866 -7 544

Resultat før skattekostnad 2 855 6 646

ÅRSRESULTAT 2 855 6 646

OVERFØRINGER

15 Overført til/fra annen egenkapital 2 855 6 646

Sum  overføringer 2 855 6 646
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Balanse pr 31. desember

(Beløp i 1.000 NOK)

NOTE EIENDELER 2017 2016

Anleggsmidler

Immaterielle driftsmidler

10 Immaterielle eiendeler 395 757 330 919

10 Prosjekt under utvikling 38 005 152 985

Sum immaterielle eiendeler 433 761 483 903

Varige driftsmidler

10

Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og 

lignende 155 240 118 278

10 Anlegg under utførelse 0 0

Sum varige driftsmidler 155 240 118 278

Finansielle anleggsmidler

12 Investering i andre aksjer og andeler 2 182 1 766

7 Pensjonsmidler 24 588

Sum finansielle anleggsmidler 2 206 2 354

Sum anleggsmidler 591 208 604 535

Omløpsmidler

Fordringer

18 Fordringer på selskap i samme konsern 6 596 853

13 Øvrige fordringer 51 997 43 252

Sum fordringer 58 593 44 105

14 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 286 56 992

Sum omløpsmidler 64 879 101 097

SUM EIENDELER 656 087 705 632
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Balanse pr 31. desember

(Beløp i 1.000 NOK)

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2017 2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital

15 Foretakskapital 50 000 50 000

Sum innskutt egenkapital 50 000 50 000

Opptjent egenkapital

15 Annen egenkapital 3 058 203

Sum opptjent egenkapital 3 058 203

Sum egenkapital 53 058 50 203

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

7 Pensjonsforpliktelser 42 131 34 954

Sum avsetninger for forpliktelser 42 131 34 954

Sum langs. forpliktelser og annen lang. gjeld 42 131 34 954

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter 9 816 10 656

18 Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 481 416 550 488

17 Annen kortsiktig gjeld 69 665 59 331

Sum kortsiktig gjeld 560 898 620 476

Sum gjeld 603 029 655 429

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 656 087 705 632

Bodø, 19. mars 2018

Hilde Rolandsen
Styreleder

Bjørn Nilsen
Styremedlem

Paul Martin Strand
Styremedlem

xxxx
Nestleder

Kjersti Lauritzen
Styremedlem

Øystein Berg-Sletteng
Styremedlem

Anita Toftesund
Styremedlem

Kristine Steinsvik
Styremedlem

Oddbjørn Schei
Adm. direktør
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(Beløp i 1.000 NOK)

2017

NOTE KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

15 Årsresultat før skattekostnad 2 855

10 Ordinære avskrivninger 133 983

10 Nedskrivninger varige driftsmidler 2 028

22 Endring i omløpsmidler -14 488

22 Endring i kortsiktig gjeld -59 578

7

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i 

pensjonsordninger 7 741

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 72 542

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

10 Innbetalinger ved salg av driftsmidler 53 785

10 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -176 617

Utbetalinger ved kjøp av finansielle eiendeler -416

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -123 248

1 Netto endring i likviditetsbeholdning -50 707

1 Likviditetsbeholdning pr 01.01. 56 992

1/14/18 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 6 286

Bankinnskudd ført opp som gjeld mot RHF -469 713

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. -463 428

Ubenyttet trekkramme i konsernkontoordningen 170 287

Likviditetsreserve pr 31.12 170 287

Innvilget trekkramme i konsernkontoordningen pr 31.12 640 000

Likviditetsreserve består av ubenyttet driftskredittramme og bankinnskudd som ikke 

er bundet.

Kontantstrømoppstilling
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Note 1 Regnskapsprinsipper 

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering

Andre generelle forhold

Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter

Inntektsføringstidspunkt

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling

Andre driftsinntekter (-kostnader)

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. 

Leieavtaler

Leieavtaler vurderes som operasjonell eller finansiell leasing etter en konkret vurdering.

Avskrivninger

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige 

verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives 

driftsmidlet ned til virkelig verdi. 

Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, 

kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter 

som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. 

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. 

Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler.  Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. 

Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre 

driftsinntekter og -kostnader. 

Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi 

fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med 

regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember 2017. Notene er følgelig en integrert del av 

årsregnskapet. 

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og 

forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de 

er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall 

ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig 

estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er 

klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av 

anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede 

salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. 

Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en 

nedskrivning av anleggsmidlet. 

Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske 

realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er 

avstemt mot selskapets resultat- og balanse.

Helse Nord IKT HF ble stiftet 23.11.2016 som ledd i en fisjon i Helse Nord RHF. Eiendeler og gjeld ble overdratt til det nye 

foretaket per 1.1.2017. Før dette var Helse Nord IKT en avdeling i Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om 

helseforetak m.m. 

Helseforetakene er non-profit-virksomheter. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning 

på innskutt kapital. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler.

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste 

eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser.

Alle beløp i resultat, balanse, kontantstrøm og noter er oppgitt i 1 000 NOK hvis ikke annet er oppgitt.

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og 

tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader.  

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan 

henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at 

virkelige verdier pr. overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler.
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Finansielle eiendeler

Valuta

Finansplasseringer

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Skatt

Helse Nord IKT  HF driver ikke skattepliktig virksomhet, og det er derfor ikke foretatt noen skatteberegning

Kontantstrømoppstilling

Kompensasjon for merverdiavgift

Sammenlikningstall 2016

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes 

til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, 

omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig 

verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres 

løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt 

virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med 

lønn og andre ytelser.

Som sammenlikningstall er det benyttet tall fra avdelingsregnskapet til Helse Nord RHF i 2016, da Helse Nord IKT var 

organisert som egen avdeling i Helse Nord RHF. Se for øvrig note 15 og 25. 

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig 

gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler.

Andre investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi.

Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som omløpsmidler, vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og 

markedsverdi. 

Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. 

Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, 

fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige 

forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse 

består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte 

ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført 

som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 

bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til 

kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene. Endret finansiering 

av helseforetakene innebærer en generell reduksjon både av inntekter og kostnader i regnskapet for 2017 sammenlignet med 

2016. Endringen har ikke ført til noen prinsippendringer i regnskapsavleggelsen og det er derfor ikke utarbeidet regnskapstall 

som viser inntekter og kostnader som om ordningen hadde vært innført i 2016.  Effekten på overordnet nivå er likevel 

synliggjort i egen note, jf. note 25. Nærmere omtale av ordningen framgår også av samme note. 
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Note 2 Virksomhetsinformasjon

Driftsinntekter per kunde
2017 2016

Helse Nord RHF 26 768 28 614

Finnmarkssykehuset 55 049 48 666

Universitetssykehuset  Nord-Norge 246 423 231 901

Nordlandssykehuset 141 191 135 151

Helgelandssykehuset 51 299 47 249

Sykehusapoteket 214 150

Andre 8 813 9 479

Sum driftsinntekter 529 757 501 210

Driftsinntekter fordelt på type aktivitet
2017 2016

Basisramme* 0 0

Annen  driftsinntekt

Forvaltning og drift av IKT- tjenester** 460 859 441 774

Oppdrag, utvikling og annet 68 897 59 437

Sum driftsinntekter 529 757 501 210

*Helse Nord IKT mottar ikke basismidler.  Inntektene faktureres kundene etter avtale

**Inkludert avskrivningskostnader

Note 4 Kjøp av helsetjenester

Helse Nord IKT HF har ikke kjøpt helsetjenester i 2017.

Note 5 Varer

Helse Nord IKT HF har ikke eget varelager.

Note 3 Inntekter

Inntektene i 2016 og 2017 er ikke fullt ut sammenliknbare på grunn av  innføring av nøytral 

merverdiavgift i 2017. Det vises for øvrig til note 25.

Inntektene i 2016 og 2017 er ikke fullt ut sammenliknbare på grunn av  innføring av nøytral 

merverdiavgift i 2017. Det vises for øvrig til note 25.
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Note 6 Lønn og andre godtgjørelser

2017 2016

Lønninger 148 968 146 222

Arbeidsgiveravgift 10 857 10 668

Pensjonskostnader inkl arb avgift 27 156 23 836

Andre ytelser 6 103 5 174

Balanseført lønn egne ansatte -20 656 -29 314

Sum lønn- og personalkostnader 172 428 156 587

Gjennomsnittlig antall ansatte 275 277

Gjennomsnittlig antall årsverk 265 265

Lønn til administererende direktør (i 1 000 kroner)

Navn Tittel Lønn Pensjon
Andre 

godtgj.
Sum

Tjeneste-

periode

Ansettelses-

periode
Lønn

Pensjon og 

andre godtgj.

Oddbjørn Schei Adm. direktør 1 463 300 11 1 773 01.01-31.12 01.01-31.12

Adm. direktør har ingen avtale om etterlønn.

Lønn til ledende personell (i 1 000 kroner)

Navn Tittel Lønn Pensjon
Andre 

godtgj.
Sum

Tjeneste-

periode

Ansettelses-

periode
Lønn

Pensjon og 

andre godtgj.

Tom Robert Elvebu Viseadm. direktør 1 188 231 8 1 426 01.01-31.12 01.01-31.12

Frank Fredriksen Administrasjonssjef 873 183 5 1 061 01.01-31.12 01.01-31.12

Anders Høydalsvik Avd. leder Tjenesteutvikling 980 224 10 1 214 01.01-31.12 01.01-31.12

Tore Sørensen Avd. leder Tjenesteproduksjon 1 214 245 8 1 468 01.01-31.12 01.01-31.12

Per Christian Lindberg Konst. avd. leder Kund og service 817 138 5 960 01.01-30.11 01.01-31.12

Morten Isaksen Avd. leder Kunde og service 826 167 6 999 01.12-31.12 01.01-31.12

Adm.direktør og ledende personell har ordinære pensjonsbetingelser via KLP og har ingen avtale om tilleggspensjon.

Styrehonorar 2017 2016

Samlet honorar til styrets medlemmer 0 0

Honorar til styreleder 0 0

Navn Tittel
Styre-

honorar
Lønn

Andre 

godtgj.
Sum

Tjeneste-

periode

Honorar/ 

lønn

Andre 

godtgj.

Hilde Rolandsen Styreleder 0 01.01-31.12 1 646 5

Tor Ingebrigtsen Nestleder 0 01.01-31.12 1 919 5

Paul Martin Strand Styremedlem 0 01.01-31.12 1 687 5

Bjørn Nilsen Styremedlem 0 01.01-31.12 957 1

Kjersti Lauritzsen Styremedlem 0 01.01-31.12

Anita Toftesund Styremedlem 741 5 746 01.01-31.12

Kristine Steinsvik Styremedlem 753 5 759 01.01-31.12

Morten Reintz Styremedlem 688 4 692 01.01-15.08

Tone-Lise Jacobsen Styremedlem 530 5 536 16.08-31.12

Sum 0 2 713 19 2 732

Styrehonorar for 2017 blir utbetalt i 2018

Revisjonshonorar

2017

Lovpålagt revisjon 60

Andre tjenester utenfor revisjon 10

Sum honorarer 70

Honorar til revisor i henhold til inngått avtale 60

Revisjonshonorar er eksklusiv merverdiavgift. 

Honorar til revisor i henhold til inngått avtale gjelder for BDO AS

Ytelser fra andre foretak i 

foretaksgruppen

Ytelser fra andre foretak i 

foretaksgruppen

Ytelser fra andre foretak i 

foretaksgruppen
Godtgjørelse til styrets medlemmer (i 1000 kroner)
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Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Helse Nord IKT HF definerer personer i stillingene adm. direktør, viseadm. direktør, avdelingsledere og administrasjonssjef som ledende ansatte. 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017

Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt av administrerende direktør.

Lønningene til ledende personell ble i 2017 justert som følger:

Adm. direktør fra kr. 1 274 588 til kr. 1 450 000 tilsvarer 13,8 %

Viseadm. direktør fra kr. 1 146 375 til kr. 1 176 375 tilsvarer 2,6 %

Avdelingsleder Tjenesteproduksjon fra kr. 1 175 455 til kr. 1 205 455 tilsvarer 2,6 %

Avdelingsleder Tjenesteutvikling fra kr. 955 000 til kr. 970 000 tilsvarer 1,6 %

Avdelingsleder Kunde og service fra kr. 800 000 til kr. 818 000 tilsvarer 2,3 %

Administrasjonssjef fra kr. 845 000 til kr. 865 000 tilsvarer 2,4 %

Lønnsjusteringen til ledergruppen gjelder fra 01.01.17.

Styret i Helse Nord IKT HF mener at lønnspolitikken i 2017 har vært i tråd med de statlige retningslinjene. 

Helse Nord IKT HF har i 2017 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har bygget på de 

samme prinsipper som beskrevet nedenfor. 

Lønn og godtgjørelse til adm. direktør er behandlet og fastsatt av styret i styresak 063-2017. 

Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn

Det finnes ikke variable elementer i selskapets godtgjørelse til ledende ansatte.

Naturalytelser

Ytelser vurderes med utgangspunkt i hva som er behovet for utøvelsen av stillingen, dog begrenset til å gjelde: 

• Mobiltelefonordning i henhold til foretakets bestemmelse

• Hjemmekontor i tråd med virksomhetens bestemmelser

• Ordinære forsikringsordninger i henhold til lov og avtaler

• Eventuelt avisabonnement

Videre vurderes firmabil basert på behov og som en del av de totale lønnsvilkårene.

Pensjonsordning

Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon på lik linje med andre ansattes vilkår i foretaket. Det vil si gjennom ordinær løsning i KLP. Det er ikke anledning 

til å inngå avtale om pensjon ut over ordinære vilkår gjennom KLP. 

Sluttvederlag

Ved fastsettelse av sluttvederlag gjelder følgende prinsipper:

• Avtale om sluttvederlag kan inngås for inntil 12 måneders avtalt lønn. 

• Til fradrag i sluttvederlag kommer andre inntekter oppebåret i perioden. 

• Sluttvederlag gis kun når det oppstår situasjoner av slik karakter at styret av hensyn til virksomhetens videre drift beslutter at den ledende ansatte må avslutte sitt 

ansettelsesforhold og fratre sin stilling umiddelbart. Avtale om sluttvederlag er betinget av at den ledende ansatte fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern.

Retningslinjer for 2018

Til grunn for Helse Nord IKT HF retningslinjer ligger blant annet generelle retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Nærings- og 

fiskeridepartementet  med virkning fra 13.2.2015) hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i foretaket skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet 

med tilsvarende selskaper/foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene. 

Fastsettelse av basislønn

Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn:

• Lønnsutviklingen i Helse Nord generelt

• Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger

• Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt

Dette innebærer at årlige lederlønnsjusteringer ikke skal skje før de årlige tariffoppgjørene i spesialisthelsetjenesten er avsluttet.
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Note 7 Pensjon

Pensjonsforpliktelse 31.12.2017 31.12.2016

Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 203 665 170 387

Pensjonsmidler -152 945 -126 089

Netto pensjonsforpliktelse 50 721 44 298

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 3 535 3 088

Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik inkl aga -12 149 -13 020

Netto balanseført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift 42 107 34 365

herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga 42 131 34 954

herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga -24 -588

Spesifikasjon av pensjonskostnad 2017 2016

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 24 000 20 073

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 5 031 4 533

Årets brutto pensjonskostnad 29 031 24 606

Forventet avkastning på pensjonsmidler -4 815 -3 737

Administrasjonskostnad 1 098 1 007

Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost 25 315 21 876

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost                                                            1 764 1 525

Resultatført aktuarielt tap (gevinst)                                                               68 48

Resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst)                                                        8 5

Resultatført planendring                                                                            382

Årets netto pensjonskostnad 27 156 23 836

Andre pensjonskostnader

Sum pensjonskostnader 27 156 23 836

Spesifikasjon av premiefond 2017 2016

Saldo pr 1.1 5 043          3 350          

Tilført premiefond 2 058          1 774          

Uttak fra premiefond -2 130        -81             

Saldo pr 31.12 4 971          5 043          

Økonomiske forutsetninger 2017 2016

Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 3,60 %

Årlig lønnsregulering 2,50 % 2,50 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,25 % 2,25 %

Pensjonsregulering 1,48 % 1,48 %

Antall aktive personer med i ordningen 269 245

Antall oppsatte personer med i ordningen 128 117

Antall pensjoner med i ordningen 19 18

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Foretaket har en offentlig kollektiv pensjonsordning (sikrede pensjoner) for sine ansatte, som gir en bestemt framtidig pensjonsytelse basert på antall 

opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Pensjonsordningen dekker AFP, alderspensjon, 

uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. 

Opptjeningstiden for full alderspensjon er 30 år. Sammen med folketryden gir full opptjening en alderspensjon på omkring 66 % av sluttlønn. Det opptjenes 

ikke pensjon for lønn over 12 G (folketrygdens grunnbeløp), det vil si at det er et tak på 12 G. Alle vedtatte endringer i den offentlige 

tjenestepensjonsordningen er innarbeidet i beregningene.

Pensjonskostnaden for 2017 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et 

beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2017 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt per 31.12.2017. Basert på avkastningen i 

KLP for 2017 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2017.

1. desember 2015 ble en forskriftsendring av reglene for beregning av den løpende ytelsen for uføre i perioden mellom særaldersgrense og pensjonsalder, 

vedtatt med virkning for 2015. Endringen medfører økte utbetalinger for arbeidsgiver hovedsakelig for perioden mellom 65 og 67 år for de som har 

særaldersgrenser på 65 år. Av hensyn til sammenstillingsprinsippet ble effekten av planendringen i helseregionenes regnskaper, forskjøvet til 2016. Endret 

forpliktelse som følge av denne endringen ble innarbeidet i beregnet pensjonsforpliktelse pr 31.12.2015 og lagt i posten ikke resultatført estimatavvik. 

Foretaket har en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i KLP. Denne pensjonsordningen tilfredssstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon. 
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Demografiske forutsetninger 31.12.2017 31.12.2016

K 2013 BE K 2013 BE

15-45 % 15-45 %

Frivillig avgang for Sykepleiere (i %)

Alder (i år) < 20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50

Sykepleiere 25 15 10 6 4 3 0

Fradrag

Fradragene gjøres for hvert av årene i aldersgruppen

Frivillig avgang for Fellesordning (i %) 

Alder (i år) < 24 24-29 30-39 40-50 51-55 >55

Fellesordning 25 15 7,5 5 3 0

Kort om ikke resultatførte estimatavvik

I samsvar med god regnskapsskikk, benytter Helse Nord reglene om "korridor" og fordeling over gjenværende opptjeningstid ved behandling av 

estimatavvik knyttet til pensjonsordningen. Estimatavvik utover "korridoren" resultatføres med 1/12-del.

Anvendt dødelighetstabell

Forventet uttakshyppighet AFP

AFP-førtidspensjoner

Foretaket har i tillegg til ordinær offentlig tjenestepensjon også avtalefestet førtidspensjon (AFP) etter reglene for offentlig sektor. Ordningen er 100% 

egenfinansiert av foretakene, men blir administrert av KLP. Siden offentlig AFP er tett integrert med ordinær tjenestepensjon, inngår forpliktelsen for AFP 

som del av beregningen av pensjonsforpliktelsen.
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Note 8 Andre driftskostnader

2017 2016

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og brensel 15 053 12 729

Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv. 4 761 5 526

Reparasjon, vedlikehold og service 4 049 1 461

Konsulenttjenester 38 057 28 666

Annen ekstern tjeneste 7 444 1 586

Kontor- og kommunikasjonskostnader 25 656 34 103

Kostnader forbundet med transportmidler 35 25

Reisekostnader 7 838 8 105

Forsikringskostnader 187 247

Øvrige driftskostnader 106 518 118 441

Sum 209 598 210 889

Note 9 Finansposter

2017 2016

Konserntinterne renteinntekter 92 141

Sum 92 141

2017 2016

Konserninterne rentekostnader 8 854 7 663

Andre rentekostnader 104 22

Sum 8 958 7 685

Kostnadene i 2016 og 2017 er ikke fullt ut sammenliknbare på grunn av  innføring av 

nøytral merverdiavgift i 2017. Det vises for øvrig til note 25.
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Note 10 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Immaterielle eiendeler

Lisenser og 

programvare

Prosjekt under 

utvikling Sum

Anskaffelseskost 1.1 464 061            152 985            617 045            

Tilgang 46 842              46 842              

Avgang virksomhetsoverdragelse (14 096)             (14 096)             

Avgang 35 137              35 137              

Fra prosjekt under utvikling 147 725            (147 725)           -                    

Anskaffelseskost 31.12 576 649            38 005              614 654            

Akk avskrivninger 31.12 180 892            180 892            

Akk nedskrivninger 31.12 -                    

Balanseført verdi 31.12 395 757            38 005              433 761            

Årets ordinære avskrivninger 78 831              78 831              

Årets nedskrivninger 2 028                2 028                

Levetid 5-8 år

lineær

Varige driftsmidler
Transportmidler, 

annet inventar 

og utstyr Sum

Anskaffelseskost 1.1 313 660            313 660            

Tilgang 92 115              92 115              

Tilgang virksomhetsoverdragelse -                    

Avgang 100 320            100 320            

Fra anlegg under utførelse -                    

Anskaffelseskost 31.12 305 456            305 456            

Akk avskrivninger 31.12 150 215            150 215            

Akk nedskrivninger 31.12 -                    

Balanseført verdi 31.12 155 240            155 240            

Årets ordinære avskrivninger 55 152              55 152              

-                    

Levetider 4-10 år

Avskrivningsplan lineær

Helse Nord IKT HF har ingen balanseførte lånekostnader eller finansielle leasingavtaler.

Leieavtaler

Bygninger

Transport-

midler, annet 

inventar og 

utstyr

Leiebeløp 12 230               50

Varighet* Inntil 2023 2019

* Leieavtaler for ulike lokaler har forskjellig utløpsdato - fra 2019 til 2023

Helse Nord IKT HF har ingen langsiktige byggeprosjekter.

 Helse Nord IKT har i tillegg løpende avtaler med helseforetakene i Helse Nord om vederlagsfri leie av lokaler. 

Disse avtalene løper til de sies opp. 
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Note 11 Eierandeler i datterforetak, fellesk. virksomhet og tilknyttet selskap

Helse Nord IKT HF har ingen eierandeler i datterforetak, felleskontrollert virksomhet eller tilknyttet selskap

Note 12 Investeringer i aksjer og andeler
31.12.2017 31.12.2016

Egenkapitalinnskudd KLP 2 182 1 766

2 182 1 766

Egenkapitalinnskudd KLP
Som gjensidig selskap har KLP dekket hoveddelen av sitt egenkapitalbehov gjennom egenkapitalinnskudd fra kundene.  Bortsett fra det 

oppsamlede egenkapitalinnskudd finnes det egenkapital i form av et egenkapitalfond.  Egenkapitalfondet er såkalt opptjent egenkapital. 

Det samlede egenkapitalinnskuddet i KLP kan endre seg noe fra år til år selv om det verken er tapt egenkapital eller innbetalt nye 

egenkapitalinnskudd. Dersom en kunde flytter sin pensjonsordning fra KLP til en annen pensjonsinnretning, vil kundens andel av 

egenkapitalinnskuddet bli tilbakebetalt. Dette er den eneste situasjon der kunden faktisk kan disponere sitt egenkapitalinnskudd.

Note 13 Kundefordringer og andre fordringer

31.12.2017 31.12.2016

Kundefordringer 5 338 1 470

Andre kortsiktige fordringer 46 659 41 782

Sum 51 997 43 252

Aldersfordeling kundefordringer

31.12.2017 31.12.2016

Ikke forfalte fordringer 5 293 1 470

Forfalte fordringer 1-30 dager

Forfalte fordringer 30-60 dager 45

Forfalte fordringer 60-90 dager

Forfalte fordringer over 90 dager 

Kundefordringer pålydende pr. 31.12. 5 338 1 470

Helse Nord IKT HF har ikke avsatt for tap på fordringer i 2017.

Helse Nord IKT HF har ingen fordringer med forfall senere enn ett år
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Note 14 Kontanter og bankinnskudd

31.12.2017 31.12.2016

Skattetrekksmidler 6 286 6 992

Andre bundne konti 

Sum bunde kontanter og bankinnskudd 6 286 6 992

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet

Sum kontanter og bankinnskudd 6 286 6 992

Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Note 15 Egenkapital

Foretaks-

kapital

Annen egen-

kapital

Total 

egenkapital

Egenkapital 31.12.2016 50 000 203 50 203

Årets resultat 2 855 2 855

Egenkapital 31.12.2017 50 000 3 058 53 058

Innskutt egenkapital på 50 millioner kr er kapitalen som ble tilført i forbindelse med stiftelsen av selskapet 23.11.2016.

Note 16 Avsetninger for forpliktelser

Helse Nord IKT HF har ingen avsetninger for forpliktelser.

Note 17 Gjeld og obligasjoner

Annen kortsiktig gjeld består av:

31.12.2017 31.12.2016

Leverandørgjeld 41 404 31 835

Påløpt lønn 6 100 6 694

Feriepenger 16 760 16 301

Påløpte kostnader 5 402 4 501

Sum 69 665 59 331

Helse Nord IKT HF har ingen gjeld med forfall senere enn ett år

Note 18 Mellomværende med selskap i samme foretaksgruppe

Kortsiktige fordringer 31.12.2017 31.12.2016

Helse Nord RHF 12 214 5 646

Finnmarkssykehuset HF 435 -2 658

UNN HF -3 356 2 012

Nordlandssykehuset HF -2 180 -1 693

Helgelandssykehuset HF -792 -2 463

Sykehusapotek Nord HF 274 9

Sum 6 596 853

Kortsiktig gjeld 31.12.2017 31.12.2016

Helse Nord RHF 480 431 520 318

Finnmarkssykehuset HF 0 65

UNN HF 775 30 105

Nordlandssykehuset HF 198 0

Helgelandssykehuset HF 11 1

Sykehusapotek Nord HF 0 0

Sum 481 416 550 488

Alle Helseforetakene i Helse Nord er med i en konsernkontoordning i DnB og formelt er alle innskuddene i denne ordningen eid av 

Helse Nord RHF. I årsregnskapet er derfor alle innskudd og trekk på konti som er med i konsernkontoordningen satt som 

mellomværende med Helse Nord RHF.

Opptjent egenkapital på 203 000 ble tilført selskapet ved overdragelse av eiendeler og gjeld i forbindelse med fisjonen av 

Helse Nord RHF per 1.1.2017
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Note 19 Nærstående parter

Note 20 Universitetet og høyskolers rettigheter til arealer i helseforetak

Note 21 Garantiforpliktelser

Helse Nord IKT HF har ikke stilt noen garantiforpliktelser for andre.

Note 22 Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen

2017

Endring i varelager

Endring i fordring på selskap i samme konsern -5 743

Endring i øvrige fordringer -8 746

Sum endring i omløpsmidler -14 488

Endring i skyldige offentlige avgifter -840

Endring i kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern -69 072

Endring i annen kortsiktig gjeld 10 334

Sum endring i kortsiktig gjeld -59 578

Note 23 Forskning og utvikling

Helse Nord IKT HF driver ikke forskning og utvikling.

Note 24 Skatt

Helse Nord IKT HF driver ikke skattepliktig virksomhet.

Helse Nord IKT HF sine lokaler benyttes ikke av universitet eller høyskole.

Foretakets nærstående er definert i regnskapslovens § 7-30b og regnskapsforskriftens § 7-30b-1. Vesentlige transaksjoner med nærstående 

parter framgår i denne og andre noter i årsregnskapet. 

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 6, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 17 og 18.

Foretaket mottar det vesentligste av inntekter fra foretakene i Helse Nord som vederlag for IKT-tjenester. Det vises her til note 2. I tillegg har HN 

IKT i 2017 overdratt/solgt driftsmidler til UNN til knapt 54 millioner kr knyttet til datansenterdrift. Dette som følge av at UNN etter avtale eier 

datansenteret i Helse Nord. 

Foretaket har gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av styremedlemmers og ledende ansattes verv som kan tenkes å komme i konflikt 

med relasjoner foretakene har til andre aktører. Helseregionen er blant annet underlagt lov om offentlige anskaffelser. I foretaket er det etablert 

rutiner som skal bidra til å sikre at ansatte som er ansvarlig for, eller har innflyttelse på inngåelse av vesentlige innkjøps- og/eller salgsavtaler ikke 

sitter med verv eller han andre relasjoner til leverandører eller kunder mv som kan tenkes å komme i konflikt deres rolle i foretakene. Det er 

etablert gjennomgående rutiner og retningslinjer for kartlegging, vurderinger, dokumentasjon mv av dette i foretaket. 

Kjøp fra foretakene i Helse Nord gjelder blant annet overtakelse av driftsmidler/anlegg fra Helse Nord RHF, vederlag for drift av datasenter (UNN) 

og kjøp av lønns- og regnskaptjenester (NLSH). Totalt utgjør kjøp fra foretakene i Helse Nord 45,3 millioner kr  i 2017.
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Note 25 Nøytral merverdiavgift – ny finansieringsordning for helseforetakene

Faktisk kostnad 

2017

Kompensert 

merverdiavgift

Kjøp av helsetjenester

Varekostnad

Lønn og annen personalkostnad 3 814 063                 903 850                    

Ordinær avskrivning

Annen driftskostnad 184 160 539             46 030 433               

Sum driftskostnader 187 974 601             46 934 284               

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet er det fra 1.januar 2017 innført en ordning med nøytral 

merverdiavgift for helseforetakene. Innføringen innebærer at helseforetakene får kompensert merverdiavgiftsutgifter på en rekke varer og tjenester som 

inngår i driften av virksomheten. Ordningen skal være budsjettnøytral for staten i innføringsåret. Dette innebærer at basisbevilgningen til de regionale 

helseforetakene er redusert tilsvarende det som forventes å bli refusjonsomfanget for helseregionene sett under ett. Inntektsreduksjonen er fordelt mellom 

helseregionene i tråd med ordinær inntektsfordelingsmodell. Helse Nord IKT har isolert sett redusert faktureringen av helseforetakene i 2017 (inntektene) 

som følge av lavere kostnader på grunn av kompensasjonsordningen for merverdiavgift. Se for øvrig note 1. Helse Nord IKT HF har for 2017 mottatt 57,7 

mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon. I dette beløpet inngår også merverdiavgiftskompensasjon gitt iht. overgangsreglene vedrørende behandling av 

forskuddsbetalte kostnader og varebeholdning 1.1.2017.

Helse Nord IKT HF

Den endrede finansieringsordningen er ikke å anse som en prinsippendring og 

endrede sammenlikningstall er derfor ikke presentert i foretakets regnskap. 

Tallkolonne viser refusjonsberettiget merverdiavgift for kostnader i regnskapsåret 2017. Kompensert 

merverdiavgift for innkjøpte varer og andre utgifter som er balanseført inngår ikke i denne 

oppstillingen. 


