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Saksnummer Møtedato Utvalg 
 04.12.2020 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Budsjettforslag 2021 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret vedtar resultatbudsjettet for 2021 i samsvar med tabell 1 under 
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede 

inntektsrammen  

Tabell 1 

 

Driftsinntekter 800 800
SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 253 600
Prosjekter og oppdrag mv. 104 800
Viderefakturering 442 400

Driftskostnader 794 300
Personalkostnader 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -24 200
Lisenskostnader 184 900
Avskrivninger 208 700
Linjeleie 25 600
Lokaler 25 300

Konsulent 31 000
Annet 64 000

DRIFTSRESULTAT 6 500
Finansposter -6 500

RESULTAT 0

Budsjett 2021

Samlet budsjettforslag HN IKT 2021

  Arkivreferanse: 2020/528-6 

Saksbehandler: Atle Engebretsen 



Bakgrunn 
I denne saken inviteres styret til å behandle og vedta resultatbudsjettet for HN IKT for 2021.  

I likhet med tidligere år har HN IKT hatt dialog med de fire sykehusforetakene (HF-ene) og RHF 
om IKT-budsjettet for året som kommer (HF-ene/RHFs kostnader og HN IKTs inntekter). HN 
IKT oversendte foretakene i september budsjettforslaget for IKT-området for 2021. Forslaget 
var basert på HN IKTs innspill til langsiktig prosjekt- og investeringsplan som ble behandlet i 
styret  i september, samt dialogen med RHF og de øvrige HF-ene om regionale IKT-investeringer 
og prioriteringer.   

I etterkant av budsjettutsendelsen har det vært dialog med foretakene om budsjettforslaget, 
herunder egne møter. Parallelt med dialogen med foretakene er det gjennomført en intern 
budsjettprosess i HN IKT for 2021 med avdelingene og seksjonene. Denne prosessen startet i 
juni og vil avsluttes i desember.  

I det følgende gjennomgås forslag til inntekts- og kostnadsbudsjettet for 2021. 

Hovedprioriteringer i budsjett 2021 
Veksten i budsjettet for 2021 har særlig sammenheng med følgende prioriterte områder: 

• Informasjonssikkerhet – forvaltning/drift og prosjekter  

• Etablering av permanent drift av nye tjenester/løsninger og utrulling til HF-ene: 

o Virtuell arbeidsflate (VDI) 

o MS Teams/telefoni 

o Sikring og adm. av mobile enheter (EMM) 

• Bistand til regionale prosjekter i regi av RHF (FRESK, digitale pasienttjenester mv) 

• Avskrivningskostnader knyttet til driftssetting av kliniske systemer og digitale 
pasienttjenester, samt infrastrukturprosjekter inkl. HIS.  

 



Totalbudsjett 
Tabellen under viser budsjett 2020, prognose for 2020 og forslag til budsjett for 2021.  

Tabell 2 

 
 

I forhold til budsjettet for 2020 viser prognosen at prosjekt-/oppdragsinntektene vil bli høyere 
enn budsjettert i år. Dette må særlig ses i sammenheng med de hasteinnførte løsningene som 
følge av Koronasituasjonen. Dette forklarer også i stort høyere konsulent- og personalkostnader 
enn budsjettert i 2020. På grunn av pandemien er det imidlertid forsinkelser i flere andre 
prosjekter som til dels forklarer betydelig lavere og avskrivnings- og 
lisensvedlikeholdskostnader enn budsjettert (viderefakturering). Totalt gir dette lavere 
kostnader i 2020 enn budsjettert. 

I budsjettforslaget for 2021 er inntektene og kostnadene økt som følge av regionale 
prioriteringer og planer innenfor IKT-området. Totalt er det lagt opp til en økning på 67,1 
millioner i budsjett 2021 i forhold til budsjett 2020, hvorav ca. 13 millioner er indeksregulering.  
Økning er større sammenliknet med prognosen for 2020. I det følgende redegjøres det nærmere 
for inntektsbudsjettet og deretter for kostnadsbudsjettet. 

  

Driftsinntekter 733 700 670 420 800 800
SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 228 660 224 620 253 600
Prosjekter og oppdrag mv. 86 060 95 800 104 800
Viderefakturering 418 980 350 000 442 400

Driftskostnader 724 200 663 200 794 300
Personalkostnader 246 600 252 700 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -21 000 -23 200 -24 200
Lisenskostnader 175 400 152 300 184 900
Avskrivninger 193 900 157 800 208 700
Linjeleie 25 400 23 500 25 600
Lokaler 23 100 23 300 25 300

Konsulent 24 400 31 200 31 000
Annet 56 398 45 600 64 000

DRIFTSRESULTAT 9 500 7 220 6 500
Finansposter -9 500 -4 100 -6 500

RESULTAT 0 3 120 0
Alle beløp i 1000 kr

Budsjett 2020 Prognose 2020 Budsjett 2021

Totalbudsjett 



Inntektsbudsjett 
Tabellen under viser hvordan inntektsbudsjett for 2021 fordeler seg på de ulike 
finansieringskildene og ulike underposter. Videre fremgår budsjettallene for 2020 av tabellen.  

Tabell 3 

 

Tjenesteavtaler (SLA) - driftsinntekter (dekning av personalrelaterte kostnader) 

I budsjettet for 2021 forventes en økning i inntektene i forhold til 2020. 

Økningen i SLA-beløpet, ut over indeksregulering på 4,8 millioner (2,3%) og 
pensjonskompensasjon må ses i sammenheng med finansiering av drift og forvaltning av nye 
tjenester/oppgaver: 

• Sikkerhetsmonitorering (SOC)  

• Hasteinnførte løsninger (MS Teams, telefoni, virtuell arbeidsflate (vdi) og EMM).  

• Digitale pasienttjenester, stråledose, digitalt mediearkiv og checkware 

• Driftskonsekvenser av prosjektene fremtidig arbeidsflate (Windows 10) og ny plattform 
Oracle. 

Prosjekter/oppdrag mv.  

Posten Oppdrag mv. gjelder inntekter som HN IKT fakturerer for ressursbidrag i prosjekter eller 
linjeoppgaver i andre virksomheter (RHF, HF-ene og andre). Det vil si leveranser utenom HN 
IKTs prosjekt- og investeringsplan. Oppdrag er normalt timebasert og HN IKT bærer risikoen 
dersom planlagte oppdrag utsettes eller ikke blir gjennomført, men kan også være av fast og mer 
langsiktig karakter. Vi har estimert størrelsene på oppdragsinntekter på bakgrunn av 
erfaringstall og informasjon vi har om aktuelle oppdrag i 2021. Vi har anslått et beløp for RHF, 
mens resten er budsjettert samlet under Ufordelt på foretak.   

Postene prosjektkostnader er sammen med posten avskrivninger (se under) direkte knyttet til prosjekt- 
og investeringsplanen til HN IKT. Med prosjektkostnader menes her prosjektutgifter som etter 
regnskapsreglene skal kostnadsføres løpende i prosjektperioden (ikke-aktiverbare utgifter).  

Den budsjetterte økningen i inntekter fra posten prosjekter/oppdrag må ses i sammenheng med 
behovet for ressurs knyttet HN IKTs egen prosjektportefølje og prosjektporteføljen til RHF 
innenfor IKT-området. Dette gjelder både FRESK, digitale pasienttjenester mv. I tillegg kommer 
behovet for å styrke arbeidet med felles innboks- oppdrag fra HF-ene. Midler fra drift av 
helseregistre og IKT-drift av Sykehusinnkjøp inngår også her.  

Under vises prosjektene som fremgikk av prosjekt og investeringsplanen som styret i HN IKT 
behandlet i september og som inngår i tallene for prosjektkostnader i tabellen over.  

 

 

Finnmark UNN NLSH Helgeland HN RHF 
Ufordelt på 

foretak SUM

Tjenesteavtaler (SLA) 22 300 122 100 66 380 21 700 21 120 253 600 228 660
Prosjekter/oppdrag 5 400 21 500 11 700 4 800 32 000 29 400 104 800 86 060
Herunder: Oppdrag mv. (fra andre virksomheter) 32 000 29 400 61 400 60 160

Prosjektkostnader (HN IKTs inv.plan) 5 400 21 500 11 700 4 800 43 400 25 900
Viderefakturering 56 471 211 265 118 097 50 567 6 000 0 442 400 418 980
Herunder: Lisensvedlikehold mv, felles klin. Syst og sentral IKT- infras 24 358 97 439 52 634 23 459 1 200 199 090 188 380

Avskrivninger (HN IKT og HN RHFs inv.plan) 25 700 97 900 55 500 22 000 3 800 204 900 189 800
Renter 810 3 220 1 760 720 6 510 9 500
Linjeleie 4 500 8 300 5 800 3 400 1 000 23 000 22 600

Regionale datasentre - DS1 og DS2 1 104 4 406 2 403 988 8 900 8 700
Sum budsjettert - totalt 84 171 354 865 196 177 77 067 59 120 29 400 800 800 733 700
Alle beløp i 1000 kr

Forslag inntektsbudsjett 2021 - fordelt på foretak

Forslag 2021 
Budsjett 2020



HN IKTs prosjekt- og investeringsplan 

Følgende prosjekter pågår og har godkjente finansiering av RHF;  

• Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS): Ramme 119 mill (søkt 129 millioner)  
• Migreringspakke 2+3: Ramme 40,5 mill.  
• Fremtidig håndtering av operativsystem (win.10): Ramme 19,7 mill (søkt 22,3 millioner) 
• Migreringspakke 4: Ramme 11,6 mill.  
• Datasenter disaster recovery (DSDR): Ramme 25,6 (herunder 4 mill. over 

reinvesteringsramme) 
• Ny databaseplattform Oracle (finansiell leasing): Ramme 38,5 MNOK 

 

Videre var det i planen lagt inn midler til følgende foreslått prosjekter som foreløpig ikke har godkjent 
finansiering fra RHF.  

• Innføring av sterk autentisering i Helse Nord 
• Innføring av tilgangsstyring sykehusforetakene  
• Sikker infrastruktur sykehusforetakene  
• Sikkerhetsmonitorering  
• Virtuell kliniske arbeidsflate  
• Skybasert kontorstøtteverktøy og samkom 

 

Viderefakturering 

En stor del av kostnadene til HN IKT viderefaktureres foretakene etter regning (avregning ved 
årsslutt). Kostnader vil da være lik inntekt for HN IKT og resultateffekten er null.  

I det følgende gjøres det rede for disse postene: 

Lisensvedlikehold mv.(inkluderer ulike typer tredjepartskostnader) 

HN IKT forvalter regionale avtaler for kliniske systemer på vegne av HN RHF (som er avtaleeier), 
herunder dekker kostnader for lisensvedlikehold og tilsvarende. HN IKT er selv avtalepart i 
infrastrukturavtaler med unntak (av Microsoft - og Oracle-avtalene).  

Denne posten består av lisensvedlikeholdskostnader og andre løpende tredjepartskostnader 
knyttet til slike avtaler. Disse kostnadene viderefaktureres HF-ene etter avtale.  

Som det fremgår av tabellen over er det budsjettert med en økning i posten 
lisensvedlikeholdskostnadene i 2021 på 10,7 millioner. I forhold til prognosen for 2020 er 
økningen større. Økningen skyldes særlig lisensvedlikehold knyttet til ny systemløsning 
(Checkware) til årlig kostnad på 8 millioner.  

Videre er økte kostnader til digitalt mediearkiv og avtale med Norsk helsenett om 
sikkerhetsmonitorering lagt inn. Det er også tatt høyde for noe økning i Microsoftkostnader med 
tanke på avtaleforhandlingene våren 2021.  

 

Linjeleie  

Posten dekker utgifter til linjekostnader for sykehusene i Nord-Norge. Størstedelen av 
kostnadene er betaling til Norsk helsenett.  

I budsjettforslaget for 2021 er det lagt til grunn en linjeleiekostnad på om lag samme realnivå 
som i 2020 -budsjettet. Kostnadene viderefaktureres foretakene.  

 

 

 



Regionale datasentre (DS1 og DS2)  

Posten dekker drift og leie av datasentre. Budsjettet for regionale datasentre i 2021 er på samme 
om lag samme realnivå som i 2020. Kostnadene viderefaktureres foretakene.  

Renter (kassekreditt- trekk på konsernkonto i Helse Nord) 

Posten tas ned i forhold til 2020 på grunn av lavere rentenivå samt at oppkjøp av 
anlegg/investeringer fra RHF utsettes til andre halvdel av 2021.  

Avskrivninger  

Posten Avskrivninger omfatter prosjektutgifter og reinvesteringer mv. som etter regnskapsreglene skal 
balanseføres/aktiveres som investering. Balanseførte/aktiverte investeringsutgifter avskrives over flere 
år fra driftssettingstidspunkt. I tillegg til avskrivning av investeringer i HN IKTs investeringsplan, 
inngår også avskrivninger av IKT-investeringer i regi av HN RHF (RHFs investeringsplan) i denne 
posten (kliniske systemer og digitale pasienttjenester).  

Budsjetterte avskrivningskostnadene for 2021 er estimert på grunnlag av faktiske investeringer 
tidligere år og planlagte investeringer i 2020 og i 2021. I tillegg kommer avskrivninger av 
anlegg/investeringer som er kjøpt/overtatt fra HN RHF, herunder FRESK.  

Budsjetterte avskrivninger knyttet til anlegg kjøpt eller planlagt kjøpt fra HN RHF utgjør 92,9 
millioner, mens 77,7 millioner er knyttet til avskrivninger av prosjektinvesteringer i regi av HN IKT. 
Videre er drøyt 34,3 millioner knyttet til driftsinvesteringer (utvidelser/reinvesteringer) 

Samlet er det budsjettert med 204,9 millioner i avskrivninger neste år som skal 
viderefaktureres. Dette er en økning på 15,1 millioner i forhold til budsjett 2020, men en 
betydelig større økning i forhold til prognosen for 2020.  

Kostnadsbudsjett 
Da en stor del av HN IKTs kostnader viderefaktureres slik som omtalt over, er flere av postene i 
kostnadsbudsjettet de samme som i inntektsbudsjettet (se tabell 2 over).  

Personalkostnader 

Personalkostnadene i budsjettet for 2021 øker i forhold til 2020 som følge av generell 
lønnsvekst og stillingsvekst.  Økningen er på 32,4 millioner, hvor knapt 6 millioner er knyttet til 
lønns- og prisvekst.  

Ved inngangen til 2020 hadde HN IKT om lag 294 månedsverk FTE1. Ved utgangen av 2020 vil 
HN IKT etter prognosen ha drøyt 320 månedsverk (opprinnelig plantall 309), mens 
gjennomsnittlig antall månedsverk for 2020 vil være på om lag 305 (opprinnelig plantall 304). I 
budsjettet for 2021 legges det opp til en økning i antall stillinger som vil gi om lag 340-345 
månedsverk FTE ved årsslutt 2021. Gjennomsnittlig månedsverk FTE i 2021 forventes å ligge på 
rundt 335 i henhold til forslaget.  

Den planlagte økningen i bemanningen er knyttet til: 

• Informasjonssikkerhet/sikkerhetsmonitorering (SOC)   

• Drift og forvaltning hasteinnførte løsninger (VDI, EMM, Teams, telefoni) 

• Driftskonsekvenser av øvrige regionale prosjekter i regi av HN IKT og RHF  

• Ressursbehov knyttet til prosjektporteføljen til HN IKT og RHF 

• Økt kapasitet knyttet til Felles innboks-oppdrag   

• Infrastruktur og administrativ støtte/ledelse  
 

 
1 Full time eqvivalent - heltidsstillinger 



Øvrige kostnadsposter 
Posten Lokalleie er økt, noe som har sammenheng med nye lokaler i Harstad i 2020, samt økt 
renhold knyttet til Covid-19.  

Konsulentutgifter er budsjettert opp og er i samsvar med prognosen for 2020. 

Posten Annet omfatter blant annet reisekostnader, mindre anskaffelser, support og 
serviceavtaler, abonnementer mv. Videre budsjetteres forvaltingskostnader til e-
helsedirektoratet her (budsjett 16 millioner i 2021). Økningen må til dels ses på som midler som 
foreløpig er ufordelt på andre poster.  

Utgiftene knyttet til avskrivninger, linjeleie og lisenskostnader viderefaktureres i stor grad og 
dette er omtalt foran under inntektsbudsjettet. Avviket mellom tallene i inntekts- og 
kostnadsbudsjettet for disse postene skyldes at noe av disse kostnadene dekkes over SLA-
budsjettet og de viderefaktureres altså ikke (f eks. linjeleie egne lokaler, lisenser interne 
støttesystemer, avskrivninger inventar mv).  

Administrerende direktørs vurdering 
Det legges opp til en betydelig vekst i budsjettet for 2021 for å møte forventningene fra 
foretaksgruppen til leveranser fra HN IKT. Dette gjelder både drift/forvalting og 
utviklingsarbeid. 

En del av økningen i personalkostnader er finansiert av driftsbevilgninger (SLA), mens 
resterende del finansieres gjennom prosjekt- og oppdragsmidler der HN IKT bærer den 
økonomiske risikoen. Med bakgrunn i de regionale prosjektplanene og HF-enes etterspørsel 
etter bistand innenfor IKT-området, er det direktørens vurdering at de planer som ligger i dette 
budsjettet er økonomisk forsvarlig og bidrar til å møte behov og forventinger som stilles til 
virksomheten.  

Veksten i lisenskostnader og avskrivninger følger av regionale vedtak knyttet til 
investeringsplanen.  

Budsjettforslaget for 2021 er satt opp i balanse i tråd med resultatkravet fastsatt av HN RHF.   

Dialogen med foretakene om budsjettet fortsetter frem mot årsskiftet. Det foreslås at direktøren 
gis adgang til å justere enkeltpostene i budsjettet innenfor rammen av det samlede budsjettet.  

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 

 


