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Saksnummer Møtedato Utvalg 
72/21 03.11.2021 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Budsjett 2022, IKT-området - orientering om status 

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

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2022 til orientering 
2. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2022 i styremøtet i 

desember 

 

Innledning 
I dette saksfremlegget redegjøres det for status i arbeidet med budsjettet for HN IKT for 2022.  

Prosess  
Arbeidet med budsjett for HN IKT startet i juni med utsendelse av budsjettretningslinjer til 
avdelingene. Med bakgrunn blant annet i innspill fra avdelingene primo september ble det 
utarbeidet budsjettforslag overfor helseforetakene (HN IKTs inntektsbudsjett og foretakenes 
kostnadsbudsjett).  

Budsjettforslaget ble sendt helseforetakene primo oktober med svarfrist ultimo oktober. Videre 
er det gjennomført egne budsjettmøter med HF-ene samlet og egne møter med enkeltforetak 
etter forespørsel. Når rammen for inntektsbudsjettet er lagt, vil det bli utarbeidet et helhetlig 
inntekts- og kostnadsbudsjett for 2022 som legges frem styret i møtet i desember.  

Budsjettforslaget – hovedtall  
Tabellen under viser hovedtallene fra budsjettforslaget som er oversendt HF-ene og RHF (HN 
IKTs inntektsbudsjett).  

  Arkivreferanse: 2021/618-1 
Saksbehandler: Atle Engebretsen 



 
Oppdragsinntekter inngår ikke i denne tabellen. Det vil si inntekter fra felles innboks-oppdrag, 
ressursinnsats i RHF-prosjekter mv. Her har vi blant annet bedt om innspill fra RHF som en del av 
budsjettprosessen for 2022.  

Økningen i budsjettforslaget for 2022 er på 143,2 millioner nominelt (jfr. tabellen over). Korrigert for 
kostnadsestimater for 2022 for overtakelse av ansvar i henhold til oppdragsdokument 2021 (OD 2021) 
og indeksregulering, er det en realøkning på 84,4 millioner (jfr. tabellen under). I korrigeringen for 
overføring av ansvar knyttet til OD 2021 inngår både SLA-midler, prosjektkostnader og avskrivninger.  

 
Posten SLA-drift for 2022 fastsettes som en årlig ramme. Denne beregnes med utgangspunkt i 
rammen for 2021 justert for indeksregulering og for kostnadsendringer knyttet til nye eller 
bortfalte tjenester/oppgaver (etter avtale). De øvrige postene faktureres i henhold til avtalt 
budsjett og avregnes ved årsslutt etter faktiske kostnader (viderefakturering).  

 

Forslaget til budsjettøkningen i 2022 er særlig knyttet til følgende forhold: 

SLA- drift (intern drift)  
Økning på denne posten er nært knyttet til innføring av nye systemer i regionen.  

Dette gjelder særlig: 

 DIPS Arena  
 Elektronisk kurve  
 Digitale innbyggertjenester 

Videre kommer kostnader ved videre utrulling av:  

 Arbeidsflate VDI 
 Teams/telefoni 
 Forvaltning av mobile enheter (EMM)  

I tillegg er det kostnader knyttet til:  

 Informasjonssikkerhet  
 Overtakelse av ansvar i henhold til OD 2021  

(sluttbrukerutstyr, merkantil og teknisk applikasjonsforvaltning)  

Lisensvedlikehold – felles kliniske systemer og IKT-infrastruktur 
Ut over prisvekst er det i hovedsak volumvekst i infrastrukturen og utrulling av nye systemer 
(herunder elektronisk kurve) som driver kostnadene under denne posten.  

2022 2021

Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Samlet Samlet 
Nominell endring 

2021-2022
SLA - drift 29 150 152 741 83 073 28 247 22 594 315 804 253 664 62 140
Lisensvedlikehold mv - felles klin.systemer og sentral infrastr. 26 580 106 190 57 300 27 000 400 217 470 199 120 18 350
Linjeleie 3 800 8 500 5 700 3 600 1 000 22 600 23 000 -400
Regionale datasentre (DS1 og DS2) 1 128 4 493 2 448 1 100 9 170 8 900 270
Prosjektkostnader 80 700 80 700 43 400 37 300
Avskrivninger 29 000 110 200 61 800 27 400 1 636 230 036 204 900 25 136
Rentekostnader 850 3 380 1 840 830 6 900 6 510 390
Sum 90 507 385 504 212 161 88 177 106 330 882 680 739 494 143 186
Alle beløp i 1000 kr

BUDSJETTFORSLAG IKT-OMRÅDET 2022 - HN IKT  - v0.8

Nominell økning 143 186

Overføring ansvar OD 2021 -37 150

Indeksregulering -21 600

Realøkning 84 436

Realøkning, inkl korr. OD 2021



Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgifter) 
Økningen i forslag til prosjektkostnadsbudsjett i 2022 må særlig ses i sammenheng med 
forslaget om konsept og planfase knyttet til applikasjonsforvaltning (prosjektforslag, ikke 
foreløpig behandlet). Prosjektforslaget er knyttet til HN IKT forslag til overtakelse av ansvar 
etter OD 2021. Videre kommer kostnader knyttet til HIS-fase 2. HIS-fase 2 er behandlet i styret i 
HN IKT, men er foreløpig ikke godkjent/vedtatt av HN RHF.  

Merk at HN RHF har bestemt at fra 2022 dekkes prosjektkostnader av HN RHF. Tidligere ble 
disse i stor grad fakturert HF-ene.  

Avskrivinger (driftsinvesteringer og prosjekter) 
Økningen i avskrivingsbudsjettet må ses særlig ses i sammenheng med følgende: 

 Forslag til økning i driftsinvesteringsbudsjett (reinvesteringer/kapasitetsutvidelser) 
 Utrulling av nye kliniske systemer, herunder DIPS Arena og elektronisk kurve  
 Videre innføring digitale pasienttjenester  
 Innføringsprosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet, fase 2 (HIS 2)  
 Innføringsprosjekt Telekom  
 Innføring skybasert kontorstøtte 
 Overtakelse av ansvar for sluttbrukerutstyr 

Administrerende direktørs vurderinger 
Forslaget til budsjettøkning for 2022 er betydelig, men må ses i sammenheng med de oppgavene 
HN IKT er pålagt gjennom OD 2021, herunder overtakelse av ansvar for infrastruktur og 
applikasjonsforvaltning og kravene knyttet til informasjonssikkerhet. I tillegg kommer ansvaret 
for drift av nye systemer og løsninger. De eksisterende systemene, vil av ulike grunner ikke fases 
ut i 2022 (Skype, DIPS Classic, Citrix). Det betyr i praksis til dels dobbel drift inntil beslutning om 
utfasing tas.  

Både HF-ene og HN RHF har gitt foreløpige tilbakemeldinger på at budsjettforslaget, slik det nå 
foreligger, er svært krevende i lys av den økonomiske situasjonen i Helse Nord. 
Administrasjonen vil videreføre dialogen med HF-ene og HN RHF om de ulike postene i 
budsjettet. Vi avventer også beslutning fra HN RHF på planer for gjennomføring av nye 
prosjekter, noe som vil ha påvirkning på kostnadene i 2022. 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

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

 

Vedlegg: 
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