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Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 - Oppfølging av omgrupperingsproposisjon 
2020 mv. 

Vi viser til Prop. 42 S (2020-2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og 

omsorgsdepartementet og inst. 165 S (2020-2021).  

 

Direktoratet for e-helse tildeles 10 mill. kroner til merkostnader i arbeidet med 

digitaliseringstiltak for å understøtte håndteringen av pandemien under kap 744, post 01.  

 

Det vises videre til lønnsoppgjøret for 2020 for Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-

helse får fullmakt til å overskride tildelt bevilgning for 2020 på kap. 744, post 01 for 

konsekvensene av lønnsoppgjøret 2020 med inntil 0,361 mill. kroner. 

 

Videre vises det til tildelingsbrev nr. 11 i 2018 og dialog med Direktoratet for e-helse 

angående betaling for advokatkostnader i forbindelse med statsstøtterettslige vurderinger 

som grunnlag for notifikasjon til ESA. Direktoratet for e-helse tildeles 0,3 mill. kroner på kap. 

701, post 21 til advokatkostnader i forbindelse med statsstøtterettslige vurderinger som 

grunnlag for notifikasjon til ESA.  

 

Vi viser til takstforhandlingene med Legeforeningen av 25. september 2020 og 

takstforhandlingene med privatpraktiserende fysioterapeuter av 4. november 2020 og 

avsetning til utvikling av elektroniske pasientjournalsystem (EPJ). For avtaleåret 2020-2021 

ble det med Legeforeningen avtalt å avsette 17 mill. kroner, mens det for Norsk 

fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Forbund ble avsatt 3 mill. kroner.  
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Side 2 
 

Direktoratet for e-helse har sekretariatsansvaret for de partssammensatte styringsgruppene 

og bidrar med prosjektledelse.  

 

Det stilles 10 mill. kroner til dispossisjon på kap. 701, post 21 for 2020 til arbeidet med  EPJ-

løftet, jf. omtale i Prop. 1 S (2019-2020). Direktoratet vil få resterende bevilgning til 

disposissjon på 10 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021. 

 

Tabellene under viser en oversikt over tildelte midler på kap. 701 og 744 hittil i 2020. 

Kap 744.21 

Tildelingsbrev Beløp (i 1000 kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse                                                          177 280 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 – Oppfølging 

av omgrupperingsproposisjonen 2020 mv. 

                                   10 361                           

Tildeling totalt i 2020  187 641 

 

Kap 744.21 

Tildelingsbrev Beløp (i 1000 kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse                                                          326 193 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 2 – Overføringer 

fra 2019  

                                                             8 879 

Tildeling totalt i 2020  335 072 

 

Kap 701.21  

Tildelingsbrev Beløp (i 1000 kroner) 

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse                                                          435 037 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 2 – Overføringer 

fra 2019 

                                                           45 400 

Tillegg til tildelingsbrev nr 3- 

Digitaliseringstiltak i forbindelse med 

koronaepidemien 

80 000 

Tillegg til tildelingsbrev nr 5 - Oppfølging av 

revidert budsjet 

5 000 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 – Oppfølging 

av omgrupperingsproposisjonen 2020 mv. 

10 300 

Tildeling totalt i 2020                                                          575 737 

 

Med hilsen 

 

 

Kristian Skauli (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Arthur Sæmer Timraz 

seniorrådgiver 

 



 

 

Side 3 
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