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XX-2021 Gjennomføring av OU-M3 – Styrket arkitekturfunksjon 

Bakgrunn 
I kraft av OU-programmet fase 5 fikk seksjon for portefølje- og arkitekturstyring i oppdrag å utrede hvordan 
arkitekturstyring kan styrke det planmessige arbeidet i tjenesteområdene gjennom etablering av målbilder 
for tjenesteområdene og en start på arkitekturstyring i Helse Nord IKT. Anbefalingen ble overlevert til OU-
programmet i slutten av august og foreslår tiltak som bør iverksettes fra 2022. Denne saken er den formelle 
beslutningen om gjennomføring av disse tiltakene med tilhørende kostnader. 

Forslag til løsning 
Tiltakene som foreslås gjennomført i 2022 er oppsummert som følger; 

# Tiltak 

1 Gi tjenesteansvarlig ansvar for tjenestens strategiske utvikling 

2 Tilføre område-eksperter til tjenesteområdene (arkitekter) 

3 Fast finansiering av arkitekter 

4 Etterspørre og forankre arkitektur i prosjektenes oppstart og tidligfaser 

 

For en nærmere redegjørelse av bakgrunnen for forslaget med tilhørende tiltak vises det til vedlegg 1 – 
Leveranse M3 – Styrket arkitekturfunksjon. For tiltak #3 foreslås det en gradvis tilnærming der det for 2022 
settes av 2 MNOK (2.000 interne timer) for å pilotere arbeidet i et utvalg av tjenesteområder. Etter dialog 
med økonomisjef foreslås finansieringsbehovet for 2022 løst over posten «ufordelte midler» i Helse Nord IKTs 
budsjett for 2022. Programmet vil ved endt pilotering vurdere om tiltaket har hatt ønsket effekt og dermed 
bør anbefales finansiert som en permanent funksjon over Helse Nord IKTs driftsbudsjett. Det presiseres at 
finansieringsbehovet for 2022 ikke kan anses som det totale behovet for finansiering av funksjonen over tid 
dersom arbeidet skal utvides til å omfatte alle tjenesteområder. Dette vil utredes som en del av piloteringen. 

Forslag til vedtak  
1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til gjennomføring av tiltak slik de er beskrevet i saksframlegget. 
2. Styringsgruppen gir sin tilslutning til at finansieringsbehov for tiltak #3, totalt 2.0 MNOK, løses over 

Helse Nord IKTs driftsbudsjett for 2022. 
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