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1.

Innledning

Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) er
et nasjonalt selskap, etablert 11. mai
2009 og lokalisert i Skien. Selskapet er
eid av de fire regionale helseforetakene
(RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse MidtNorge RHF og Helse Vest RHF eier 20
prosent hver i selskapet, mens Helse SørØst RHF eier 40 prosent.
Pasientreiser ANS var i full drift fra 1.
desember 2009 og samarbeider i dag med
18 lokale pasientreisekontor i hele landet
som er underlagt sine respektive helseforetak. Selskapet er et faglig kompetansesenter som yter juridisk bistand og
opplæring, og bidrar til harmonisering av
regelverk og praksis i forvaltningen av
pasientreiser på nasjonalt nivå. Selskapet
har videre systemeierskapet for
datasystemene som benyttes for reiser med
og for reiser uten rekvisisjon.

2.

Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS’ mål for
2014

Strategi
Strategiplanperioden er definert til 2013–
2015. Planen fastslår at strategiske mål for
selskapet skal ha utgangspunkt i følgende fire
overordnede perspektiver:
Brukerperspektivet, kundeperspektivet,
effektiv drift og offentlige føringer. Det er
videre definert fire strategiske fokusområder;
reiser med rekvisisjon, reiser uten rekvisisjon,
videreførte områder fra siste strategiplan og
det legges også opp til at selskapet skal se på
mulige nye tjenesteområder.

Selskapet er etablert for å oppfylle de
regionale helseforetakenes sørge for ansvar
på området pasientreiser. Selskapet har
også en service- og støttefunksjon og
ivaretar administrative og merkantile
fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt
transaksjonstunge saksbehandlings–
oppgaver for helseforetakene.

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
Pasientreiser ANS’ visjon er å skape gode og
likeverdige tjenester til pasientene og
kostnadseffektivisering for helseforetakene.
De overordnede verdiene for spesialist–
helsetjenesten er kvalitet, respekt og
trygghet. Pasientreiser ANS baserer seg på
de nasjonale verdiene, samt selskapets egne
verdier som er engasjert, imøtekommende
og pålitelig. De grunnleggende verdiene skal
prege kulturen i bedriften og selskapets
virke skal i alle sammenhenger være basert
på disse.

Reiser med rekvisisjon
Pasientreiser ANS er systemeier for
saksbehandlingssystemet for reiser med
rekvisisjon, NISSY. Selskapet skal her bidra
til kvalitet og effektivitet gjennom utvikling
av en fremtidig elektronisk systemløsning
og en hensiktsmessig standardisering av
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arbeidsprosesser. Målet er å sikre en
forenklet, standardisert og driftssikker ITplattform. Videre skal selskapet bidra til lik
praksis på tvers av regioner og kontorer
gjennom standardiserte arbeidsprosesser,
og god og standardisert opplæring til
brukerne. Brukerne skal oppleve
funksjonelle og brukervennlige systemer.
Kvaliteten og effektivitet i saksgangen skal
økes. Området skal drives kostnadseffektivt
med god datakvalitet og
styringsinformasjon og pasienten skal
involveres som en aktiv ressurs.

Andel saker behandlet av Pasientreiser
ANS i 2014

Omfang pasientreiseområdet 2014:
4,1 millioner reiser med rekvisisjon
4,8 millioner reiser uten rekvisisjon
745 000 innsendte søknader om
refusjon for reiser uten rekvisisjon

Reiser uten rekvisisjon
Pasientreiser ANS er systemeier for
saksbehandlingssystemet for reiser uten
rekvisisjon, PRO, og samarbeider med 12

lokale pasientreisekontor om ordningen for
reiser uten rekvisisjon. Selskapet mottar
søknader om reiserefusjon og tilhørende
dokumentasjon, skanner og legger disse til
rette for saksbehandling.
Saksbehandling av søknadene foregår ved
de lokale pasientreisekontorene.
Pasientreiser ANS bistår i saksbehandlingen
på etterspørsel og ved behov.
Pasientreiser ANS har saksbehandlet 14,7 %
av sakene totalt siden 2011, et antall saker
tilsvarende landets nest største
pasientreisekontor.
En hovedoppgave for selskapet i 2014 har
vært ledelse og gjennomføring av et
digitaliseringsprosjekt som skal forenkle og
fornye oppgjørsordningen for reiser uten
rekvisisjon, Mine pasientreiser. Dette er
nærmere omtalt senere i rapporten.

Kostnadsfordeling pasientreiseområdet 2014:
Reiser med rekvisisjon: 1 831 MNOK
Reiser uten rekvisisjon: 594 MNOK
Totalt for hele området: 2 425 MNOK

3.

Virksomhetsstyring - styrets
arbeid med intern styring og
kontroll

Styret for Pasientreiser ANS skal sikre seg et
samlet systemopplegg, basert på gjeldende
regler for internkontroll og eventuelle
supplerende tiltak, som gir eierne tilstrek–
kelig sikkerhet for at myndighetskrav følges
opp.

Internkontroll
Systemer for internkontroll er etablert. Det
foretas årlig en strukturert gjennomgang på
utvalgte områder av selskapets portefølje
med utgangspunkt i plan vedtatt av styret.
Det er etablert en tverrfaglig gruppe i
Pasientreiser ANS for arbeid med
internkontroll og risikostyring. Det
gjennomføres systematiske gjennomganger
per avdeling.
Det er videre etablert styringssystemer for
selskapets virksomhet i tråd med lovgivning
og oppgaver selskapet er tillagt. Høsten
2014 ble det anskaffet et elektronisk
internkontrollsystem som vil
implementeres i første kvartal 2015.
Hensikten er å ytterligere øke kvalitet og
effektivitet i internkontrollsystemet.
Styret har vedtatt at det to ganger per år
skal gjennomføres en helhetlig risiko–
vurdering i selskapet. Dette er fulgt opp ved
at saker fremmes for styret per april og per
oktober med oppdatert risikovurdering
inklusiv tiltaksplan. I 2014 ble det i tillegg
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gjennomført en egen risikovurdering av
organisasjonsutviklingsprosessen i
selskapet våren 2014. Forut for
fremleggelsen gjennomføres ledelsens
gjennomgang i ledergruppen som grunnlag
for styresaken. De øvrige elementene av
intern styring og kontroll er også en del av
selskapets halvårlige prosedyrer for
ledelsens gjennomgang.
I 2014 ble det gjennomført en samlet
risikovurdering av hele pasientreise–
området. Metodikk og mal for
risikovurderingen er basert på lik mal hos
Pasientreiser ANS, HF-ene og RHF-ene.
Risikoområdene som er vurdert tar derfor
utgangspunkt i relevante krav i lover,
forskrifter og avtaler. Disse inneholder
ufravikelige krav og vil derfor utgjøre et
minimum av hvilke områder som bør
risikovurderes.

Innsyn og internrevisjon
Styret har i 2014 hatt oppmerksomhet på
handlingsplan for oppfølging av rapporten
fra internrevisjonens gjennomgang av
tverrgående prosesser mellom helseforetak
med pasientreisekontor og Pasientreiser
ANS. Hovedfokus har vært på ni av i alt 19
punkter i rapporten der selskapet har hatt
oppfølgingsansvaret.
Internrevisjonen i Pasientreiser ANS har i
2014 gjennomført oppfølgingsrevisjon av
handlingsplaner etter nevnte tverrgående
revisjon der man har konsentrert seg om
oppfølging av tilgangsstyring i NISSY og
rutiner om releaser i dette systemet.
Ledelsens gjennomgang foretas to ganger pr
år og inkluderer bl.a. selskapets halvårlige
risikovurdering. Det Norske Veritas
Certification AS har foretatt gjennomganger
i Pasientreiser ANS i 2014 knyttet til
selskapets miljøsertifisering.

Medvirkning fra brukere og ansatte
Pasientreiser ANS verdsetter verdien og
nytten av engasjement både fra brukerne av
pasientreiseområdet og selskapets ansatte.

pasientreiseområdet bestående av
representanter fra sentrale
brukerorganisasjoner som
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO), Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO),
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
(LHL) og Pensjonistforbundet.
Gjennom brukerpanelet kommer nyttige
bidrag og råd som gjør at selskapet kan
utvikle gode løsninger til brukerne.
Det avholdes årlig fire faste møter i
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og
Samarbeidsutvalget (SAMU).
Arbeidsmiljøutvalget arbeider for et
forsvarlig arbeidsmiljø i selskapet. Utvalget
deltar i planleggingen av verne- og
miljøarbeid, og behandler spørsmål som
angår bedriftshelsetjenesten og
vernetjenesten. I tillegg drøftes jevnlig saker
med de tillitsvalgte, som også inviteres til å
være med i utvalg som utvikler interne
rutiner og retningslinjer. Tre ganger i året
gjennomføres en medarbeiderundersøkelse
som aktivt brukes for å ivareta og forbedre
arbeidsmiljøet. Gjennomgående har
undersøkelsen svært gode resultater. I
selskapets styre er to av medlemmene valgt
av og blant de ansatte i Pasientreiser ANS.

4.

Virksomhet og organisering

Evaluering av egen virksomhet og
organisering
Pasientreiser ANS har hatt en organisering
tilpasset driftsmessige oppgaver tillagt
selskapet i henhold til selskapsavtale og
SLA-avtale. Med bakgrunn i gjeldende
strategiplan og styrevedtak om igangsetting
av flere prosjekter, meldte det seg et behov
for å vurdere en annen organisering av
selskapet bl.a. mer tilpasset de nye
utviklingsoppgavene. Våren 2014 ble det
derfor gjennomført en omorganiserings–
prosess som resulterte i en ny avdelings–
inndeling i selskapet. Ny avdelingsstruktur
avspeiler selskapets nye, samlede
ansvarsområder.

Det avholdes årlig inntil fire møter i det
nasjonale brukerpanelet for
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Omstilling
Ved omleggingen av virksomheten var en
viktig målsetting fortsatt å sikre kvalitet i
alle leveranser. Videre skulle omorganiseringsprosessen ivareta helheten, sikre
gjennomføringskraft og ruste selskapet til å
møte fremtidige utfordringer. Omstillingen
har ikke medført endring av antall ansatte.:

med forenkling av refusjonsordningen for
reiser uten rekvisisjon.
Forprosjektfasen startet august 2013 og
skulle etter planen avsluttes juni 2014. Som
følge av at forslaget til regelverksendring og
høringsprosessen ble utsatt, ble forprosjektfasen i juni utvidet til november samme år.
Prosjektet har tre hovedmål:
 Enklere og lettere tilgjengelig
løsning for brukerne
 Størst mulig grad av
likebehandling
 Kostnadseffektiv
oppgaveløsning og
administrasjon

Forprosjektfasen har blant annet bestått av
følgende leveranser:




RAPPORTERINGER

5.

Faglige aktiviteter og
prosjekter

Prosjekt: Mine pasientreiser
Prosjektet omhandler en forenklet
oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon,
og er et resultat av Regjeringens målsetting
om å forenkle gjeldende ordning for
refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon, jf.
Regjeringens digitaliseringsprogram – På
nett med innbyggerne og Meld. St. 9 (2012–
2013) Èn innbygger – èn journal:
”Refusjonsordningen for transport til og fra
behandling (pasientreiser) skal forenkles og
være tilgjengelig via helsenorge.no.
Ordningen skal bli enklere med
standardsats, færre dokumentasjonskrav og
etablering av elektronisk løsning”.
Føringene i meldingen til Stortinget, legger
rammeverket for prosjektet og arbeidet




Kartlegge dagens organisering av
pasientreiser uten rekvisisjon
Utarbeide risiko og
konsekvensanalyser
Utarbeide løsningsbeskrivelser og
foreløpige prosesser til ny løsning
Utrede gevinstrealiseringsmodell
Utvikle prototype med brukertesting
og rapporter
Utrede mulig helautomatisk løsning

Forprosjektrapport ble behandlet og
godkjent i styringsgruppen 19.11.2014, og
forprosjektrapporten og direktiv for
gjennomføringsfasen planlegges fremmet
for AD-møtet i løpet av 1. kvartal 2015.
Endelig tidspunkt for når ny løsning settes i
drift avhenger av når foreslåtte
lovendringer og tidspunkt trer i kraft.
Parallelt med forprosjektet har HOD
arbeidet med et høringsutkast som skal
foreslå endringer i pasient- og brukerrettig–
hetsloven og syketransportforskriften.
Endringene skal legge til rette for en enkel
og tilgjengelig tjeneste for brukerne, og
enklere og mer effektiv saksgang som er
bedre tilpasset elektroniske prosesser.
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Høringsnotatet med foreslåtte
regelverksendringer ble sendt på alminnelig
høring 12. september med frist for hørings–
svar 26. september 2014. Forslaget skal
etter planen behandles i Stortinget våren
2015 og nytt regelverk vil kunne tre i kraft
1.1.2016, evt i løpet av året 2016.

Gode IKT-løsninger ved
pasientreisekontorene
Pasientreiser ANS har som ansvar å sikre
gode IKT-løsninger ved pasientreise–
kontorene. Budsjettdekning skal fremgå i
selskapets økonomiske langtidsplan.
Det er vedtatt en handlingsplan for å sikre
gode IKT-løsninger (Handlingsplan IKT for
2014) ved pasientreisekontorene. Denne
følges opp gjennom to nasjonale prosjekter:
Oppgjørskontroll og Samkjøring.
For å styrke kunderelasjonene og kvalitet i
tjenesteleveransene er det i forbindelse med
omorganiseringen i Pasientreiser ANS
etablert en egen avdeling for kunde- og
tjenesteutvikling. Det er også innført
regionvise dialogmøter med representanter
fra selskapet, Samarbeidsforum og
pasientreisekontorlederne i respektive
regioner. Omleggingene forventes å styrke
prosessene rundt utvikling av IKT-løsninger
i pasientreiseområdet. Foreløpige
tilbakemeldinger fra selskapets
samarbeidspartnere viser at disse stiller seg
positive til ordningene.

Prosjekt: Oppgjørskontroll

Prosjekt: Samkjøring og optimalisering
Samkjøring og optimalisering av
pasientreiser med rekvisisjon inngår i IKT
handlingsplan og er høyt prioritert ved alle
pasientreisekontorene. I dag benyttes
Direkteoppgjørsregisteret (NISSY) som
verktøy for planlegging av pasientreiser,
men selve arbeidsprosessen er manuell og
krevende.
Det er gjennom foranalyse og forprosjekt
avdekket at optimalisering av
arbeidsprosesser og IKT- verktøy vil kunne
gi vesentlige økonomiske besparelser.
Samtidig er det verifisert at det finnes
aktører som kan levere kommersielle
planleggings- og optimaliseringsløsninger
som kan integreres med øvrig systemer i
Direkteoppgjørsregisteret.
Pasientreisekontorene har også løftet behov
for et supplement til dagens taksameter og
andre løsninger for bestilling og
kommunikasjon mellom pasientreisekontor
og transportør, i prosjektet kalt «alternativ
bestillerløsning».
Forprosjektet Samkjøring og alternativ
bestillerløsning har videreført arbeidet som
ble gjennomført i prosjektets foranalyse.
Forberedelse av eksisterende teknologisk
plattform samt gjennomføring av
anskaffelse av ny planleggings- og
optimaliseringsløsning vil være sentrale
leveranser i en gjennomføringsfase frem
mot nytt beslutningspunkt i styret i
Pasientreiser ANS, juni 2015.

Tidlig i 2014 ble det gjennomført en
foranalyse for oppgjørskontroll for reiser
med rekvisisjon og sluttrapport ble
ferdigstilt i mars. Arbeidet oppsummerte
med at det er et behov for en nasjonal
tilnærming. Det er potensial for store
gevinster på området og det ble derfor
besluttet videre arbeid gjennom et
forprosjekt.
Forprosjektet ble igangsatt 1. mai og
sluttrapport for prosjektet vil etter planen
foreligge medio januar 2015.

Radar
Det er i løpet av 2014 innført ny portal for
styringsinformasjon innen pasientreise–
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området (Radar). Løsningen tilbyr mange
muligheter og en ny plattform for
visualisering og analyse av styrings–
informasjon. Innføringsprosjektet ble
gjennomført første halvår 2014 mens man i
andre halvår har hatt fokus på
kompetanseheving og utrulling. Flere
regioner har etablert regionale
superbrukerforum og på nasjonalt nivå er
det etablert et analysenettverk for
pasientreiseområdet som støtter systemeier
i den videre utviklingen. I den første fasen
er det således laget et godt rammeverk for
utvikling av styringsinformasjon innen
pasientreiseområde. I kommende fase av
utviklingen vil det være fokus på å utvide
med flere datakilder for å få en samlet
tilgjengelighet og mer helhetlig
styringsinformasjon.

Miljøsertifisering
I tråd med oppdrag fra eierne har
Pasientreiser ANS etablert og implementert
et miljøstyringssystem i selskapet. Målet var
å oppnå miljøsertifisering (ISO 14001) for
selskapet i løpet av 2014. Sertifiseringen
skal medvirke til å aktivt redusere
selskapets miljøbelastninger til et minimum.
Det Norske Veritas har som en uavhengig
tredjepart i 2014 revidert Pasientreiser ANS
for å verifisere at selskapet etterlever
kravene i standarden. Miljøstyringssystemet
er en integrert del av internkontrollen i
Pasientreiser ANS og alle medarbeidere
bidrar gjennom innspill til miljøtiltak og
oppfølging av disse. Det er etablert en egen
miljøgruppe i selskapet med kompetanse og
prioriterte ressurser til å opprettholde
miljøstyringssystemet i samsvar med
kravene i ISO 14001.
Fire områder prioriteres i 2014/2015:
1.
2.
3.
4.

Forbruk og papir
Reisevirksomhet
Avfallshåndtering
Anskaffelser

Teknologiskifte i Telenor
Med bakgrunn i at Telenor skal gjennomføre
et teknologiskifte som berører InContact,
gikk Samarbeidsforum for SLA

(samarbeidsarena for RHF-representanter
og Pasientreiser ANS) inn for at ansvaret for
forvaltning av ny avtale og administrasjon
av ny løsning ble overført til Pasientreiser
ANS. Dette vil bedre kontrollen med den
nasjonale forvaltningen av avtalen, gi bedret
forhandlingsgrunnlag, mer helhetlig tjeneste
for pasient og bedre grunnlag for nasjonalt
samarbeid.

6.

Selskapets planer for
utviklingen

Plan for å møte utviklingen
Selskapets strategiplan ble vedtatt av styret
i juni 2013 og skal revideres i april 2015.
Gjeldende plan har strategiske mål basert på
et tydelig bruker- og kundeperspektiv, fokus
på effektiv drift og hensyntaken til offentlige
føringer som standardisering og
digitalisering.
Strategiplanen retter selskapets innsats inn
mot fire strategiske fokusområder; reiser
med rekvisisjon, reiser uten rekvisisjon,
videreføring av områder fra strategiplan
2012–2014 og nye tjenesteområder. For
hvert av temaene er definert egne
innsatsområder.
Tiltaksdelen legger blant annet føringer om
forenkling, valgfrihet for pasient inkludert
større grad av involvering for de som ønsker
dette, standardisering av arbeidsprosesser
og standardisert opplæring til brukere. For
reiser uten rekvisisjon vil det omtalte
prosjektarbeidet Mine pasientreiser stå
sentralt med mål om å utvikle en
elektronisk basert selvbetjeningsløsning.
For reiser med rekvisisjon legger planen
opp til at det skal videreutvikles en
fremtidsrettet og driftssikker systemløsning
basert på standardiserte arbeidsprosesser.
Videreførte områder omfatter blant annet
arbeidet med å tilrettelegge for bedre
styringsinformasjon som grunnlag for en
helhetlig tilnærming til pasientreiseområdet
og å bidra til å bidra til likebehandling og
kvalitet innen reiseplanlegging og -oppgjør.
Planen legger også opp til at selskapets
kapasitet og kompetanse utnyttes best
mulig ved blant annet å utrede mulighetene
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for å utvikle nye tjenester som kan skape
verdier for kunder, brukere og eiere i
helsetjenesten.

dette. Det er en føring at Mine pasientreiser
skal bli en selvbetjeningsløsning via
nettportalen helsenorge.no

Utfallet av prosjekt Mine pasientreiser vil
påvirke organisering og innretning av
arbeidet med pasientreiser uten rekvisisjon.
Helse- og omsorgsdepartementet har
signalisert at pågående prosess vil avsluttes
i løpet av 2015 med tentativ utrulling av ny
ordning fra 2016. Pasientreiser ANS vil
legge dette til grunn ved neste revidering av
selskapets strategiplan. Den teknologiske
utviklingen som forventes å skulle skje
innenfor pasientreiseområdet vil berøre
både Pasientreiser ANS og helseforetakene.

Pasientreiser ANS bidrar med store
ressurser i prosjektet, noe som forventes å
vedvare i 2015. Det må videre legges til
grunn at konsekvensene av prosjektets
implementering vil endre innhold og
omfang av selskapets oppgaver relatert til
reiser uten rekvisisjon
Det vil være en viktig oppgave for selskapet
i kommende planperiode og legge til rette
for denne omleggingen.

Utviklingstrekk pasientreiseområdet 2010
til 2014, samt forventet utvikling i 2015 –
Økonomi, bemanning og aktivitet
Pasientreiser ANS innhenter årlig
akkumulerte tall fra pasientreisekontorene
via de fire RHF-ene for pasientreiseområdet,
et materiale som forelegges for AD-møtet.
Overordnet viser kostnadsutviklingen et
positivt bilde av pasientreiseområdet fra
2010 til 2014, kfr tabell, under. Alle beløp er
i 2014-kroner.
Mine pasientreiser
Regjeringen fokuserer på å digitalisere den
offentlige helsesektoren og samtidig gi
pasientene flere selvbetjeningsløsninger. På
denne bakgrunn samt et stort potensial for å
forbedre brukeropplevelsen og forventet
fremtidig kostnadsøkning, ser Helse- og
omsorgsdepartementet et behov for å
forenkle ordning for refusjon av reiser uten
rekvisisjon. Prosjekt Mine pasientreiser er
derfor igangsatt.
Gjennomføring av prosjektet Mine
pasientreiser og veien videre
Mine pasientreiser ble etablert våren 2013.
Behovsfasen ble ferdigstilt våren 2013 og
validerte behovet for en ny løsning. Videre
ble foranalysefase gjennomført frem til
sommeren 2013
Forprosjektfasen ble gjennomført fra august
2013 til november 2014. Prosjektet har
igangsettelse 01.01.2016 som målsetting,
men har avhengigheter som kan påvirke

IKT-løsninger
Prioriteringsmessig er arbeid og
ressursinnsats fra selskapet de siste årene
innrettet på en måte som har gjort at
driftsstabiliteten disse årene har vært
markert bedre enn tidligere. Denne
prioriteringen for å sikre driftsstabilitet og
ytelse vil være nødvendig også de
kommende år.
Med en god driftsstabilitet som basis er det i
2014 satt fokus på videreutvikling av
systemene for å bedre funksjonaliteten.
Flere prosjekt er igangsatt og levert på.
RADAR er etablert, og det er i 2014 levert på
automatisk SMS til pasient og forbedret
tilgangskontroll i NISSY.
En viktig målsetting for selskapet de
kommende år vil også være å arbeide for
gode elektroniske selvbetjeningsløsninger
for brukerne. Dette støtter opp under
regjeringens ambisjoner om at digital
kommunikasjon skal være den primære
kanalen for dialog mellom brukere og
offentlige virksomheter, ”digitalt førstevalg”.
Dette innebærer at digitale tjenester og
automatiserte prosesser skal være standard,
papir og manuelt arbeid unntaket.
Eksempler på mulige tjenester som skal
utvikles kan være innsending av
refusjonskrav, mottak av vedtaksbrev,
bestilling av pasienttransport og liknende.
Reiser med rekvisisjon er preget av
operativt miljø med raske beslutninger.
Systemstøtten har vært mangelfull og det
har over lengre tid vært et ønske om å sikre
bedre systemstøtte for
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planlegging/samkjøring av turene og
oppgjørskontroll av transportfakturaene.
Pågående prosjekter blir viktig for å sikre en
ytterligere profesjonalitet av tjenesten og
forløpige analyser viser store økonomiske
potensialer via lavere transportutgifter.
Neste steg i utvikling av reiser med
rekvisisjon kan være å se på ytterligere
digital involvering av pasient og enklere
bestillings/godkjennings prosess for
rekvirentene.
NASJONALT

Regnskap
2010

Regnskap
2011

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Prognose
2014

Årsverk
Totalt antall årsverk

571,0

545,4

497,7

503,2

498,0

329 894 382

294 048 070

301 378 040

308 682 814

308 329 140

1 660 978 920

1 592 370 151

1 594 180 090

1 541 110 931

1 592 230 311

Netto transportkostnader enkeltoppgjør

401 043 443

418 323 171

429 592 808

437 967 537

403 586 035

Øvrige driftskostnader

129 507 341

123 790 552

109 240 625

132 429 094

121 285 334

2 521 424 086

2 428 531 944

2 434 391 563

2 420 190 375

2 425 430 820

Driftskostnader
Lønnskostnader
Netto transportkostnader direkteoppgjør

Totale netto driftskostnader
Aktivitetstall
Antall vedtak
Antall rekvisisjoner

832 017

821 760

774 099

782 991

761 785

3 072 422

3 807 009

3 916 974

4 003 161

4 103 660

Tabell: Utvikling i driftskostnader og aktivitet 2010 – 2014
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