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Tillegg til tildelingsbrev nr. 4 - Oppfølging av revidert budsjett 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020–

2021)   med følgende endringer av bevilgning og oppgaver til Direktoratet for e-helse i 2021: 

 

Bevilgningen på kap. 701, post 21 økes til sammen med 72 mill. kroner. Bevilgningen 

fordeler seg på følgende områder: 

• 10 mill. kroner for uforutsatte kostnader for modernisert folkeregister som følge av 

Schrems II-dommen  

• 10 mill. kroner knyttet til merverdiavgift til programaktivitetene i felles kommunal 

journal 

• 39 mill. kroner for å dekke en delvis utløsning av usikkerhetsavsetningen for steg C 

for helseanalyseplattformen. 

• 10 mill. kroner til EPJ-løftet for avtaleåret 2020/2021 

 

Videre gir Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, fullmakt til å 

disponere 3 mill. kroner av midler som er holdt igjen på kap. 701, post 21 til etableringen av 

Helsedataservice på Tynset.  

 

Tildelingen til Helseanalyseplattformen og Helsedataservice skal dekke økte kostnader som 

følger av at flere forhold fra usikkerhetsanalysen har inntrådt, og økte kostnader knyttet til 

lokalisering på Tynset. Tildelingen dekker kun deler av de økte kostnadene og programmet 

må replanlegge og tilpasse aktivitetene i 2021 til det økonomiske handlingsrommet. Det 

samlede ambisjonsnivået for Helseanalyseplattformen og Helsedataservice er ikke endret, 

men det vil være behov for å revurdere framdriftsplanen og vurdere tiltak for å begrense 

kostnadene og risikoen for framtidige kostnadsøkninger.   

Direktoratet for e-helse 

Postboks 221 Skøyen 

0213 OSLO 
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Side 2 
 

Tabellene under viser en oversikt over tildelte midler på kap. 744 postene 01 og 21, og  kap. 

701 post 21 hittil i 2021. 

 

Kap 744.01 

Tildelingsbrev Beløp (i 1000 kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse                                      178 849             

Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – Overføringer 

fra 2020 

400 

Tildeling totalt i 2021 179 249 

 

Kap 744.21 

Tildelingsbrev Beløp (i 1000 kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse                                                          150 966 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – Overføringer 

fra 2020 

12 800 

Tildeling totalt i 2021 163 766 

 

Kap 701.21  

Tildelingsbrev Beløp (i 1000 kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse                                                          715 128 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – Overføringer 

fra 2020 

                                                           94 200 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 – Oppfølging 

av revidert budsjett 

72 000 

Tildeling totalt i 2021                                                          881 328 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Arthur Sæmer Timraz 

seniorrådgiver 
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