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• Samtlige delporteføljer har hatt utfordringer med ressurser grunnet 
koronautbruddet, spesielt nevnes:

• RKL
• Regional kurve- og medikasjonsløsning – mest berørt i mars-mai

• VIS
• Regional ERP
• Sykehusapotekene ERP
• Regional data- og analyseplattform

• RIF
• Forskningsportalen og verktøy og tjenester

• Øvrige prosjekter
• IKT-løsning for screening av tarmkreft
• Statistisk logganalyse

Koronastatus



Forklaring til rapportene (*)

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurder beskrivelse av tiltak

RØD
Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

KOST Prosjekt: Prognose som prosjektbudsjett per 
fase eller inntil 5 % over.

Prosjekt: Prognose 5-15% over prosjektbudsjett per fase 
eller over styringsramme (P50).

Prosjekt: Prognose er 15% eller mer over 
prosjektbudsjettet per fase eller over kostnadsramme 
(P85).

TID Som planlagt eller bedre. Innenfor planlagt 
slakk.

Mindre avvik. Utenfor planlagt slakk. Vesentlige avvik. Sluttemilepæl ikke mulig å nå.

OMF=
Omfang
(inkl. kvalitet)

Som planlagt eller ubetydelig endring i 
omfang.

Litt dårligere enn avtalt, «ikke kritiske» leveranser tas ut av 
omfang ELLER det er forventning om økning i omfang.

Vesentlig reduksjon i omfang eller økt forventning til 
omfang. Leveransen blir ikke akseptert.

RISK =
Risiko

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet 
er akseptabel (innenfor toleranse). 
Prosjektleder/programleder vurderer at det er 
tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra 
risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er i grensen 
av det som kan aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder/programleder vurderer at det er usikkert om 
det er tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er over 
det som kan aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder/programleder vurderer at det ikke er 
tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

BRUK =
Ibruktagelse og 
gevinstrealisering

Som planlagt eller ubetydelig endring i 
forberedelse til ibruktagelse og 
gevinstrealisering.

Litt dårligere enn planlagt forberedelse til ibruktagelse og 
gevinstrealisering, men det er fortsatt innenfor toleranse.

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) 
forberedelse til ibruktagelse og gevinstrealisering.

DRIFT =
Forberedelse til 
overlevering til 
forvaltning og 
drift

Forberedelse til overlevering til drift og 
forvaltning går som planlagt.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er noe 
forsinket, men det fortsatt innenfor toleranse for avvik.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
betydelig forsinket.

(*) Grenseverdiene vil bli endret fra og med rapporteringen i september



Status pr prosjekt i delportefølje RKL

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Overordnet status er god på inneværende faser i alle prosjekter, med unntak av fire prosjekter.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Norsk Helsenett har foreslått en løsning for utsendelse av individrettet informasjon fra 
helsenorge.no. Det arbeides med å ferdigstille og forankre løsningen hos alle parter.

Kjernejournal dokumentdeling

• Prosjektet vil ikke kunne ferdigstilles innfor tid og kostnadsramme ettersom utprøving 
ikke er startet. 

• Behandle endring av omfang, tid og kostnadsnivå i porteføljestyret 10. september.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Risiko er rapportert rød. Det er uenigheter vedrørende veivalg for virkestoffordinering. 
Direktoratet for e-helse ønsker en annen løsning enn SAFEST prosjektet. 

Klinisk legemiddelsamhandling

• Dersom man ikke finner en løsning vil ikke alle helseregionene kunne dra nytte av 
SAFEST virkestoffordinering til planlagt tid og innenfor SAFEST planlagte levetid. 

• Prosjektet bruker mye ressurser på avklaring og det får konsekvenser for fremdrift på 
andre leveranser.

• Dersom man ikke får grunnlag for virkestoffordinering levert av SAFEST må andre 
leveranser med avhengigheter til dem replanlegges

• Klinisk legemiddelsamhandling vil ikke klare å finne gode alternativer for samhandling 
mellom kurve og EPJ innenfor rimelige økonomiske grenser.

• Dialog med de øvrige helseregionene og Direktoratet for e-helse for å avklare veivalg for 
Virkestoffordinering. 



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Byggekloss 1 (journalinnsyn) har store avhengigheter til DIPS-oppgraderingen (OCA-
prosjektet) som har forsinkelser og endrer planer.

• Prosjektet har presentert alternativ gjennomføringsplan på programstyremøte 18. juni. 
Tilslutning for å endre prosjektets omfang for både byggekloss 1 (BK1) Journalinnsyn og 
byggekloss2 (BK2) Sikre grensesnitt. Ønsker dette skal innføres ved alle ni helseforetak.

Regional EPJ journalinnsyn

• Det er utarbeidet en samlet beskrivelse av endring av omfang og kostnadsnivå som er 
behandlet i programstyret.

• Prosjektet følger nå plan med alle ni helseforetak i omfang for begge byggeklosser.

• Behandle endring av omfang, tid og kostnadsnivå i porteføljestyret 10. september 2020.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er fortsatt kostnadsoverskridelse. 
Prognosen er lik kostnadsrammen på 9,8 millioner kroner og prosjektet melder derfor 
rød på kostnad. Fremdriften i anskaffelsen følger planen.

Regional løsning for helselogistikk

• Prosjektet jobber med å levere innenfor kostnadsrammen

• Prosjektet har gjennomført tiltak for å møte styringsrammen, igjennom å redusere 
ressursbruk og at helseforetakene inkludert Sykehuspartner selv tar kostnad ved noe av 
arbeidet.

• Prosjektet har behov for sikkerhetsarkitekt under evalueringsarbeidet. Det jobbes med 
omprioriteringer for å få dekket behovet. 



Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste periode

Programmet har siden forrige tertialrapportering  fått følgende styrende beslutninger:

• Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente anskaffelse av Nasjonal IKT-løsning for 
AMK 1. juli, sak 075-2020. Planleggingsfase (BP2) for innføringsprosjekt i 
Helse Sør-Øst er startet og kalles Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-
Øst, sak 030/20 i programstyret for RKL.

• IKT-porteføljestyret besluttet å gjenoppta regional EPJ modernisering 11. 
juni. 

• Usikkerhetsmargin er utløst for anskaffelse av radiologiløsning og 
multimediearkiv i Helse Sør-Øst og budsjett og styringsramme er økt til 23 
millioner kroner.

• Regional løsning for helselogistikk fikk godkjent endelig 
konkurransegrunnlag av RKL programstyret 28. august, sak 044/20. 

• Oppstart gjennomføringsfase (BP3) for Digitale innbyggertjenester mine 
henvisninger er behandlet i programstyret i RKL, sak 046/20. Saken skal 
viderebehandles i porteføljestyret 8. oktober.



Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste tertial

Regional EPJ journalinnsyn
• Oppgraderte byggekloss 2 sikre grensesnitt ved Akershus universitetssykehus 12. juni.
• Innførte byggekloss 2 sikre grensesnitt ved Sykehuset Telemark 30. august.

• Regional kurve- og medikasjonsløsning har innført MetaVision ved:
• Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen på Bærum sykehus ved Vestre Viken 26. mai.
• Klinikk for psykisk helsevern på sykehuset i Arendal og på sykehuset i Kristiansand ved Sørlandet sykehus 3. juni. 
• Oslo universitetssykehus på avdeling nyfødt intensiv 29. august.

• Regional laboratoriedataløsning har formelt testet og fått godkjent piloten for IHR for patologi ved 
Sykehuset Østfold. Forvaltningsansvaret for Sykehuset Østfold og Sykehuset i Vestfold er nå overlevert 
til Sykehuspartner.

• Digitale innbyggertjenester, digital utsending av brev ble innført ved Oslo universitetssykehus 8. juni og 
ved Sørlandet sykehus 26. juni. 

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv har ferdigstilt endelig konkurransegrunnlag. 

• Regional ambulansejournal har innført første versjon av regional løsning ved Sykehuset Østfold 8. juni. 
Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark har bestilt 
nettbrett og utstyr til ambulansene. 

• Dialogmelding helseforetak-legekontor er innført ved alle 9 helseforetak. 

• Helselogistikk har ferdigstilt endelig konkurransegrunnlag.

• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst har gjennomført en ekstra kvalitetssikring av kontraktene. 



Fremdriftsplan for RKL



Status og avvik i delporteføljen VIS

Porteføljeadministrativ vurdering

• Alle prosjektene i delporteføljen går i henhold til plan med unntak av 
Sykehusapotekene ERP.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

Sykehusapotekene HF har med bakgrunn i fremforhandlet tilbud utarbeidet et nytt 
kostnadsestimat. Estimatet ligger høyere enn den økonomiske rammen styret i Helse Sør-
Øst RHF satte i sak 020-2019 for anskaffelse og innføring av en bransjespesifikk ERP-
løsning.

Sykehusapotekene ERP

• Det tar lengre tid fra fremforhandlet tilbud til signering av kontrakt enn planlagt.

• I etterkant av fremforhandlet tilbud, er det gjort et arbeid for å belyse det regionale 
alternativet på nytt, og estimatene for dette alternativet ligger også høyere enn rammene 
i sak 020-2019. Det er betydelig forskjell i hvor grundig de to alternativene er utredet, 
og det må gjennomføres en planfase for det regionale alternativet før det eventuelt kan 
fremmes en sak for styret med rammer for et slikt prosjekt. 

• Styret i Sykehusapotekene HF skal behandle sak om ERP for Sykehusapotekene 21. 
september, og deretter planlegges sak i styret i Helse Sør-Øst RHF.



Oppsummering av leveranser i delportefølje VIS siste periode

Regional data- og analyseplattform

• Prosjektet har god fremdrift i planfasen og planlegger overgang til gjennomføringsfasen (BP3) i oktober.

Regional ERP

• Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP) og Sørlandet sykehus har replanlagt og fastsatt ny 
produksjonssettingsdato 1. februar 2021. Det er ressurssituasjonen ved sykehuset som ikke gjør det 
mulig å produksjonssette tidligere.
I oppfølgingsmøte mellom Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst RHF, før sommerferien, bekreftet 
Oslo universitetssykehus HF at de vil gjennomføre ERP prosjektet i henhold til prosjektavtalen og 
planen er å produksjonnsette 21. oktober 2021. 

• Arbeidet med å bygge en ny release R4.2 går som planlagt.

• Sykehuspartners arbeid med å lage ny fakturaflytløsning og konseptarbeidet med å flytte ERP-
løsningen over på sikker sone, går som planlagt.



Fremdriftsplan for Virksomhetsstyring



Status delporteføljen RIF

Porteføljeadministrativ vurdering: 

• Overordnet status gul. Det er avvik i fremdrift som følge av prioriterte endringstiltak knyttet til 
Covid-19 i Sykehuspartner. Sikkerhetshendelse i august har videre medført flere begrensninger for 
endringshåndtering og etablering av tjenester



Oppsummering av leveranser i delportefølje RIF siste tertial

• Forskningsportalen Helse Sør-Øst vil gå i pilotproduksjon i overgangen til 
oktober. 

• I verktøy og tjenester er de etablert samarbeid med Universitetet i Oslo for 
anskaffelse av Electronic Lab Notebook, og avtaleutvidelse for bruk av 
Microsoft 365 er tilrettelagt for Forskningsportalen Helse Sør-Øst

• Det jobbes med å utarbeide oppdaterte styringsdokumenter (BP3), med 
tilhørende budsjettbehov, for Forskningsportalen og Verktøy og tjenester.  
Planen er å legge det frem for porteføljestyret i november/desember



Fremdriftsplan for RIF



Status og avvik i øvrige prosjekter

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid er på pause, derav sist oppdatert rapport 7.2.20
• Mangler oppdatert rapport for:

• IKT-løsning for screening tarmkreft
• Statistisk logganalyse



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har ferdigstilt færre leveranser enn planlagt på grunn av at utviklingsfasen startet 
samtidig med koronautbruddet. Et helt nytt utviklingsteamet måtte sitte på hjemmekontor, noe som 
er en uheldig arbeidsform for smidig utvikling.

• Styringsgruppa kan ikke beslutte oppstart av utvikling av viktige leveranser på grunn av at 
forhandlinger om prisstruktur med leverandør vil foregå på RHF-nivå med leverandøren.

IKT-løsning for screening tarmkreft

• Avviket vil ikke påvirke oppstart av screening, men kun gi økte kostnader hvis det ikke hentes inn 
igjen. Prosjektet må i så fall komme tilbake med et endringsbehov for økte kostnader eller redusert 
omfang .

• Hvis avviket ikke blir lukket i løpet av høsten vil dette sannsynligvis påvirke screeningoppstart.

• Prosjektet må til styringsgruppemøtet i slutten av oktober og  gjøre en vurdering om redusert 
leveranseevne kan hentes inn igjen i løpet av de gjenstående fasene i gjennomføringsperioden.

• Prosjektet har eskalert dette i Helse Sør-Øst og bedt om at behandling av dette på møter med 
leverandør.



Oppsummering av leveranser i delportefølje øvrige siste tertial

• Det planlegges med sak om oppstart av gjennomføring på entydig 
strekkoding (GS1) til porteføljestyret i oktober Interaktiv henvisning og 
rekvisisjon planlegges behandlet i porteføljestyret i oktober (BP3)

• IHR - planlegger med sak til porteføljestyret om oppstart av gjennomføring i 
oktober.

• Modernisert folkeregister mottak og bruk planlegger med sak om oppstart av 
gjennomføring 12. november.

• Statistisk logganalyse: 2 av leverandørene trakk seg fra konkurransen i 
august. 2 leverandører leverte løsningsforslag innen fristen.  
Mottaksprosjekter i helseforetakene er påbegynt.



Fremdriftsplan for øvrige prosjekter



Portefølje: RHF - Konseptutredninger

Navn

K
O

STSist oppdatert TI
D

O
M

F

Fase D
R

IF
T

B
R

U
K

R
IS

K

RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr Konsept

RHF - Digital hjemmeoppfølging Konsept

RHF - Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser 10.03.2020Konsept

RHF - Lukket legemiddelsløyfe (konseptutredning) 09.09.2020Konsept

RHF - Modernisert folkeregister - mottak HSØ (konsept arbeid) 12.08.2020Konsept

RHF - Nye integrasjonerstjenester - del 1 (API) 01.09.2020Konsept

RHF - Samvalgsverktøy Konsept

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 08.09.2020Konsept

RHF - Verktøystøtte for nye metoder Konsept

17.09.2020Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler Side 1 med 10 rader av 10

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Her mangler enkelte rapporter på grunn av at det ikke foreligger godkjente mandater.



Ressursoversikt RHF* Ingen vesentlig endring siden forrige rapport.

Ressurssituasjonen i porteføljene er fortsatt noe 
påvirket av koronasituasjonen, og det har ført 
til noe lavere prioritet og produktivitet i enkelte 
prosjekter.

Bemanningsituasjonen følges opp regelmessig.

* RKL, VIS, RIF, konseptutredninger og øvrige prosjekter



Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

• Helseforetakene har omprioritert enkelte 
av ressursene som var avgitt til den 
regionale IKT-porteføljen til 
koronarelaterte oppgaver i eget 
helseforetak.

• Tallene dekker kun prosjektressurser, og 
ikke deltagelse i styringsgrupper og 
referansegrupper.



Økonomi i delportefølje RKL, totalt
K- S- Budsj.

ramme ramme totalt

RKL

Pågående prosjekter

RKL
Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning for 

helseforetakene i HSØ
Gjennomføring apr. 19 des. 20 25 23 23 23 20 20 17

RKL Dialogmelding helseforetak - legekontor Gjennomføring des. 18 des. 20 15 14 14 15 13 14 14

RKL Digitale innbyggertjenester Planlegge feb. 17 des. 20 26 25 25 24

RKL Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev Gjennomføring aug. 18 des. 20 32 31 30 30 25 23 22

RKL Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger fase 1 Planlegge apr. 20 sep. 20 2 2 1 1 1
RKL Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføring aug. 19 des. 20 18 16 16 27 2 16 18 15
RKL Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføring mai. 20 des. 23 33 31 29 29 7 8 5

RKL Regional EPJ journalinnsyn Gjennomføring sep. 18 jun. 21 126 115 96 185 87 92 64

RKL Regional EPJ modernisering Gjennomføring mai. 19 jun. 21 44 44 44 44 44 39 39

RKL Regional ambulansejournal Gjennomføring jan. 19 apr. 21 50 44 42 43 34 26 29

RKL Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføring mai. 18 des. 21 338 325 310 324 222 232 229

RKL Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføring feb. 17 des. 22 445 411 385 385 242 234

Regional laboratoriedataløsning fase 3 Gjennomføre feb. 17 jun. 21 301 301 242 234 230

Regional laboratoriedataløsning fase 4 Gjennomføre jan. 21 des. 22 85 85

RKL Regional løsning for helselogistikk (anskaffelse) Gjennomføring des. 19 des. 20 10 9 8 10 8 8 7

Tilførte oppgaver

RKL Stråledoserapportering Planlegge mai. 20 des. 20 2 1 1 1 1

RKL Anskaffelse av nasjonal IKT-løsning for AMK Totalt jul. 20 sep. 24 243 184 155 155 155 4 4

RKL Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 sep. 23 34 34 3 4 3

RKL Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 sep. 24 122 121 1 1

Felleskostnader

RKL RKL Arkitektur og design Felleskost N/A N/A 5 3 3 2

RKL RKL Programledelse Adm. N/A N/A 24 25 16 19

Totalt for delportefølje RKL 1 380 1 249 1 210 1 328 157 768 763

Regnsk. 

pr. d.d.

Del- 

portefølje
Prosjekt Start Slutt

Progn. 

Totalt

Budsjett 

pr. d.d.
Fase

Endring 

progn.

Realisert 

verdi



Økonomi i delportefølje VIS, RIF og øvrige, totalt

K- S- Budsj.

ramme ramme totalt

VIS

VIS Regional data- og analyseplattform Planlegge jan. 20 okt. 20 9 6 -2 6 4

VIS Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføring mai. 13 jun. 22 793 773 773 773 694 678

VIS Sykehusapotek ERP Gjennomføring mar. 19 mar. 21 128 102 102 57 7

VIS Implementering av ny fakturaflytløsning Gjennomføring feb. 20 feb. 21 20 20 11 9

VIS Konseptutredning flytte ERP til sikker sone Gjennomføring mar. 20 sep. 20 1 1 1

Totalt for delportefølje VIS 921 875 904 800 -2 768 698

RIF

RIF Regional Ikt for forskning Gjennomføring jan. 19 jul. 20 32 30 30 28 27 19

RIF Verktøy og tjenester Planlegging N/A N/A N/A N/A 4 2 2

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

RIF IKT for forskning - Programledelse Adm. Adm. N/A N/A N/A 4 4 3 2

Totalt for delportefølje RIF 32 30 38 34 32 21

Delportefølje Øvrige

Øvrige Entydig strekkoding (GS1)  - Planlegging Planlegging jan. 20 okt.20 4 3

Øvrige IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon) DIPS Interactor Planlegging apr. 20 okt.20 5 5 4 3

Øvrige IKT-løsning for screening tarmkreft Gjennomføring 60 60 26 17

Øvrige Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ Planlegging mar. 20 nov.20 7 7 5 5

Øvrige Regional arkitekturstyring Gjennomføring nov. 19 des.21 2 -5 1

Øvrige Statistisk logganalyse Gjennomføring jun. 20 sep.22 59 49 43 43 16 2

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

Øvrige Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid

Øvrige Modernisert folkeregister - melding om dødsfall

Totalt for delportefølje Øvrige 59 49 115 121 -5 52 31

Regnsk. 

pr. d.d.

Del- 

portefølje
Prosjekt Start Slutt

Progn. 

Totalt

Budsjett 

pr. d.d.
Fase

Endring 

progn.

Realisert 

verdi



Prosjektportefølje totalt

• Dialogmelding helseforetak - legekontor ligger an til å overskride styringsrammen på 14,1 
millioner kroner med 0,5 millioner kroner. Overlevering av løsningen til drift og forvaltning 
planlegges fullført innen 1. oktober 2020.

• Kjernejournal dokumentdeling - prosjektet vil ikke kunne ferdigstilles innfor tid og 
kostnadsramme ettersom utprøving ikke er startet. Behandle endring av omfang, tid og 
kostnadsnivå i porteføljestyret 10. september.

• Regional EPJ journalinnsyn – prognosen nå er på 185 millioner kroner, 59 millioner kroner 
over vedtatt kostnadsramme. Det arbeides med vurdering av tiltak, og det planlegges egen 
sak for styret angående videre plan for prosjektet.

• Regional løsning for helselogistikk - Prognosen er lik kostnadsrammen på 9,8 millioner 
kroner. Prosjektet har gjennomført tiltak for å møte styringsrammen, igjennom å 
redusere ressursbruk og at helseforetakene inkludert Sykehuspartner selv tar kostnad 
ved noe av arbeidet.

• Sykehusapotekene ERP – Det er fortsatt stor usikkerhet angående prognosen for ERP-
løsning for Sykehusapotekene HF. Det vil fremlegges egen styresak for valg av ERP-
løsning for Sykehusapotekene HF med tilhørende kostnader.

• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ -

Avviksforklaring 



Status økonomi 2020 i regional IKT-prosjektportefølje

Avviksforklaring
Det er lavere aktivitet og fremdrift enn planlagt for enkelte prosjekter hittil i 2020. Den viktigste 
årsaken til dette er at planleggings- og anskaffelsesfasen i flere prosjekter har tatt lenger tid enn 
forutsatt. I tillegg skyldes noe av avviket periodisering av budsjettet som for flere prosjektene er 
lagt inn flatt.

For regionalt IKT-område er avviket 119 
millioner kroner under budsjett, 102 millioner kroner 
under i regional IKT-prosjektportefølje og 17 millioner 
kroner under i forbedringsporteføljen. 
Grafen til høyre viser utviklingen i avviket på 
investeringer i forhold til vedtatt budsjett. 



Prognose 2020 for regional IKT-prosjektportefølje

Avviksforklaring
Dette skyldes i hovedsak at planlagte budsjetterte investeringer er utsatt som følge av 
forsinkelser i tidligere fase i prosjekter, noe lavere aktivitet og fremdrift enn planlagt for enkelte 
prosjekter i 2020.

For det regionale IKT-området er prognosen 90 
millioner kroner under budsjett, 84 millioner 
kroner i den regionale IKT-prosjektporteføljen og 6 
millioner kroner i forbedringsporteføljen.  


