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Tillegg til tildelingsbrev nr 12 - Oppfølging av omgrupperingsproposisjon 2017 

Vi viser protokoll fra taksforhandlingene med Legeforeningen av 23. juni 2017 og protokoll fra 

takstforhandlingene med privatpraktiserende fysioterapeuter av 13. juni 2017 og avsetning til 

utvikling av elektroniske pasientjournalsystem (EPJ) 

 

For avtaleåret 2017/2018 ble det med Legeforeningen avtalt å avsette 17 mill. kroner, mens 

det for Norsk fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Forbund ble det avtalt å avsette 3 mill. kroner.  

 

Direktoratet for e-helse har sekretariatsansvaret for de partsammensatte prosjektstyrene og 

bidrar med prosjektledelse.  

 

Direktoratet for e-helse tildeles 20 mill. kroner på kap. 762 post 21 for 2017 til arbeidet med 

utvikling av EPJ, jf. omtale i Prop. 21 S (2017-2018).  

 

Videre gis Direktoratet for e-helse en økt bevilgning på kap. 701, post 21 med 0,574 mill. 

kroner som en følge av forenklet modell for premiebetaling til statenspensjonskasse. 

 

Tildelinger i 2017 inkludert tillegg til tildelingsbrev nr. 12  

Tildelingsbrev Beløp (mill. kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2017 209 213 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 - overføringer fra 2016   5 000 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 11 - Lønnskompensasjon for 2017 1 530 

Tildeling totalt i 2017 kap. 701 post 01 215 743 

 

 

Direktoratet for e-helse 

Postboks 6737 St. Olavs plass 

0130 OSLO 
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Vår ref 

17/1131-77 

Dato 

19. desember 2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

 

Tildelingsbrev Beløp (mill. kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2017 

+ inntektskrav  

256 828 

  70 003 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 - overføringer fra 2016     9 879 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 5 - oppfølging av revidert budsjett 2017  -17 000*  

Tillegg til tildelingsbrev nr. 12 – Oppfølging av 

omgrupperingesproposisjonen 2017 

        574 

Tildeling totalt i 2017 kap. 701 post 21 320 284 

* Midlene er overført til kap. 761.67. som er knyttet til nasjonalt prosjekt for behandling og oppfølging av kronisk 

syke på avstand ved hjelp av velferdsteknologi 

 

Tildelingsbrev Beløp (mill. kroner) 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 5 – oppfølging av revidert budsjett 2017   28 300  

Tillegg til tildelingsbrev nr. 12 – oppfølging av 

omgrupperingesproposisjonen 2017 

  20 000 

Tildeling totalt i 2017 kap. 762 post 21  48 300 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Arthur Sæmer Timraz 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Riksrevisjonen 
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