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Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2691 fra stortingsrepresentant 
Torgeir Knag Fylkesnes - Årlige kostnader knyttet til innkjøp av eksterne 
IT-tjenester for offentlig sektor de siste fem årene 

Jeg viser til brev av 21. september 2020 fra Stortingets president med oversendelse av 

spørsmål nr. 2691 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til Finansministeren.  

 

Finansministeren har oversendt spørsmålet til meg for besvarelse. 

 

Spørsmål: 

Hva er de årlige kostnadene knyttet til innkjøp av eksterne IT-tjenester for offentlig sektor 

de siste fem årene, herunder datalagringstjenester, maskinvare, lisenser og 

programvare, IKT-utvikling, IT-styring og annen øvrig IT-virksomhet? 

 

Svar: 

Totale IT-kostnader for offentlig sektor omfatter kostnader i kommunal sektor, 

fylkeskommunal sektor og statlig sektor.  

 

Tallene for statlig sektor er hentet av DFØ fra statsregnskapet og viser utgiftene i statlige 

bruttobudsjetterte virksomheter. Tallene fra statsregnskapet blir publisert hver måned, og 

dersom representanten Knag Fylkesnes ønsker mer detaljerte data enn det jeg har gjengitt 

her, kan det lastes ned direkte fra www.statsregnskapet.no.  

 

DFØ har delt IT-utgiftene inn i tre kategorier. Disse kategoriene er kjøp av tjenester, utgifter 

til programvare og programvarelisenser, og utgifter til datamaskiner (PCer, servere m.m.).  
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Oversikten nedenfor viser utgifter i statlige bruttobudsjetterte virksomheter for de siste fem 

årene. Alle tall er i millioner NOK. 

 

Konto  Kontonavn 2019 2018 2017 2016 2015 

671 Konsulenttjenester til utvikling av 

programvare, IKT-løsninger mv.  4567 3554 3021 2837 2499 

675 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, 

IKT 1826 2732 3221 2915 2257 

  Sum kjøp av tjenester 6393 6286 6242 5752 4756 

474 Programvarelisenser 143 169 233 225 203 

642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.) 1782 1593 1376 1259 902 

652 Programvare (anskaffelse)  378 270 258 244 219 

104 Programvarelisenser og egenutviklet 

programvare 168 178 104 34 3 

107 Immaterielle eiendeler under utførelse 350 90 129 183 20 

  Sum kjøp av programvare og 

programvarelisenser 2821 2300 2100 1945 1347 

128 Datamaskiner (PCer, servere m.m) 627 561 433 247 134 

498 Datamaskiner (PCer, servere m.m) 740 657 734 727 748 

655 Datamaskiner (PCer, servere m.m) 500 593 631 706 528 

643 Leie av datamaskiner 124 93 89 95 87 

  Sum kjøp og leie av datamaskiner 1991 1904 1887 1775 1497 

  Sum utgifter til innkjøp av IKT-tjenester 11205 10490 10229 9472 7600 

 

Kjøp av tjenester 

For kjøp av tjenester til programvare og IKT-løsninger skilles det mellom tjenester til utvikling 

som føres på konto 671 Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. og 

tjenester til løpende drift som føres på konto 675 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, 

IKT. Løpende serviceavtaler for programvare og IKT-løsninger føres på konto 675. Dersom 

virksomheten har satt ut sin IKT-funksjon, føres utgifter knyttet til dette på konto 675.  

 

Utgifter til programvare og programvarelisenser 

Konto 474 Programvarelisenser inneholder engangsavgifter ved anskaffelse av programvare. 

Konto 642 Leie av datasystemer inneholder utgifter knyttet til leie av datasystemer, herunder 

årlige programvarelisenser og årlig avgift for domenenavn og lignende. Konto 652 

Programvare (anskaffelse) inneholder utgifter knyttet til anskaffelse av programvare med 

lavere anskaffelseskost enn 50 000 kroner og/eller utnyttbar levetid på under 3 år.  

 

For virksomheter som fører regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige 

regnskapsstandardene (SRS), er utgifter knyttet til innkjøp av utvikling av programvare ført 

på konto 104 Programvarelisenser og egenutviklet programvare og konto 107 Immaterielle 

eiendeler under utførelse. Konto 104 inneholder engangsavgifter ved anskaffelse av 
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programvare. For virksomheter som velger å balanseføre egenutviklet programvare, skal 

konto 107 benyttes i utviklingsperioden. Selv om disse virksomhetene fører regnskapet etter 

periodiseringsprinsippet, så rapporterer de etter kontantprinsippet til statsregnskapet.  

 

Utgifter til datamaskiner (PCer, servere m.m.) 

For virksomheter som fører regnskap etter SRS, er utgifter knyttet til innkjøp av datamaskiner 

ført på konto 128 Datamaskiner (PCer, servere m.m.). Kontoen benyttes ved balanseføring 

av PCer, servere, skrivere, komponenter i trådløst nettverk når dette ikke er integrert i 

bygningen (rutere, switcher etc.) og lignende.  

 

Konto 498 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) inneholder utgifter vedrørende PCer, servere, 

skrivere, komponenter i trådløst nettverk når disse ikke er integrert i bygningen (rutere, 

switcher, etc.). Konto 655 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) inneholder utgifter for 

eiendeler med anskaffelseskost som har en lavere verdi enn 50 000 kroner og med en 

utnyttbar levetid på mindre enn 3 år. Konto 643 Leie av datamaskiner inneholder utgifter til 

leie av datamaskiner og lignende.  

 

Kommuner og fylkeskommuner 

For kommunal sektor er det vanskeligere å få ut gode tall enn for statlig sektor, ettersom 

kostnadene er registrert i regnskapssystemene i den enkelte kommune og fylkeskommune, 

og evt. også i egne selskaper (interkommunale samarbeid og -selskaper o.l.). SSB har siden 

2018 gjennomført en undersøkelse om IT-bruk i kommuner og fylkeskommuner. Et av 

spørsmålene byrået stiller dreier seg om kommunens eksterne IT-utgifter, og dekker de 

områdene representanten Knag Fylkesnes spør etter, nemlig kjøp og leie av maskinvare, 

kjøp og leie av programvare, eksterne utgifter til digitaliseringer og kjøp av IKT-tjenester. 

Interkommunale samarbeidstiltak og interkommunale selskaper er omfattet i undersøkelsen. 

Utgifter til merverdiavgift, leie av bredbånd, bruk av telefon og kostnader til egne ansatte er 

ikke med i statistikken. Det foreligger derfor ikke tall for tidligere år enn 2017 fra denne 

undersøkelsen. 

 

SSB oppgir også at ikke alle kommuner svarer på undersøkelsen. Av de som svarer, er det 

heller ikke alle som svarer på spørsmålet om IT-utgifter, og alle kommunene rapporterer 

heller ikke på samme måte, til tross for detaljert veiledning fra SSB. Dette kan skyldes at 

utgifter til IKT er spredd utover ulike budsjettposter, slik at det er krevende for kommunene å 

samle og rapportere presise tall. På grunn av dette er det ikke mulig å oppgi årlige kostnader 

til innkjøp av eksterne IT-tjenester i kommunene og fylkeskommunen nøyaktig, og heller ikke 

å bryte dem ned på de ulike tjenesteområdene Knag Fylkesnes etterspør.  

 

De aggregerte tallene for de kommunene og fylkeskommunene som er innrapportert er angitt 

i tabellen under. Tallene i parentes angir hvor mange kommuner og fylkeskommuner det 

aggregerte tallet er basert på for det aktuelle året. Tallene er i millioner NOK. 
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 2019  2018  2017   

Kommuner  6 777,07 (337 av 422) 6 726,34 (399 av 422) 6 354,71 (392 av 426) 

Fylkeskommuner 657,96 (7 av 17) 751,81 (16 av 17) 695,60 (16 av 18) 

 

Siden det ikke er mulig å separere IT-bruken i Oslo mellom de fylkeskommunale og 

kommunale oppgavene, er tallene for Oslo kun tatt med under "Kommuner" for å unngå 

dobbeltrapportering. Derfor er totalt antall fylkeskommuner i denne konteksten angitt som 18 

for 2017, og 17 for 2018 og 2019.  

 

Tidligere utredninger (Concreto 2015) har beregnet totale IKT-kostnader for kommunal 

sektor (kommuner og fylkeskommuner) til i overkant av 7.3 milliarder kroner i 2014, og om 

lag 7 milliarder kroner i 2012 og 2013. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Linda Hofstad Helleland 

 

 

 


