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Statsbudsjettet 2018 kapittel 744 - Direktoratet for e-helse: Tillegg til
tildelingsbrev nr. 11
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrev av 19. desember 2017 og gir
følgende tilleggsoppdrag:

Statsstøtterettslige vurderinger som grunnlag for notifikasjon til ESA
Departementet ber om direktoratets syn på de statsstøtterettslige vurderingene som skal
ligge til grunn for en planlagt dialog med ESA i september. Formålet med dialogen er å
oppnå rettslig sikkerhet for at de aktivitetene som Norsk Helsenett SF og en eventuell
fremtidig nasjonal tjenesteleverandør utfører ikke omfattes av reglene om offentlig støtte.
Departementet har i vedlagte notat vurdert de tjenestene som Norsk Helsenett SF leverer i
dag og ber om eventuelle merknader til denne vurderingen, inkludert en vurdering fra
eksterne advokater. Departementet ber om at direktoratet involverer Norsk Helsenett SF i
arbeidet.
Frist for oversendelse er mandag 27. august.
I tillegg ber departementet om at direktoratet beskriver de nasjonale tjenestene som er
anbefalt overført til en nasjonal tjenesteleverandør og gir en utførlig vurdering av om
statsstøttereglene får anvendelse på disse.
Frist for oversendelse er mandag 10. september.

IKT-organisering – etablering av en nasjonale tjenesteleverandør
Departementet viser til oppdrag i tillegg til tildelingsbrev av 2. mars 2018 og direktoratets
foreløpige anbefaling om første steg i etablering av en nasjonal tjenesteleverandør.
Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
E-helseavdelingen

Saksbehandler
Anders Westlie
22 24 86 47

Direktoratet får utsatt frist til 31. august for levering av den samlede rapporten med
anbefaling om etablering av nasjonal tjenesteleverandør for e-helse med tilhørende styringsog finansieringsmodell. Samtidig bortfaller leveransen med frist 14. september som etter
planen også skulle innholde en gjennomføringsplan for etablering av tjenesteleverandøren.
Departementet gir direktoratet i oppdrag å anslå drifts- forvaltnings- og
vedlikeholdskostnader for eksisterende nasjonale tjenester som er anbefalt samfinansiert av
sektoren. Anslagene bør gjøres for 2018, 2019 og 2020, spesifiseres per tjeneste og
inkludere tjenester i regi av både direktoratet og Norsk Helsenett SF. Tallmaterialet skal
brukes som grunnlag for overordnet vurdering av økonomiske konsekvenser av en ny
finansieringsmodell for aktørene i sektoren.
Frist for oversendelse er 1. oktober. Videre arbeid med tallmaterialet skjer innenfor gjeldende
frister i det ordinære budsjettarbeidet.
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