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

Helse- og omsorgsdepartmentet viser til Prop. 129 S (2016–2017) med følgende 

endringer av bevilgning og oppgaver til Direktoratet for e-helse i 2017: 

 

Bevilgningen på kap. 701, post 21 reduseres med 17 mill. kroner mot tilsvarende økning 

under kap. 761, post 67. Flyttingen er knyttet til nasjonalt prosjekt for behandling og 

oppfølging av kronisk syke på avstand ved hjelp av velferdsteknologi. Det ble i 2015 

bevilget 30 mill. kroner til prosjektet, jf. Innst. 11 S (2014–2015). Prosjektet skal omfatte 

400–500 pasienter og brukere i minst fire fylker. Utprøvingen av velferdsteknologiske 

løsninger startet opp høsten 2015 og videreføres i 2017. Helsedirektoratet har fått i 

oppdrag å etablere og lede prosjektet. Fire kommuner ble våren 2015 valgt ut til å delta i 

det nasjonale prosjektet. For å sikre gjennomføring og utprøving av løsninger vil midlene 

bli tildelt Helsedirektoratet som vil utbetale tilskudd til kommunene som er med i 

prosjektet. 

 

Videre vises det til tillegg til tildelingsbrev nr 3 – overføringer fra 2016 og statsregnskapet 

for 2016. Statsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på 28,5 mill. kroner på kap. 

761 post 62 til arbeidet med utvikling av elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-løftet). 

 

Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette fullmakt til Direktoratet for e-helse til å 

disponere overførte midler fra 2016 til 2017 på 28,3 mill. kroner på kap. 761 post 62. 

 
  

Direktoratet for e-helse 

Postboks 6737 St. Olavs plass 

0130 OSLO 
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Side 2 

 

Tabellene under viser en oversikt over tildelte midler på kap. 701 på postene 01 og 21 

hittil i 2017. 

 

Kap 701 Post 01 (i 1000 kr) 

Tildelingsbrev Beløp  

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2017 209 213 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 - overføringer fra 2016   5 000 
Tildeling totalt i 2017 post 01 214 213 

 

Kap. 701 Post 21 (i 1000 kr) 

Tildelingsbrev Beløp  

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. 6 - oppfølging av revidert budsjett 2017   -17 000*  

Tildeling totalt i 2017 post 21 319 728 

* 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 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristian Skauli (e.f.) 

underdirektør 

 

 

Arthur Sæmer Timraz 

seniorrådgiver 
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