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Saksgang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
 14.12.2021 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Budsjettforslag 2022 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2022 i samsvar med tabell 1 
under. 

2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede 
inntektsrammen. 

 

  Arkivreferanse: 2021/715-1 
Saksbehandler: Atle Engebretsen 



Saksframlegg 

Tabell 1 

 
 

Bakgrunn 

Det  vises til orientering om status i budsjettprosessen for 2022 i styremøtet 3. november (sak 
87/21).  

Styret gjorede følgende vedtak i saken:  

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2022 til orientering 
2. Styret ber administrasjonen gjennomgå utkast til budsjett 2022 i forhold til prioritering 

slik at det samlede kostnadsnivået går ned. 
3. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2022 i styremøtet i 

desember 
I denne saken inviteres styret til å behandle og vedta resultatbudsjettet for HN IKT for 2022.  

HN IKT oversendte sykehusforetakene revidert  budsjettforslag 2022 18. november. Dette med 
bakgrunn i oppdatert informasjon om aktiviteter og kostnader, dialog med HF-ene og 
tilbakemeldingene fra styret. Det har også vært løpende dialog med HN RHF om budsjettposter 
som dekkes av det regionale foretaket. Det er oversendt et revidert budsjettforslag til HN RHF.  

Det gjenstår fortsatt uavklarte budsjettspørsmål med foretakene når dette skrives. Budsjettet 
som legges frem her er basert på de reviderte forslagene fra HN IKT.  

 

 

Driftsinntekter 880 260

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 293 164
Prosjekter og oppdrag mv. 123 600
Viderefakturering 463 496

Driftskostnader 873 360

Personalkostnader 328 200
- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -34 700

Lisenskostnader 206 723
Avskrivninger 221 986
Linjeleie 24 556
Lokaler 25 438

Konsulent 43 193

Annet 57 964

DRIFTSRESULTAT 6 900

Finansposter -6 900

RESULTAT 0

Alle beløp i 1000 kr

Samlet budsjett

Budsjett 2022



Reviderte budsjettforslag (inntektsbudsjett) 

Tabellen under viser revidert forslag som er oversendt HF-ene/RHF, sammenliknet med 
opprinnelig forslag som ble presentert i styremøtet 3. november. Kolonnen reell endring 
er korrigert for budsjettekniske endringer som ikke gir reell budsjetteffekt for 
foretakene. Det vil si korrigering for at bevilgning fra RHF reduseres tilsvarende en 
kostnadsreduksjon eller at beløp er flyttet til annen post. I det følgende kommenteres de 
reelle endringene av en viss størrelse.  

Tabell 2 

 
Nedtrekket på SLA-posten gjelder stillinger som enten er trukket ut av budsjettet eller gitt 
delårsvirkning (senere tilsetting). Dette er stillinger som i hovedsak er knyttet til 
systemer/løsninger som er under utrulling i regionen.  

Prosjektkostnader er redusert som følge til dels av prioriteringer, til dels av reduksjon i 
usikkerhetsavsetninger, samt andre mindre justeringer.  

Reduksjon i avskrivinger er dels knyttet til driftsinvesteringer og dels til nye 
prosjektforslag HN IKT. For driftsinvesteringer skyldes reduksjonen i forventninger om 
lengre leveringstid og intern kapasitet til anskaffelser. Dette gir senere leveranser og 
mindre avskrivningseffekt i 2022. Det forventes også at flere prosjekter tar lengre tid å 
beslutte/komme i gang med enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett for 2022.   

Merk at tabellen over ikke inkluderer oppdragsinntekter.  

I det følgende redegjøres det nærmere for inntektsbudsjettet og kostnadsbudsjettet for 
2022 etter ovennevnte revisjon.   

Inntektsbudsjett 

Tabellen under viser hvordan revidert inntektsbudsjett for 2022 fordeler seg på de ulike 
finansieringskildene og ulike underposter. Videre fremgår budsjett- og prognosetallene 
for 2021 av tabellen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert forslag Opprinnelig 
forslag 

Endring Relle endring 

SLA - drift 293 164 315 804 -22 640 -16 640
Lisensvedlikehold mv - felles klin.systemer og sentral infrastr. 206 040 217 470 -11 430 -1 930
Linjeleie 22 800 22 600 200 200
Regionale datasentre (DS1 og DS2) 9 820 9 170 650 650
Prosjektkostnader HN IKT 58 000 80 700 -22 700 -17 700
Avskrivninger 217 936 230 036 -12 100 -12 100
Rentekostnader 6 900 6 900 0 0
Sum 814 660 882 680 -68 020 -47 520
Alle beløp i 1000 kr



Tabell 3 

 
 

Finnmark UNN NLSH Helgeland HN RHF 
Ufordelt på 

foretak SUM

Tjenesteavtaler (SLA) 27 257 144 988 78 852 26 401 15 666 293 164 253 600 251 000
Prosjekter/oppdrag 0 0 0 0 58 000 65 600 123 600 104 800 119 000
Herunder: Oppdrag mv. (fra andre virksomheter) 65 600 65 600 61 400 74 000

Prosjektkostnader (HN IKTs inv.plan) 58 000 58 000 43 400 45 000
Viderefakturering 58 408 222 332 122 362 57 358 3 036 0 463 496 442 400 399 900
Herunder: Lisensvedlikehold mv, felles klin. Syst og sentral IKT- infrastr 25 150 100 540 54 400 25 550 400 206 040 199 090 195 200

Avskrivninger (HN IKT og HN RHFs inv.plan) 27 500 104 300 58 500 26 000 1 636 217 936 204 900 171 000
Renter 850 3 380 1 840 830 6 900 6 510 3 500
Linjeleie 3 700 9 300 5 000 3 800 1 000 22 800 23 000 22 000
Regionale datasentre - DS1 og DS2 1 208 4 812 2 622 1 178 9 820 8 900 8 200

Sum budsjettert - totalt 85 665 367 320 201 214 83 759 76 702 65 600 880 260 800 800 769 900
Alle beløp i 1000 kr

Forslag 2022 
Budsjett 2021 Prognose 2021

Inntektsbudsjett 2022 - fordelt på foretak



Driftmidler – SLA (dekning av personalrelaterte kostnader) 
I budsjettet for 2022 er det lagt inn økning i inntektene i forhold til 2021. 

Rammen er økt i forhold til 2021 som følger: 

 2,3% indeksregulering + pensjonskompensasjon, i tråd med reguleringer i 
statsbudsjettet: 8,5 mill.  

 Helårsvirkning av midler til nye tjenester/oppgaver i 2021: 1,2 mil.  

 Nye tjenesteavtaler med de enkelte sykehusforetak (Felles innboks/lokale avtaler): 1,7 
mill.  

 Effektiviseringskutt på 0,05% av SLA- rammen: - 1,1 mill.   

I tillegg kommer økninger knyttet til innføringen av nye regionale systemer/løsninger i 2022.  
Disse er nærmere omtalt under.  

Felles kliniske systemer 

DIPS Arena og Elektronisk kurve er nå under implementering i regionen i regi av HN RHF. 
Videre driftsettes digitale pasienttjenester. I tillegg etableres digitalt mediearkiv og Checkware.  

Gjeldende versjon av DIPS (Classic) må fortsatt driftes som følge av avhengighet til lab.systemet 
(parallelldrift). Det forventes derfor ingen større besparelser i 2022 her.   

Det er budsjettert med følgende økninger til drift og forvaltning av disse systemene i 2022 
finansiert av SLA-midler.  

 DIPS Arena (EPJ): 7,3 mill.  

 Elektronisk kurve: 3,6 mill.  

 Digitale pasienttjenester: 4,0 mill. 

 Andre kliniske systemer (Checkware/digitalt mediearkiv): 2,3 mill.  

Samkom og applikasjonsstøtte 

Videre utrulling av Teams og telefoni i regionen er planlagt (jfr. forslag i prosjektporteføljen). 
Det ligger også i prosjektplanene implementering av Microsoft Office 365 som er anskaffet som 
del av Microsoft-avtalen. Teams vil på sikt erstatte Skype som lyd- og bilde løsning i hele 
regionen. I 2022 vil begge løsningene være i drift og det forventes derfor ingen større 
besparelser her (parallelldrift). Det er budsjettert med følgende økning i SLA-midler i 2022 ut 
over grunnbemanningen som ble etablert/finansiert i 2021.  

 Microsoft Teams og telefoni: 2,1 mill.  

 Kontorstøtte Microsoft Office 365: 1,2 mill.  

Klientdrift 

I 2020 ble det EMM-løsning for mobile enheter og VDI-plattform (terminalserver-
/tynnklientløsning) etablert og grunnbemanning ble finansiert i budsjettet for 2021. Dette som 
del av Korona-tiltakene.  Løsningene rulles videre ut i regionen i 2022 (jfr. eget prosjekt for 
Arbeidsflate VDI) og det er lagt inn økte SLA-midler til drift og forvaltning av løsningene for 
neste år: 

 Sikker håndtering mobile enheter (EMM): 1,5 mill. 

 Arbeidsflate VDI – 1,0 mill.  

 Brukerstøtte knyttet til nye tjenester: 0,7 mill.  

  



Informasjonssikkerhet  

Det er budsjettert med økt SLA-finansiering knyttet til arbeid med informasjonssikkerhet. Dette 
gjelder driftskonsekvenser av HIS-prosjektet (helhetlig informasjonssikkerhet) hvor 
størstedelen av økning er knyttet til styrking av drifts- og sikkerhetssenter 
(sikkerhetsmonitorering og analyse), mens en mindre andel gjelder drift/forvaltning knyttet til 
tilgangsstyring (IAM/PAM). Videre er det lagt inn midler til drift/forvalting av løsning for 
gjenoppretting av data. Det vises her til egen styresak om datasenter DSDR (sak 24-2021).  

 HIS: 5,1 mill.  

 Datasenter DSDR: 0,5 mill.  

Oppsummert SLA – midler   

Samlet utgjør økningen i SLA-posten 39,6 mill. i forhold til budsjett 2021.  

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 2022.  

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 (se omtale under).  

I tillegg forventes fortsatt stor etterspørsel etter ressurser til regionale prosjekter i regi av HN 
RHF, herunder: 

 FRESK  

 Digitale pasienttjenester 

 Sterk autentisering  

 Tilgangsstyring (IAM)  

I tillegg kommer oppdrag fra de øvrige HF-ene (Felles innboks/lokale oppdrag). Midler til drift 
av helseregistre og IKT-drift av Sykehusinnkjøp inngår også her.  

Vi har her ikke fordelt oppdragsbeløpet på foretak. HN RHF vil imidlertid som tidligere være den 
den største kilden til oppdragsinntekter.  

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

  



HN IKTs prosjekt- og investeringsplan 

Godkjente og finansierte prosjekter 

Følgende pågående prosjekter har godkjente finansiering av RHF;  

 Helhetlig informasjonssikkerhet, fase 1 (HIS1): Ferdigstilles primo 2022 
 Migreringspakke 2+3:Ferdigstilles primo 2022  
 Migreringspakke 4: Ferdigstilles primo 2022 
 Datasenter disaster recovery (DSDR): Ramme 21,6 mill. Pågår.  
 Arbeidsflate VDI, fase 1: Ramme 29 mill. Pågår. 
 IFRONT: Ramme 18 mill. Pågår.  
 HIS, fase 2: Forsering innføring; 14,7 mill. Pågår 
 

Prosjektforslag (foreløpig ikke godkjent/finansiert) 

Følgende prosjekter ligger i prosjekt- og investeringsplanen til HN IKT, men er foreløpig ikke 
godkjent eller finansiert av HN RHF: 

 HIS, fase 2: 175,7 mill. Samlet 190,4 mill. (PAM,NAC,Asset,SMA) 
 Telekom, inkludert meldingshåndtering: Ramme 58,7 mill.  
 MODI-Arbeidsflate VDI, fase 2: 8,1 mill. Prosjektet er satt på vent etter avtale med HN 

RHF 
 Telekom, inkludert meldingshåndtering: Ramme 58,7 mill.  
 Flere mindre prosjekter: Samlet 15,3 mill.  
 Skybasert kontortstøtte (MS Office 365) - innføring: Samlet ramme 45 mill.  
 Regional WIFI: Ramme 40 mill.  
 Teknisk og merkantil applikasjonsforvaltning. Konsept og planlegging: Ramme 20 mill.  

 

Prosjektforslagene knyttet til punktene 1-3 ble oversendt HN RHF i høst etter forutgående 
behandling og vedtak i styret. Etter avtale med HN RHF er Arbeidsflate VDI, fase 2, satt på vent 
inntil videre. HIS 2 og Telekom forventes behandlet i RHF-styret i henholdsvis desember og 
februar.  

Forslagene i punkt 4 er oversendt HN RHF etter administrativ behandling (direktørens 
fullmakt).  

Planfasedokument knyttet til skybasert kontorstøtte er etter bestilling oversendt HN RHF for 
videre behandling (jfr. punkt 5).  

Et eventuelt regionalt WIFI-prosjekt vil først bli detaljplanlagt etter at IFRONT har ferdigstilt 
karleggingen av IKT- infrastrukturen (jfr. punkt 6). Prosjekt for teknisk og merkantil 
applikasjonsforvaltning skal legge grunnlag for HN IKTs overtakelse av forvaltningsansvaret for 
applikasjonsporteføljen i HN IKT (jfr. Oppdragsdokument 2021).  

Viderefakturering 
En stor del av kostnadene til HN IKT viderefaktureres HF-ene 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, felles kliniske systemer og IKT-infrastruktur mv. (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 innenfor IKT-området 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 2022 på 7 millioner i forhold til budsjett 2021. I dette ligger 
imidlertid en reduksjon i budsjettet på 9,5 mill. som er av budsjetteknisk karakter for 
sykehusforetakene (bevilgning til HF-ene er redusert med 9,5 mill.). Justert for dette er økningen 
derfor på 16,5 mill. (7+9,5). Økningen ut over generell prisvekst på ca. 5 mill. er i stort knyttet til 
ny nasjonal wmware- avtale (virtualisering av servere), generell volumvekst og nye kliniske 
systemer.  

Linjeleie  

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

I budsjettforslaget for 2022 er det lagt til grunn en linjeleiekostnad på om lag samme realnivå 
som i 2021. Kostnadene viderefaktureres foretakene.  

Regionale datasentre (DS1 og DS2)  

Posten dekker drift og leie av datasentre. Budsjettet for regionale datasentre i 2022 er høyere 
enn i 2021 som følge av høyere vedlikeholdskostnader knyttet til infrastruktur. Kostnadene 
viderefaktureres foretakene.  

Renter (kassekreditt- trekk på konsernkonto i Helse Nord) 

Posten er budsjettert på samme nivå som i 2021, men ligger vesentlig høyere enn prognosen for 
inneværende år. Budsjettforslaget for 2022 er basert på forventninger om høyere renter og økt 
trekk på kredittramme som følge av oppkjøp av anlegg/investeringer fra HN RHF. Kostnadene 
viderefaktureres foretakene.  

Avskrivninger  

Posten Avskrivninger omfatter prosjektutgifter og driftsinvesteringer 
(reinvesteringer/kapasitetsutvidelser) 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 (herunder kliniske systemer og digitale pasienttjenester).  

Budsjetterte avskrivningskostnadene for 2022 er estimert på grunnlag av faktiske investeringer 
tidligere år og planlagte investeringer i 2021 og i 2022. I tillegg kommer avskrivninger av 
anlegg/investeringer som er kjøpt/overtatt fra HN RHF.  

Budsjetterte avskrivninger i 2022 knyttet til anlegg kjøpt eller planlagt kjøpt fra HN RHF utgjør 
98,4 millioner, mens 76,3 millioner er knyttet til avskrivninger av prosjektinvesteringer i regi av 
HN IKT. Videre er 40,1 millioner knyttet til driftsinvesteringer (utvidelser/reinvesteringer). I 
tillegg er det lagt inn 3,2 mill. knyttet til avskrivning av sluttbrukerutstyr i 2022. Det legges opp 
til at HN IKT gradvis overtar ansvaret for forvaltning av sluttbrukerutstyr i regionen (jfr. 
oppdragsdokument 2021) i takt med at forvaltningsmodell og ressurser kommer på plass.  

Budsjettert vekst i avskrivninger av driftsinvesteringer skyldes at driftsinvesteringsrammen er 
økt betydelig i 2021 og 2022 i forhold til tidligere år (fastsatt av HN RHF). Nivået tidligere år har 



ligget på drøyt 30 mill., mens den i 2021 og 2022 i snitt ligger på ca. 60 mill. Veksten i 
avskrivninger for RHF-prosjekter, må ses i sammenheng med driftssetting av DIPS Arena og 
elektronisk kurve samt digitale pasienttjenester. Når det gjelder avskrivninger av prosjekter i 
2022 ligger disse på samme nivå som i 2021. Det er tatt høyde for avskrivninger i pågående 
prosjekter og nye prosjekter som HIS 2 og Telekom, forutsatt at disse vedtas og finansieres (se 
omtale ovenfor).  

Tabell 4 

 
Som det fremgår av tabellen er det avvik mellom prognose 2021 og budsjett 2021 på 34 mill. for 
avskrivinger. I hovedsak er dette knyttet til avskrivinger som gjelder prosjekter i regi av RHF, og 
skyldes forsinkelser i utrulling av nye systemer i forhold til plan.  

Kostnadsbudsjettet 
Da en stor del av HN IKTs kostnader viderefaktureres slik som omtalt over, er flere av postene i 
kostnadsbudsjettet de samme som i inntektsbudsjettet.  

Tabellen under viser forslag til kostnadsbudsjett for 2022 samt budsjett og prognosetall for 
2021.  

Tabell 5 

 
Personalkostnader 
Personalkostnadene i budsjettet for 2022 øker i forhold til 2022 som følge av generell 
lønnsvekst og stillingsvekst.  Økningen er på 49 mill. i forhold til budsjett 2021.  Av dette 
forventes om lag 12 mill. å være knyttet til lønn og pensjonskostnader. Øvrig økning i 
personalkostnader er i hovedsak knyttet til planlagt stillingsvekst, men det er også noe økning i 
vaktkostnader.  

Budsjett 2022 Budsjettt 2021 Prognose 2021
Driftsinvesteringer HN IKT , inkl sluttbrukerstyr  40 100 34 300 32 000
Sluttbrukerutstyr (overtakelse) 3 200
HN IKT - prosjekter 76 300 77 700 72 000
RHF -prosjekter (HN IKT - oppkjøp) 98 400 92 900 67 100
Sum 218 000 204 900 171 100
Alle beløp i 1000 kr

Viderefakturering avskrivninger HF-ene/RHF 

2022 2021 2021

Budsjett Budsjett Prognose 

Personalkostnader 328 200 279 000 272 000
- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -34 700 -24 200 -18 500
Lisenskostnader 206 723 184 900 179 000
Avskrivninger 221 986 208 700 174 000
Linjeleie 24 556 25 600 23 500
Lokaler 25 438 25 300 23 700
Konsulent 43 193 31 000 51 000
Annet 57 964 64 000 58 000

Driftskostnader 873 360 794 300 762 700

Finansposter 6 900 6 500 3 500

Sum Kostnader 880 260 800 800 766 200

Alle beløp i  1000 kr

Kostnadsbudsjett



Ved inngangen til 2021 hadde HN IKT om lag 310 månedsverk FTE1. Ved utgangen av 2021 vil 
HN IKT etter prognosen ha omlag 350 månedsverk FTE (opprinnelig plantall 343).  

I budsjettet for 2022 er det budsjettert med 395 månedsverk FTE ved årsslutt 2022. Det vil si en 
økning på 45 fra dagens nivå. Estimat for gjennomsnittlig årsverk i 2022 er på 375.  

Den planlagte økningen i bemanningen er knyttet til drift av nye tjenester/oppgaver som er 
omtalt foran under SLA-midler. I tillegg er det økning ut over dette som planlegges finansiert 
gjennom prosjekt/oppdrag, herunder HIS, fase 2.  

Tabellen under viser antall månedsverk FTE ved inngangen til 2021, status per i dag og 
forventet antall månedsverk FTE ved utgangen av 2022 fordelt på avdelinger.  

Tabell 6 

 
 

Aktiverte lønnsutgifter er økt i budsjett for 2022. Dette er særlig knyttet til balanseføring i 
prosjektene HIS 2 og Telekom. 
Øvrige kostnadsposter  

Lokalleie budsjetteres om lag på samme nivå som i 2021.  

Konsulentutgifter er budsjettert høyere enn i budsjettet for 2021, men lavere enn prognosen for 
inneværende år. Det forventes lavere konsulentutgifter i driften i 2022. Det er usikkerhet knyttet 
til størrelsen på denne posten. 

Posten Annet et omfatter blant annet reisekostnader, mindre anskaffelser, serviceavtaler, 
abonnementer, eksterne tjeneste. Denne er budsjettert med om lag samme nivå som prognose 
2021.  

 

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).  

  

 
1 Full time eqvivalent - heltidsstillinger 

Avdeling 
jan.21 okt.21

Plan 
des. 2022

Ledelse, stab og fellestjenester 24 28 29
Kunde og service 39 41 43
Applikasjonstjenester 99 117 138
Infrastruktur og plattform 99 110 127
Tjenesteutvikling 50 54 59
Sum 310 350 395

Stillingsplan 2022



Samlet forslag 
Tabellen viser samlet forslag til budsjett 2022 med sammenlikningstall (inntekts- og 
kostnadsbudsjett)   

Tabell 7 

 
Samlet er det lagt opp til en budsjettøkning på knapt 80 millioner nominelt i 2022. Korrigert for 
indeksregulering er økningen på om lag 58 mill. I forhold til prognosen for 2021, er avviket om 
lag 30 mill. høyere.  

Administrerende direktørs vurdering 

Det legges opp til en betydelig vekst i budsjettet for 2022. Dette gjelder både drift/forvalting og 
utviklingsarbeid. Direktøren er innforstått med at budsjettet, til tross for de reduksjoner som er 
gjort i revidert budsjettforslag vil være økonomisk krevende for HF-ene. Den ressurs- og 
kostnadsvekst det legges opp til anses likevel som nødvendig for å kunne ivareta det ansvar og 
de oppgaver HN IKT er tillagt som leverandør av IKT-tjenester i Helse Nord. Det siktes her krav i 
oppdragsdokument og generell forventning i regionene til drift/forvaltning og utvikling av nye 
tjenester innenfor IKT-området.   

Det er usikkert hvorvidt HN IKT vil klare å rekruttere personell i tråd med den plan som er lagt 
og de kompetanse krav som stilles. Tilgang på ny kompetanse og kompetanseutvikling av 
ansatte vil være sentralt for å kunne lykkes.  

Den planlagte veksten i antall ansatte stiller også krav til organisasjons- og prosessutvikling for å 
kunne sikre god utnyttelse av ressursene. Rekruttering, kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling er prioriterte områder. Arbeidet på disse områdene er igangsatt.   

Budsjettforslaget for 2022 er satt opp i balanse i tråd med resultatkravet fastsatt av HN RHF.   

  

Driftsinntekter 880 260 800 800 769 900

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 293 164 253 600 251 000
Prosjekter og oppdrag mv. 123 600 104 800 119 000
Viderefakturering 463 496 442 400 399 900

Driftskostnader 873 360 794 300 762 700

Personalkostnader 328 200 279 000 272 000
- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -34 700 -24 200 -18 500

Lisenskostnader 206 723 184 900 179 000
Avskrivninger 221 986 208 700 174 000
Linjeleie 24 556 25 600 23 500
Lokaler 25 438 25 300 23 700

Konsulent 43 193 31 000 51 000

Annet 57 964 64 000 58 000

DRIFTSRESULTAT 6 900 6 500 7 200

Finansposter -6 900 -6 500 -3 500

RESULTAT 0 0 3 700

Alle beløp i 1000 kr

Samlet budsjett

Budsjett 2022 Budsjett 2021 Prognose 2021



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. 
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