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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 15. oktober 2020 

 
 
SAK NR 074-2020 
 

BUDSJETTINNSPILL 2021 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar budsjettinnspill for 2021 med sum inntekter 4 728 MNOK, sum driftskostnader 
inkludert finanskostnader 4 628 MNOK, og et resultat etter finanskostnader på 100 MNOK.  
 

2. Styret vedtar innspill til investeringsbudsjett for 2021 på 1 075 MNOK inkludert lokale IKT 
investeringer. I tillegg reserveres 50 MNOK til program STIM hvis framdrift i prosjektene 
tilsier dette. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF reserverer likviditet tilsvarende. Styret vil 
bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 
 

3. Styret tar innspill til investeringsbudsjett fra den regionale IKT-prosjektporteføljen på 611 
MNOK samt 100 MNOK for regional forbedring til orientering. Administrerende direktør gis 
fullmakt til å fortsette den administrative dialogen med Helse Sør-Øst RHF knyttet til disse 
investeringene i 2021.  
 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre budsjettkorrigeringer basert 
på kvalitetssikring av budsjettinnspillet i dialog med Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
Skøyen, 9. oktober 2020 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Sykehuspartner HF Budsjettinnspill 2021  
Vedlegg 2: Tjenesteleveranser 2021 
Utrykt vedlegg: STIM programplan - vedlegg til sak 056-2020  

  

https://sykehuspartner.no/Styremter/082020/056-2020-1%20-%20Revidert%20STIM%20programplan%20med%20leveranseplan%202020.pdf
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1. Hva saken gjelder 

I saken gis en redegjørelse for budsjettinnspill 2021. De overordnede føringene for budsjett 2021 er å 
sikre økonomiske rammebetingelser for å oppfylle de mål- og resultatkrav som gis i Oppdrag og 
bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 (ØLP) ligger til grunn for 
budsjettinnspill for 2021. I sak 067-2020 Budsjettprosess 2021 fremlagt for styret 16. september ble 
det gjort rede for prosessen og fokusområder knyttet til budsjett 2021.  

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 

Hovedprioriteringer i 2021 

Sykehuspartner HF har en viktig oppgave som regionens leverandør av fellestjenester for IKT-, lønns-, 
personal-, økonomi- og logistikktjenester.  

 

Sikker og stabil drift er et fundament i Sykehuspartner HFs leveranser. For å sikre fremtidige 

leveranser er det nødvendig å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-
infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive og innovative løsninger til 
helseforetakene. Program STIM har ansvaret for å realisere denne infrastrukturen. 

Informasjonssikkerhet og personvern har vært prioriterte områder de siste årene, blant annet 

gjennom ISOP-programmet som ble avsluttet i 2020. Arbeidet med informasjonssikkerhet og 

personvern vil forsterkes ytterligere, blant annet gjennom den pågående standardiseringen, 

saneringen og moderniseringen. Det pågående arbeidet med standardisering og sanering er 
ressurskrevende, men helt avgjørende for fremtidig effektiv drift og forvaltning. Sykehuspartner HF 
ivaretar videre leveranser innenfor IKT til pågående og planlagte byggeprosjekter, og må forberede 

forvaltning og drift av IKT-løsningene som kommer med sykehusbyggene.   
 

For at Sykehuspartner HF skal understøtte helseforetakene som en felles tjenesteleverandør og 
utnytte de mulighetene teknologien gir, er videre utvikling av Sykehuspartner HFs egen organisasjon 
et viktig element. I tillegg må leverandørmarkedet benyttes på en hensiktsmessig måte. 
 

Sykehuspartner HF har gjennom 2020 lagt hovedprioriteringene fra Oppdrag og bestilling 2020 
til grunn, og har i tillegg til programmene ISOP og STIM prioritert følgende områder for å levere på 

oppdraget og realisere målbilde 2025: 
 

- Standardisering og sanering 
- Økt leveranseevne 
- Kjernekompetanse og kapasitet 

 
I tillegg har bestillinger for å understøtte helseforetakenes håndtering av Koronapandemien vært 
høyt prioritert.  
 
Gjennom budsjettprosessen har Sykehuspartner HF kartlagt behovet for underliggende aktiviteter 
med tilhørende ressursbehov for å levere på de overordnede prioriteringene. Det underliggende 
behovet er større enn det som er mulig å levere innenfor rammene i økonomisk langtidsplan (ØLP), 
og det er prioritert ut fra en risikobasert tilnærming. Prioriterte aktiviteter for 2021 er videreføring av 
program STIM og Windows 10, standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst 
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og forutsigbarhet og forbedret leveransekvalitet ut mot helseforetakene. For å levere på dette vil 
Sykehuspartner HF ta stilling til fremtidig kjernekompetanse og videreutvikle organisasjonen 
gjennom en bevisst satsning på kompetanseutvikling av egne medarbeidere, selektiv bruk av 
leverandørmarkedet og redusert bruk av ekstern bistand i form av innleie. 
   
Budsjettforutsetninger  

Budsjettinnspillet for 2021 bygger på følgende forutsetninger: 

Budsjettskriv nr. 4 – tidsplan og forutsetninger for budsjett 2021 – fra Helse Sør-Øst RHF: 

 Foretaksgruppens økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 (ØLP) justert for endringer 

som følge av forslaget til statsbudsjett for 2021, er førende for budsjett 2021 og 

beregning av tjenestepriser. 

 Erfaringstall fra 2020 og eventuelt tidligere år som foretakene er kjent med er lagt 

til grunn for budsjett 2021. 

 Pensjonskostnad for 2021 er beregnet ut fra NRS-beregningene fra juni 2020 som 

også inneholder estimater for 2021. 

 Rente på konserninterne lån og fordringer er satt til 0,6 % p.a. 

 Sentrale forutsetninger fra Budsjettskriv nr. 4 fra Helse Sør-Øst RHF er innarbeidet.  

Andre forutsetninger: 

 Økonomisk langtidsplan er indeksjustert fra 2020-kroner til 2021-kroner med en 
prognostisert konsumprisindeks på 1,7% og lønnsøkning på 1,7%. Avskrivninger er ikke 
indeksjustert. 

 Budsjett 2021 tar utgangspunkt i sentrale føringer lagt i Oppdrag og bestilling 2020 og 

planer i Regional IKT-prosjektportefølje.  

 Tjenesteprisene i budsjett 2021 forutsetter at Helse Sør-Øst RHF dekker akkumulert 
underskudd pr 2018 i Sykehuspartner HF gjennom en basisramme på 100 MNOK i 2021. 

 STIM blir basisfinansiert av Helse Sør-Øst RHF i henhold til forutsetning i økonomisk 

langtidsplan 2021 - 2024. Tilsvarende vil gjelde endringer i finans- og pensjonskostnader 
utover nivå i budsjett. 

 Kostnader knyttet til «end of life»-lisenser forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF, inntil 
dette er innarbeidet i tjenestepris ut mot helseforetakene. I budsjett for 2021 er dette 
hensyntatt med en viderefakturering til Helse Sør-Øst RHF.    

 I Budsjett 2021 er en fast timepris på kr 865,- benyttet for Sykehuspartner HF ressurser. 

Prisen er indeksjustert med antatt lønnsøkning. 

 Lønnsoppgjør for 2021 er forutsatt med 2,2%. 

 Det er forutsatt at ansvaret for Forsyningssenteret overføres fra Sykehuspartner HF til 
Helse Sør-Øst RHF fra og med 1. januar 2021.  

 Tjenestenivået og etterspørselen fra helseforetakene er økende og høyere enn 
leveransekapasiteten i Sykehuspartner HF. Det er også et betydelig antall åpne saker 
knyttet til for eksempel SLA oppgraderinger, og Sykehuspartner HF vil her måtte gjøre 
prioriteringer i samråd med helseforetakene gjennom utarbeidelse av kundeplaner for 
2021. 

 For å holde kostnadene nede har Sykehuspartner HF forutsatt betydelig effektivisering. 

Sanering av applikasjoner/servere, automatisering av prosesser samt prioritering av 

ressurser er forutsatt å gi betydelig kostnadseffektivisering. Applikasjonssanering 
forutsetter at helseforetakene standardiserer applikasjonsporteføljen. 
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 Prosjektene i STIM gjennomføres suksessivt og detaljplanlegging gjennomføres i tråd med 

gjennomføringsplan. Ulike veivalg vil forekomme for eksempel knyttet til kjøp av tjenester 
vurdert opp mot etablering av egne tjenester. Dette kan påvirke skillet mellom 
investerings- og driftskostnader. 

 Investeringsnivået i program STIM er tatt ned basert på en risikovurdering av de 
planene som foreligger, spesielt for prosjekter som er i en tidlig fase. Hvis STIM 

evner å øke gjennomføringsevnen slik at programmet kan investere ut over 
investeringene i budsjettet, vil det søkes om ytterligere investeringsmidler fra 

Helse Sør-Øst RHF. Det forutsettes at Helse Sør-Øst RHF reserverer likviditet på 50 

NOK ut over investeringsnivået i budsjett 2021. 
 Investeringsnivå knyttet til «lokale IKT investeringer» og «Infrastruktur / understøttelse av 

regional IKT-prosjektportefølje» er fastlagt av Helse Sør-Øst RHF. Økt behov innenfor disse 

postene vil føre til ytterligere finansieringsbehov. Dette fremmes eventuelt i egne 
forespørsler. 

 En eventuell ytterligere overføring av eierskap av lisenser og programvare fra 
helseforetakene til Sykehuspartner HF er ikke hensyntatt, men forutsettes å ikke ha 
resultateffekt for Sykehuspartner HF.  

 

Budsjettinnspill 2021 - nøkkeltall 
 

 
Tabell: Totalt driftsbudsjett for Sykehuspartner HF - 2021  

 
Budsjettinnspillet for 2021 påvirkes av noen grunnleggende endringer i forutsetningene 
sammenlignet med det som ble lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2021-2024: 
 

 Windows 10 utrulling til helseforetakene har tatt lenger tid og kostet mer enn forutsatt. 
Prosjektet planlegger å oppgradere 21.700 klienter innen 31. desember 2020 og 28.300 
klienter innen 30. november 2021 jfr. styresak 043-2020. For resterende 18 000 klienter er 
estimerte kostnader for 2021 innarbeidet i forslag til budsjett. Endelig leveranseplan og 

Sykehuspartner HF  Budsjett 

2020 

 ØLP

2021 

Budsjett 

2021

 Endring 

fra ØLP 

Basisramme 100 276 356 80

Økte pensjonskostnader 19 19

Driftsinntekter 4 036 4 279 4 175 -103

Konsulentinntekt 178 178 178 0

Sum driftsinntekter 4 314 4 733 4 728 -5

Lønnskostnader 1 088 1 157 1 168 11

Overtid og ekstrahjelp 46 49 51 2

Pensjonskostnad 150 168 188 20

Lønnsrefusjoner -27 -29 -28 0

Annen lønn 201 202 207 5

Aktiverbare timer -107 -106 -90 16

Varekostnad 32 32 35 3

Avskrivninger 1 236 1 369 1 344 -25

Lisenser,service og vedlikehold 1 002 1 207 1 189 -17

Ekstern bistand 293 278 298 20

Andre driftskostnader 222 221 228 7

Sum driftskostnader 4 136 4 548 4 590 42

Driftsresultat 179 186 139 -47

Nettofinans 79 86 39 -47

Resultat 100 100 100,0 0           
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kostnadsomfang utarbeides og fremlegges jfr. styresak 075-2020.                           
Driftskostnader for 2021 er inkludert i budsjett med 71 MNOK for 50 000 klienter og 
ytterligere 17 MNOK for de resterende 18 000 klientene. 

 Standardisering og sanering. Arbeidet med standardisering og sanering av applikasjoner 
forsterkes (jfr. styresak 043-2020 og 075-2020). Standardisering og sanering er inkludert i 
budsjett med kostnader på 19 MNOK for 2021. 

 Program STIM. Budsjettet er etablert med basis i reviderte planer jmf styresak 056-2020.  
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Inntekter 
I vedlagte budsjettforslag er finansiering via basisramme satt til 356 MNOK. Dette er 80 MNOK 
høyere enn forutsatt i økonomisk langtidsplan. Økningen skyldes økte driftskostnader for Windows 
10 prosjektet. Av basisfinansieringer er 100 MNOK reservert til å håndtere det akkumulerte 

underskuddet per 31.12. 2018 i Sykehuspartner HF.  

 
Økte pensjonskostnader på +20 MNOK i henhold til siste aktuarberegning per juni 2020 er forutsatt 
dekket 95% gjennom en tilleggs bevilling i henhold til forutsetning i økonomisk langtidsplan. 
 

Driftsinntektene gjenspeiler tjenesteprisen med unntak av inntektsstrømmer for konsulentinntekter 
og basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Driftsinntekter er summen av tjenestepriser på alle 

kundetjenestene fra både IKT og HRØR, leasing av periferiutstyr, brukerstøtte og «Felleskostnader, 
sikkerhet og utvikling» (FSU). I det videre arbeidet med detaljering av budsjett på tjenesteprisnivå vil 
dette bli stykket opp ytterligere mot de forskjellige kundetjenestene og helseforetakene.  

Reduksjon i driftsinntekter skyldes blant annet reduserte finanskostnader med -47 MNOK og 
reduserte avskrivninger med -25 MNOK. Disse endringene gir tilsvarende reduksjon i tjenestepris.  

   
Gjennom budsjetteringen i HRØR har gjennomfakturering av prosjekter knyttet til Regional 

forbedring tidligere ikke vært inkludert. Praksisen har ikke hatt økonomisk konsekvens da 

kostnadene og inntektene har vært like, men dette har ført til avvik både på inntekts- og 
kostnadssiden i månedlig resultatoppfølging. I budsjett for 2021 er estimert gjennomfakturering lagt 
inn med 23 MNOK. 

 
Kostnader 
I budsjett er det en vridning fra ekstern konsulentbistand til økt bruk av interne ansatte. At ekstern 
bistand likevel viser en økning skyldes at Windows 10 oppgraderingen, som ikke var inkludert i 
økonomisk langtidsplan, krever en høy andel eksterne konsulenter knyttet til blant annet 
applikasjonspakking. I tillegg inkluderer ekstern bistand 23 MNOK i gjennomfakturering HRØR 
(regional forbedring) som ikke tidligere har vært budsjettert. Korrigert for STIM, Windows 10 og 
gjennomfakturering HRØR er bistand i driften tatt ned med nærmere 60 MNOK. Dette henger blant 
annet sammen med mål om å bytte ut ekstern bistand med egne ansatte, samt økt bruk av 
tjenestekjøp fremfor time for time. 
 
Resultat 
Resultat på 100 MNOK er i tråd med økonomisk langtidsplan for 2021. 
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Investeringer 
Utkast til investeringsbudsjett for 2021 er med unntak av STIM i stor grad sammenfallende med 
nivået i økonomisk langtidsplan 2021 – 2024. Totale investeringer utgjør 1 075 MNOK i 2021. Dette 
er 75 MNOK lavere enn estimert i økonomisk langtidsplan (ØLP) for 2021.  
 

 

 
* STIM og Windows 10s investeringsbudsjett var opprinnelig 500 MNOK i Sykehuspartner HFs langtidsplan, men ble redusert til 440 MNOK i 

Helse Sør-Øst RHFs langtidsplan i samråd med Sykehuspartner HF. 

For program STIM og Windows 10 er nivået trukket ned med 67 MNOK i forhold til justert økonomisk 
langtidsplan og med 127 i forhold til opprinnelig langtidsplan levert av Sykehuspartner HF. Sikker og 
stabil drift er 15 MNOK høyere enn økonomisk langtidsplan for å kompensere for forsinkelser i 
moderniseringsprogrammet. Økningen er knyttet til nødvendige oppgraderinger i dagens kjernenett 
samt oppgradering i sentrale Datasenter. I budsjett er Tilgangsstyring flyttet fra porteføljen 
sikkerhetstiltak til STIM med 23 MNOK fordi utviklingen vil skje der. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 

Sykehuspartner HFs tjenester skal understøtte trygg og sikker pasientbehandling i helseforetakene. 

IKT blir en stadig mer integrert del av pasientbehandlingen, noe som forsterker kravet til sikker og 
stabil drift. 
 
Prioriterte aktiviteter for 2021 er videreføring av program STIM og Windows 10, standardisering og 
sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst og forutsigbarhet og forbedret leveransekvalitet 
ut mot helseforetakene. I tillegg vil Sykehuspartner HF bidra inn i regionale utviklingsprosjekter, og 
fortsette videreutviklingen som en tjenesteorientert organisasjon. Omfanget av leveranser til nye 
sykehusbygg vil øke i 2021. Dette stiller store krav til Sykehuspartner HFs omstillingsevne og fordrer 
god koordinering med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.  
 
Administrerende direktør legger vekt på å utvikle egne medarbeidere innenfor det som skal være 
Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet, og det er lagt opp til å erstatte konsulenter med egne 
medarbeidere i større grad enn det var lagt opp til i økonomisk langtidsplan. Økonomisk langtidsplan 
legger opp til en vekst av egne ansatte til og med 2022 med en liten reduksjon i 2023. For å lykkes 
med de omfattende oppgavene i de kommende årene er det helt avgjørende at Sykehuspartner HF 
evner å videreutvikle egne ansatte i takt med den teknologiske utviklingen, og utnytter kompetansen 

Investeringer Prognose Budsjett ØLP 2021-2024 Budsjett Endring 

Sykehuspartner investeringer MNOK 2020 2020 2021 B2021  (B21-ØLP)

Program (STIM, Win 10)* 247 308 440 373 -67

Stabil drift 235 235 230 245 15

Sikkerhetstiltak 82 99 85 62 -23

Forvaltning av kundetjenestene 25 35 40 40 0

Automatisering og effektivisering 30 30 35 35 0

Modernisering og effektivisering testmiljø 0 15 15 0

Annet 15

Totalt 634 707 845 770 -75

Investeringer Prognose Budsjett ØLP 2021-2024 Budsjett Endring 

Andre investeringer i regionen MNOK 2020 2020 2021 B2021  (B21-ØLP)

Utstyrsforvaltning 149 185 190 190 0

Lokale IKT investeringer* 63 60 100 100 0

Retsmedisinke fag 3 0

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 30 30 15 15 0

Totalt 245 275 305 305 0

Sum investeringer styrt av SP HF og lokalt finansiert 879 982 1 150 1 075 -75

Regional forbedring 64 70 100 100 0

Overført fra Regional IKT 367 422 759 611 -148

Sum investeringer styrt av HSØ 431 492 859 711 -148

Samlet investeringsnivå 1 310 1 474 2 009 1 786 -222
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og kapasiteten i leverandørmarkedet på en hensiktsmessig måte, med en dreining fra innleie av 
konsulenter til tjenestekjøp. Arbeidet med kjernevirksomhet og kjernekompetanse legger et viktig 
fundament for dette. 
 
Målene som er satt blant annet til standardisering og sanering vil være utfordrende, og det er 
fortsatt knyttet usikkerhet til både omfang og faktisk ressursbehov for gjennomføring av disse 
aktivitetene. I tillegg er det risiko knyttet til gjennomføring av prosjekter i program STIM. Gjennom 
omorganiseringen i 2020 og ny programstruktur har prosjektene blitt tettere knyttet opp mot linjen. 
Administrerende direktør vurderer at dette har styrket gjennomføringsevnen til programmet. Videre 
er flere av de største prosjektene nå i gjennomføringsfase, og kvaliteten på budsjett og planer er 
bedret og mer konkrete enn i de tidligste fasene foregående år.  
 
Administrerende direktør er opptatt av at Sykehuspartner HF skal være en forutsigbar 
tjenesteleverandør, og har lagt vekt på at rammene i økonomisk langtidsplan skal holdes. 
Sykehuspartner HF skal levere kostnadseffektive tjenester slik at midler i foretaksgruppen kan 

allokeres til beste for pasientbehandlingen. Sykehuspartner HF har forutsatt betydelig effektivisering 
gjennom blant annet sanering av applikasjoner og servere, automatisering av prosesser samt tydelig 

prioritering. 

Budsjett 2021 legger til grunn at mål og krav fra Oppdrag og bestilling 2020 videreføres. Budsjettet 
fordrer at Sykehuspartner HF styrker ressursplanleggingen for å styre mer egeninnsats mot 
programmene, samt realiserer en hensiktsmessig bruk av leverandørmarkedet for å underbygge 
leveransekraft og risiko.  

Samlet sett er det betydelige utviklingsoppdrag Sykehuspartner HF står overfor. Administrerende 
direktør vurderer at Budsjett 2021 innebærer en stram ramme som fordrer prioritering, men er 

gjennomførbart, og innstiller på at styret vedtar foreslått budsjettinnspill. 
 
 

 


