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1. Innledning 
Utviklingen i økonomiplan 2020-2023 er beregnet ut fra forventet investeringsnivå per delområde i 
2020 og antatt utvikling av investeringsbehovet per delområde i årene 2021-2023. Referansepunkt 
for investeringsnivået i 2020 er basert på avsatte investeringsmidler og planer lagt i 2019.  
 
Sykehuspartner HF sitt investeringsnivå i årene 2020-2023 preges av at STIM gjennomføres i 
perioden. Programmet skal investere i ny og forbedret IKT-infrastruktur i regionen samt understøtte 
nye behov i Regional utviklingsplan 2035 (Helse Sør-Øst RHF sak 114-2018, 13. desember 2018). Det 
legges til grunn at det fortsatt vil være nødvendig for å investere i Sikker og stabil drift. 
Økonomiplanperioden preges også av at det vil være nødvendig å investere i delområdet 
Sikkerhetstiltak, både for å beskytte nye løsningskonsept, møte endringer i trusselbildet samt 
overvåke/begrense angrepsflaten for eksterne trusselaktører og utviklingen i deres angrepsmetoder.  
 
I tabell 1 under fremkommer samlet anbefalt investeringsnivå for Sykehuspartner HF i økonomi-
planperioden 2020-2023, per 29. januar 2019. De ulike delområdene omtales fra kap. 2 til kap. 7.  
 
Det samlede investeringsnivået i økonomiplan 2020-2023: 

 
Tabell 1 

 

 
Tabell 2 

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22

Sykehuspartner investeringer MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023

STIM* 227          373          467          570          467          484        

Sikker og stabil drift 165          235          235          235          235          235        

Sikkerhetstiltak 101          75             75             75             75             75          

Forvaltning av kundetjenestene 47             74             35             35             35             35          

Utstyrsforvaltning 148          138          185          190          195          195        

Automatisering og effektivsering 20             28             20             20             20             20          

Ufordelt reduksjon 20-             

Totalt 688                923                1 017 1 125 1 027 1 044

*inkluderer håndsett(telekom) for 27 MNOK i budsjett 2019 og totalt 115 MNOK i ØLP-perioden. 

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22

Andre investeringer i regionen MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Lokale IKT Investeringer 118                135                100                100                100                100              

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 66                   35                   30                   30                   30                   30                

Totalt 184                170                130 130 130 130

Samlet investeringsnivå 873                1 093             1 147             1 255             1 157             1 174           

ØLP 20-23

ØLP 20-23

Sykehuspartner ØLP 19-22 MNOK 2019 2020 2021 2022

Sikker og stabil drift 235                235                255                255                

Infrastrukturmodernisering 326                373                450                366                

Informasjonssikkerhet og personvern 75                   75                   53                   38                   

Innmeldt fra Virksomhetsområder 30                   28                   28                   28                   

Regional forvaltning (kundetjenester) 41                   74                   92                   -                 

Periferi og MFP (utstyrsforvaltning) 138                138                138                138                

Totalt 845 923 1 016 824

Andre investeringer i regionen ØLP 19-22 2019 2020 2021 2022

Lokale IKT Investeringer 135 135 135 135

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 31                   35                   36                   31                   

Totalt 166 170 171 166

Samlet investeringsnivå 1 011             1 093             1 187             990                
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Målt mot økonomiplan 2019 – 2023, tabell 2, viser samlet investeringsnivå i økonomiplan 2020-2023 
en økning på 54 MNOK for året 2020 og en økning på 235 MNOK for årene 2021-2022. Dette har i all 
hovedsak sammenheng med at IKT-infrastrukturmoderniseringen (STIM) ikke var besluttet da 
økonomiplan 2019-2022 ble fremmet fra Sykehuspartner HF. Det er gjennomført en gjennomgang av 
nødvendige investeringer innen Informasjonssikkerhet og personvern (ny benevning Sikkerhetstiltak i 
økonomiplan 2020-2023). Utover dette øker delområdet Sikker og stabil drift grunnet behov for å 
redusere driftsrisikoen knyttet til livssyklusforvaltning av IKT-infrastrukturen. Det er også en økning i 
behov knyttet til regionale og lokale IKT- og digitaliseringsprosjekter. Disse investeringene 
fremkommer under overskriften Andre investeringer i regionen i tabell 1 og omtales i kap. 7.  
 
 

2. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

 
Tabellen omfatter anslått investeringsnivå for STIM i økonomiplanperioden. Det knyttes også driftskostnader til programmet som vil 
fremgå av økonomisk langtidsplan 2020 – 2023.  

Tabell 3 

Programmet STIM er etablert og består av prosjekt i ulike faser.  Hovedprosjektene Nettverk og 
Telekommunikasjon er godkjent og under opptrapping, og i løpet av 2019 vil flertallet at prosjektene 
være operative og klargjøre for større investeringer i 2020. Programmet legger opp til størst 
investeringsbehov i 2021. Alle aktiviteter avsluttes i programmet i 2023, og ansvaret for videre 
modernisering legges til linjen. Programmet STIM generer også driftskostnader gjennom 
programfunksjonene, lokaler og prosjekter i utredningsfaser. En del av arbeidskraften i programmet 
er også driftskostnader. Dette vil bli nærmere omtalt i endelig økonomiplan 2020-2023.  

Det er knyttet stor usikkerhet til investerings- og driftsnivået for programmet STIM som helhet. 
Dette har sammenheng med følgende forhold:  

 Kravene til modernisert plattform er under etablering og plan og investeringsnivå vil 

påvirkes av hvilken strategi som legges for å etablere og migrere til modernisert plattform.   

 Den teknologiske utviklingen i perioden vil sannsynligvis påvirke planene og føre til 

endringer. 

 Kryptering av WAN/kjernenett skal gjennomført av Norsk Helsenett SF med støtte fra 

Sykehuspartner HF, ved STIM. Usikre kostnadsestimater per nå. 

 Applikasjonsmigrering i STIM inkluderer ikke kostnad til oppgradering/modernisering av 

applikasjonene, migreringen forutsettes i størst mulig grad gjennomført i tilknytning til 

planlagte releaser.  Applikasjonsmigreringen vil vedvare utover programmets levetid (år 

2023) og vil videreføres i linjeorganisasjonen.  

 Kostnadene knyttet til etablering av skyløsing er anslått, men effektene av å flytte tjenester 

over på skyløsninger er på nåværende tidspunkt ikke innarbeidet.  

 Krav og nye behov generert av byggeprosjekter og nye regionale prosjekter er ikke inkludert. 

Listen er ikke uttømmende.  

 

I det videre er plan for hvert hovedprosjekt beskrevet, da med fokus på tiltak i økonomiplanens 

første år, 2020. 

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22

Sykehuspartner investeringer MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023

STIM* 227          373          467          570          467          484        

ØLP 20-23
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Arbeidsflate  

Hovedprosjekt Arbeidsflate skal videreutvikle dynamisk arbeidsflate. Det innebærer å standardisere 
og modernisere, samt øke tilgjengelighet og sikkerhet på arbeidsflatene i Helse Sør-Øst.  
 
I 2020 vil prosjektet omfatte:  

 Ferdigstilling av utrulling av Windows 10 operativsystem på alle relevante klienter i Helse 
Sør-Øst  

 Ferdigstilling av utrulling regional Citrix-plattform til alle helseforetak i Helse Sør-Øst 

 Videreutvikling og utrulling av en mobil arbeidsflate med funksjonalitet for administrasjon, 
sikring og tilgjengeliggjøring av kliniske applikasjoner på mobile enheter  

 

Datasenter/sentralt kjøremiljø  

I 2019 gjennomføres konseptfasen for Datasenter, og det tas sikte på å legge fram prosjektet for 
godkjenning og finansiering i 2019. Hovedprosjekt Datasenter vil utvikle et moderne, regionalt, 
skalerbart og fleksibelt kjøremiljø med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og 
andre regionale initiativ. Hovedprosjektet omfatter også lokale datarom og skytjenester. Etablering 
av den moderniserte plattformen muliggjør migrering fra dagens plattformer til modernisert 
plattform samt raskere etablering av nye tjenester for helseforetakene.  

I 2020 vil prosjektet omfatte: 

 Etablering av regionalt programvaredefinert datasenter med applikasjonsplattform for 
regionale løsninger og komponenter   

 Videreutvikling og sikring av lokale datarom  

 Etablering av felles driftsmodell for infrastruktur- og plattformtjenester i sentrale datasenter 
og lokale datarom 

Den moderne plattformen skal blant annet understøtte nye løsninger for regional klinisk løsning 
(som RIS/PACS), RIF og PAM.  

 

Nettverk 

Hovedprosjekt Nettverk skal, gjennom etablering av moderne, stabile og sikre nett med tilstrekkelig 
kapasitet, tilrettelegge for effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling. Hovedprosjektet 
skal etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, 
sporbarhet og god oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt 
nettverk for tjenestene og brukerne og understøtte bruk av mobile tjenester. 

I 2020 vil prosjektet omfatte: 
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 Videre utrulling av trådløst nettverk 

 Kryptering av WAN/kjernenett i samarbeid med Norsk helsenett SF 

 Designe, planlegge, bygge og implementere regionalt testnettverk 

 Designe, planlegge, bygge og starte produksjonssetting av regional nettverksinfrastruktur, 
herunder verktøy og prosesser som tilrettelegger for effektiv og helhetlig drift og forvaltning 
av nettverk  

 

Telekommunikasjon  

Hovedprosjekt Telekommunikasjon skal etablere én regional telekom- og samhandlingsplattform 
som gir brukerne tilgang til de tjenestene de har behov for – på standard arbeidsflater.  
 
I 2020 vil prosjektet omfatte: 

 Videreføring av utrullingen av IP-telefoni ved Oslo universitetssykehus HF 

 Planlegge etablering av en moderne, regional og kostnadseffektiv telekomplattform. Den 
regionale telekomplattformen vil blant annet erstatte eksisterende, lokale hussentraler for å 
oppnå sikker og stabil drift, og derved ivareta pasientsikkerheten. Plattformen skal ha: 

o Samhandlingsløsninger som ivaretar kommunikasjon internt, med pasienter og 
pårørende   

o Regional katalogtjeneste inneholdende alle ansatte og roller med 
kontaktinformasjon  

o Regional meldingsintegrator 

 Standardisering, konsolidering og effektivisering av pasientalarmplattformen. 
 

Tverrgående tjenester 

Hovedprosjekt Tverrgående tjenester skal tilrettelegge for løsninger og integrasjoner som går på 
tvers av hovedprosjektene (Datasenter, Telekom, Nettverk, Arbeidsflate) og binde sammen 
komponentene i IKT-infrastrukturen, applikasjoner og understøttede systemer. Dette omfatter blant 
annet å supplere arkivløsning for sanerte applikasjoner og utvikling av felles testmiljøplattform i 
Helse Sør-Øst. STIM skal ivareta sikkerhetsmessige krav i utviklingen av framtidig infrastruktur. 
Dagens integrasjonsplattform skal utvides med hybride løsninger/API-Gateway som legger til rette 
for grensesnitt mellom IKT-infrastruktur og applikasjoner og tjenester. Hovedprosjektet skal videre 
utvikle teknologi og prosesser som legger til rette for tjenestestyring og automatisert samhandling 
mellom kunder og leverandører på en sikker, fleksibel og kostnadseffektiv måte.  
 

Fremtidig driftsmodell  

Hovedprosjekt Fremtidig driftsmodell skal utvikle en framtidsrettet drifts- og leveransemodell på 
tvers av hovedprosjektene som effektivt understøtter og forvalter den framtidige infrastrukturen. 
Dette innebærer å etablere infrastruktur som tjeneste. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med 
linjeorganisasjonen og vil innbefatte arbeidsprosesser, kompetanse og organisasjon.  
 

Migrering av tjenester og applikasjoner  

Planleggingen av applikasjonsmigreringen starter første halvår 2019, slik at applikasjonsmigreringen 
kan starte når moderne plattform er etablert gjennom hovedprosjekt Datasenter. 
Applikasjonsmigreringen vil være komplisert, omfattende og ha varighet utover 2023 i 
linjeorganisasjonen. Budsjettbehovet legger til grunn at oppgraderinger av applikasjoner håndteres 
utenom STIM.  
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2. Sikker og stabil drift  
 
 
 
Tabell 4 

Det anslåtte investeringsbehovet innen Sikker og stabil drift deles i tre kategorier: organisk vekst 
(hvor den store driveren er lagring/back-up), de største lisensavtalene innenfor IKT-infrastruktur 
samt vurdering av kostnader knyttet til livssyklusstyring (utskifting av aldrende IKT-utstyr) av 
allerede eksisterende plattform. 
 
Eksisterende og nye lisenser anskaffet gjennom lisensleverandørene innen operativsystem, database 
og virtualisering påvirker Sykehuspartner HFs investeringskostnader årlig. Investeringsnivået er lagt 
opp etter gjeldende avtaler og erfaringer fra tidligere fornyelser. 
 
Skaleringsbehovet for eksisterende løsninger antas i stor grad å kunne dekkes gjennom 
livssyklusutskiftningene, da teknologisk utvikling bidrar til økt kapasitet på utstyret til relativt lik 
kostnad (som kraftigere servere). Dette gjelder imidlertid ikke innenfor området lagring og back-up, 
hvor volumet i Helse Sør-Øst historisk sett har økt raskere enn reduksjonen i enhetspris per 
volumenhet. I de siste årene av økonomiplan 2020-2023 er det knyttet usikkerhet til volumveksten 
for digitalt mediaarkiv og tiltagende bruk av andre billedlagringsløsninger i regionen.  
 
For infrastruktur bør reinvesteringsnivå (den tekniske verdien) følge avskrivningstakten på 
investeringene i infrastruktur. Konsekvensene av manglende livssyklushåndtering av både 
infrastruktur og tjenester gir teknologisk gjeld som akkumuleres og kan føre til ytterligere 
merkostnader og øke risikoen i driften.  
 
Det foreslåtte investeringsnivået for å dekke livssyklusstyringen av IKT-utstyr (utskifting av aldrende 
IKT-utstyr) reflekterer at Sykehuspartner HF har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Utstyr anskaffet 
gjennom DXC Technology avtalen har redusert investeringsbehovet spesielt i 2019, men også noe i 
2020. I økonomiplanperioden vil det gjøres en løpende vurdering av reinvestering sett mot 
modernisert utstyr levert av STIM.  
 
 

3. Sikkerhetstiltak  
 

 

Tabell 5 
 
Sikkerhetstiltak omfatter program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 
tilgangsstyring (ISOP), Test data management og øvrige sikkerhetstiltak i økonomiplanperioden. 
Sykehuspartner HF har en stor og kompleks infrastruktur. Det er i perioden 2017-2019 investert i 
analyseplattform og andre sikkerhetstiltak for å dekke opp etterslepet innen området.  
 
ISOP ble etablert for å styrke tilgangsstyring og forbedre informasjonssikkerhet og personvern i 
helseregionen. I 2018 ble også arbeidet med sikkerhetstiltak (Chamander) etter dataangrepet 
inkludert i ISOP. Programmet har gjennomført et sett av tiltak innen tilgangsstyring, risikostyring, 
endepunktssikring (PCer) og sikkerhetsplattform samt arbeidet med tilpasninger til ny 
personvernlovgivning. Når programmet for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring 

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22

Sikkerhetstiltak - MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Totalt 101                75                   75 75 75 75

ØLP 20-23

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22 
Sikker og Stabil drift MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023 
Totalt 165                  235                  235 235 235 235 

ØLP 20-23 
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(ISOP)s aktiviteter ferdigstilles første halvår 2020 har det bidratt til å redusere Sykehuspartner HFs 
operasjonelle risiko og redusere avvik.  
 
Når ISOP avsluttes skal det være etablert et sterkere fagmiljø i Sykehuspartner HF innen området 
identitets- og tilgangsstyring. I 2020 vil investeringer knyttet til prosjekt styrket autentisering og 
autentiseringsplattform, løpende bistand til regional klinisk løsning, ibruktakelse av Identitiy 
Management samt eventuelle tilpasninger av Privileged Access Management-verktøyet samt 
komponenter og integrasjoner som etableres i 2019 være ferdigstilt.  
 
Test data management utvikler løsninger for å hente ut anonymiserte og syntetiske datasett som 
kan benyttes ved testing av de største regionale applikasjonstjenestene. Prosjektet har til hensikt å 
redusere bruken av helseopplysninger til testformål og tilrettelegge for regional anonymiserte 
testdatasett og er lagt inn under delområdet sikkerhetstiltak. Tiltaket vil kreve noe 
investeringsmidler i økonomiplanperioden.  
 
Selv om Sykehuspartner HF etablerer flere sikkerhetstiltak ved inngangen til økonomiplanperioden 
fortsetter trusselbildet å utvikle seg, og eksterne trusselaktører vil fortsette å utvikle nye metoder 
for å forbigå sikkerhetsløsninger. Sykehuspartner HF ser det derfor nødvendig å opprettholde 
investeringer i Øvrige sikkerhetstiltak utover de overnevnte som beskyttelse for å oppdage og 
avverge ondsinnede angrep fra eksterne trusselaktører. Imidlertid er det vesentlig usikkerhet knyttet 
til investeringsnivå for økonomiplanperioden, da nødvendige investeringer også vil avhenge av 
utvikling i angrepsmetoder.  
 
En pekepinn på kostnadsnivået for sikkerhetstiltak kan være beregninger utført i forbindelse med 
EU-kommisjonens strategi for cybersikkerhet, i forbindelse med NIS-direktivet av 6. juli 20161. Det 
anslås at sikkerhetskostnader kan utgjøre 6,6 % av en virksomhets totale IKT-budsjett. Imidlertid er 
denne beregningen noen år gammel og overføringsverdien for norske forhold er usikker. 
Sykehuspartner HF har derfor valgt å anslå investeringsnivået i planperioden ut fra kjente 
investeringsbehov per nå. For eksempel må analyseplattformen fortsatt vedlikeholdes og utvikles 
med oppdaterte beskyttelsesverktøy og det er nødvendig å få på plass bedre verktøy for styring og 
kontroll innen sikkerhetsområdet. Verktøysanskaffelser må fremover løpende vurderes opp mot 
utvikling i angrepsmetoder.  
 
Andre områder som kan kreve nye og særskilte sikkerhetstiltak fremover er forretningsmessige 
behov og takten på den økende digitaliseringen av verktøy og prosesser i Helse Sør-Øst, jf. Regional 
utviklingsplan 2035 (Helse Sør-Øst RHF sak 114-2018, 13. desember 2018). Under listes noen slike 
forretningsmessige behov:  

 Avansert hjemmesykehus: Beskyttelse av medisinsk-teknisk utstyr hjemme hos pasienten, 
sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom behandlingsforløpet.  

 Bruk av skytjenester: Behov for information rights management-system for å sikre at ikke 
taushetsbelagte opplysninger lagres eller flyttes utenfor godkjent område.  

 Sentral styring av teknisk utstyr: Ved mer sentralisert styring av drift og forvaltning av bygg-
teknisk utstyr eller medisinsk-teknisk utstyr, vil det også være behov for egnede 
sikkerhetstiltak, inkl. økte investeringer i tilpasset nettverksutstyr.  

 Større mobilitet: Verktøy for å ivareta mobilitet, som for eksempel 
brukeradferdsanalyseverktøy.  

 
 

                                                 
1 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak som skal sikre et høyt felles 
sikkerhetsnivå i nettverks og informasjonssystemer i EU.  
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4. Forvaltning av kundetjenestene  
 

 
Tabell 6 
 
Investeringsnivået innen Kundetjenestene skal dekke tilpasninger i de kliniske og administrative 
løsningene, særlig tilpasning til lokale eller regionalt standardiserte arbeidsprosesser ved 
systemoppgraderinger. Leverandørene av disse systemene leverer i stor grad «out of the box»-
løsninger i forbindelse med oppgraderinger og konfigurasjonsarbeidet belastes Sykehuspartner HF. I 
tillegg til tilpasninger til arbeidsprosessene dekker forslaget også leverandørenes kostnader med 
tilpasning av applikasjoner til underliggende infrastruktur, og i noen tilfeller tilpasninger som følge av 
nye lovkrav/reguleringer.  
 
Investeringer i IKT-infrastruktur i forbindelse med oppgraderinger dekkes i delområdet Sikker og 
stabil drift. Øvrig SLA-oppgraderingsarbeid er driftskostnader.  
 
Regionale planer og leveranser for 2020 foreligger 1. februar, og dette kan medføre behov for å 
oppdatere anslaget. Området vil bli nærmere omtalt i endelig økonomiplan 2020-2023.  
 
 

5. Utstyrsforvaltning  
 

 
Tabell 7 
 
Delområdet Utstyrsforvaltning dekker utskifting av bærbare og stasjonære PCer samt lokale printere 
og multifunksjonsprintere. Investeringsnivået innen utstyrsforvaltning øker i forhold til tidligere 
økonomiplan 2019-2022, jf. tabell 9. Dette som følge av oppdatert oversikt over utstyrsporteføljen. I 
tillegg forventes det at flere prosjekter generer utstyrsbehov, eksempelvis anvendelse av mobile 
enheter til nye bruksområder.  
 
Behovet for multifunksjonsprintere øker også i økonomiplanperioden. Dette for å dekke behov i 
Helse Sør-Øst og redusere overleie på eksisterende utstyr.   
 

6. Automatisering og effektivisering  
 
  
Tabell 8 
 
Tabell 8 
 
Sykehuspartner HF har kontinuerlig behov for å bedre arbeidsprosesser med kunder, IT leveranser, 
styring og kontroll samt øke automatiserings- og digitaliseringsgraden. Delområdet Automatisering 
og effektivisering omfatter investeringer i kundeportal, verktøy for kundehåndtering, verktøy for 
arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, mobilitetsløsninger for mer effektive lokale 
servicetjenester og andre løsninger som bidrar til å effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser til og 
i samspill med helseforetakene.  
 

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22

Forvaltning av kundetjenester - MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Totalt 47                   74                   35 35 35 35

ØLP 20-23

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22

Utstyrsforvaltning MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Totalt 148                155                185 190 195 195

ØLP 20-23

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22 
Automatisering og effektivisering - MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023 
Totalt 20               28               20 20 20 20 

ØLP 20-23 
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Som del av kontrakten med DXC Technology har Sykehuspartner HF anskaffet en rekke verktøy, 
blant annet knyttet til IT Operation Management, IT Service Management, IT Asset Management, 
Service Portfolio Management og Test Management. For å ta i bruk verktøy fra porteføljen 
Sykehuspartner HF nå har tilgang på kreves det tilpasninger med leverandørens bistand. I 
planperioden vil det være vedvarende behov for denne type tilpasninger.  
 
 

7. Andre IKT-investeringer i regionen  
 

 
Tabell 9 

 
Lokale IKT-investeringer 
Investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF og skal dekke foretakenes investeringsbehov knyttet 
til regionale løsninger og andre lokale behov, jf. tabell 11. 
 
Infrastruktur regional IKT-portefølje 
Investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF og skal dekke kostnader til infrastruktur og 
testanlegg for løsninger utviklet gjennom den regionale IKT-porteføljen. 
 
 

ØLP 20-23 Budsjett ØLP 19-22

Andre investeringer i regionen MNOK 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Lokale IKT Investeringer 118                135                100                100                100                100              

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 66                   35                   30                   30                   30                   30                

Totalt 184                170                130 130 130 130

ØLP 20-23


