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1 Innledning og bakgrunn
Denne rapporten er utarbeidet etter ønske fra styret i IT-Forum. Poenget med rapporten er å belyse
hvor mye IT-næring i Bodø bidrar med til samfunnet, på kort og lang sikt. Dette er fjerde gangen
samfunnsregnskapet blir utarbeidet, og på enkelte områder vil rapporten vise utviklingen fra 2008 til
2011.
I årets samfunnsregnskap er det kommet inn 3 nye bedrifter; VTG Norway, iBooking AS og Autosoft
AS.

1.1 Avgrensning
Et sentralt diskusjonstema er hvilke bedrifter som går under betegnelse IT-bedrift. I denne rapporten
har vi satt skillet med de bedrifter som har sin kjernevirksomhet vinklet inn mot IT relaterte
tjenester. Datainnhentingen er hovedsakelig kommet fra offentlige regnskap hvor NACE næringskode
er benyttet som avgrensningsgrunnlag. Følgende koder er tatt med:




62: Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
63: Informasjonstjenester
58.290: Utgivelse av annen programvare

Sovende selskaper er utelatt. Inneværende år er det til sammen 28 bedrifter som er med og av disse
er 12 med i IT-Forum, se vedlegg. Det er heller ikke dette året tatt med enkeltmannsforetak og andre
ikke-regnskapspliktige selskaper.
Selve rapporten er bygd opp i to deler; en ren bedriftsorientert del og en ekstern del. Den ekstern
omhandler ringvirkningene næringen skaper.
Tallmaterialet er basert på regnskapstall hentet fra Proff Forvalt, samt at en telefonrunde er blitt
gjennomført.

1.2 Forutsetninger og usikkerhetsmomenter
For å kunne estimere skatt og avgifts kroner som tilfaller staten, er det innhentet antall årsverk på de
ulike underavdelingene. Dette er tatt med i en ekstra beregning av hvilke samfunnsmessige goder ITnæringen skaper. Grunnet manglende regnskapstall er underavdelingene utelatt fra den «interne»
verdiberegningen.
Avgrensningen som følge av definisjon av IT- næringen, samt manglende tall fra underavdelingene,
gjør at man ikke får et fullstendig bilde av hva næringen skaper av verdier. Dette kan forstyrre
beregningene av den virkelige verdiskapingen næringen som helhet bidrar med.
For å kunne predikere verdiskapningen har man vært nødt til å benytte generelle statistiske tall rundt
skatt og avgifter. Dette skaper en viss usikkerhet rundt fremlagte tall, men innenfor et akseptabelt
nivå.
Videre kan det tenkes at det er foretatt diverse interne transaksjoner mellom bedriftene i ITNæringen i Bodø. Grunnet elimineringsproblematikken kan dette føre til en dobbelføring av
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verdiskapingen, gjennom at omsetning for en bedrift er varekostnad for en annen. Tjenestene og
produktene som vårt utvalg tilbyr er rimelig likt, og av denne grunn tror vi det er lite interne
transaksjoner mellom bedriftene. Dette, samt vanskeligheten med eventuelt å innhente informasjon
om eventuelle transaksjoner, har vi valgt og utelatte dette elementet.
Det er benytter samme modell som for samfunnsregnskapet 2008-2010. Dette for å gjøre resultatene
sammenlignbart med tidligere års resultater.
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2 Samfunnsregnskapet - innledning
Et samfunnsregnskap skal vise den samlede verdiskapningen i IT-Næringen som helhet, og hvordan
denne er fordelt på de store interessegruppene; de ansatte som bidrar med kunnskap, kapitaleiere
(aksjonærer og långivere) som bidrar med kapital og det offentlige som bidrar med infrastruktur og
tilrettelegging.
Utgangspunktet er at ansatte, bedriften og det offentlige i felleskap skal ha verdier igjen av driften i
selskapene. Større aktivitet kan gi større inntekter til kapitaleiere, det offentlig og flere
arbeidsplasser. Det offentlige får sine inntekter både gjennom bedriftsskatt, merverdiavgift, skatt på
lønn, arbeidsgiveravgift, utbytte- og eventuelt eiendomsskatt.
Et sentralt element er at ringvirkninger i samfunnet ut fra en definert næring skaper relativt stor
effekt på resten av økonomien og samfunnet. Dette har vi gode eksempler på f.eks. fra Glomfjord.
I dette samfunnsregnskapet skal vi både se inn på hva IT-næringen skaper av verdier selv, og gi en
«pekepinne» på ringvirkninger i samfunnet, spesielt gjennom mikroøkonomiske effekter og innkjøp
av varer og tjenester.

3 Direkte verdiskapning: IT- Næringen i Bodø
Samfunnsregnskaps interne del omhandler hvilken verdiskaping i samfunnet som er skapt direkte,
blant vårt utvalg. Dette regnskapet har tatt utgangspunkt i resultatregnskapet, og viser på en
oversiktlig måte hvordan fordelingen er på de respektive interessegruppene. Næringen som helhet
har skapt følgende verdier i 2011:

=
=
+
+
=

År
Sum driftsinntekter
Vareforbruk/ADK
Brutto verdiskaping
Kapitalslit (avskrivinger)
Netto verdiskaping i næringen
Netto finans
Diverse
Verdier til fordeling fra næringen

2011 Endring 08-11
571 579
19 %
245 507
-5 %
326 072
47 %
18 916
-17 %
307 156
54 %
1 213
-64 %
2 933
69 %
311 302
53 %

I tabellen ovenfor ser vi at verdiene fordelt til næringen utgjør netto 307 millioner, av en omsetning
på 571,5 millioner (NB: ikke med tall for IT-underavdelinger i Bodø). Dette er en økning på ca. 19
prosent i omsetning og en vekst på 54 prosent målt med netto verdiskapning i næringen fra 20082011. 245,5 millioner er vareforbruket, og dermed omsetning for underleverandører til næringen.
Denne viser seg å ha redusert noe siden 2008, og betyr dermed også at netto verdiskaping til
næringen har økt.
Fremstilt grafisk blir verdiskapningen som følger (2010 i parentes):
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3-1 Brutto verdiskapning i IT-næringen

Omsetning IT- Næringen i Bodø:

571,5 millioner
(580 mill)

Brutto verdiskapning
IT- Næringen i Bodø:

326 (326)

Kapital

millioner

Brutto verdiskaping hos
underleverandører (norsk og
utenlandsk):

245,5 millioner
(254 mill)
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Arbeidskraft

Når vi deler den totale verdiskapningen opp i ulike interessentgrupper, gir det følgende estimerte
fordelingstabell:

1. Ansatte
Ansatte
Lønnskostnad
- Skatt fra de ansatte
- Arbeidsgiveravgift
= Netto fordelt til ansatte

2011
252 657
80 850
19 960
151 847

Lønnskostnaden er totalt lønnskostnad for næringen som helhet. Av dette får de ansatte utbetalt
lønn etter skatt, samt at det settes inn pensjonsmidler. For å få ut nettoen må man trekke ut skatt
(32 %) og arbeidsgiveravgift (7,9 %). Gjennomsnittlig skattebetaling i Norge i 2011 var på 29,3 %. Som
følge av at IT næringen er kompetansebasert og har relativt sett en noe høyere lønn har skattesatsen
blitt satt til 32 % (snittet for de med lønn mellom 440 000 og opp til 800 000).

2. Offentlig

+
+
+
=

Offentlig
Driftskatt
Skatt fra ansatte
Arbeidsgiveravgift
Eiendomsskatt
Netto fordelt til offentligheten

2011
15 258
80 850
19 960
116 068

Skattekostnaden i årsregnskapet er benyttet som beregningstall for driftsskatten fra de respektive
bedriftene. Den årlige innbetalingen kan variere fra dette tallet grunnet midlertidige forskjeller, men
dette vil gi små endringer og jevne seg ut på sikt. I tillegg får det offentlige inn skatt fra ansatte, samt
arbeidsgiveravgift. Det er ikke tatt hensyn til eiendomsskatt ettersom få av selskapene eier egen
eiendomsmasse.

3. Kapitalinnskytere
Långivere
Netto renter
= Netto fordelt til finansinstitusjoner

2011
-1 213
-1 213

Avkastning til eierne
Avsatt til utbytte
= Netto fordelt til eierne

2011
39 061
39 061

Selskapene
Tilbakeholdt overskudd/underskudd mot annen EK
= Netto fordelt til selskapene
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2011
5 539
5 539

Spesielt Dips har hatt en stor kontantbeholdning og en høy netto finans. Nettoen for næringen er
dermed at netto finans er positiv. Dette har også sammenheng med en relativt lite/moderat
kapitalkrevende bransje.
Det er i tillegg satt av utbytte på MNOK 39 i 2011. Størsteparten av dette kommer fra Dips ASA.
Tilbeholdt overskudd utgjør totalt rundt MNOK 5,5. Det er viktig at det holdes kapital igjen i selskapet
for finansiering av videre vekst.

3.1 Oppsummert grafisk
3-2 Verdiskapningsfordeling 2011

Verdiskapningsfordeling 2011
12,94%

1,78%

Netto fordelt til ansatte
48,78%

Netto fordelt til offentlige

37,28%

Netto fordelt til eierne
Netto fordelt til
selskapene

Vi ser at den største verdiskapingen kommer fra verdier gitt til de ansatte i form av lønn og sosiale
ytelser. Siden IT-næringen er basert på human kapital er ikke dette uvanlig. Det er mye lønnskostnad
per omsetningskrone, sett i forhold til for eksempel en mer mekanisk industribedrift. Profitten til
næringen var høyere i 2011, og eierne har valgt å ta ut relativt store utbytter. Dette gjør at netto
fordelt til eierne har økt vesentlig fra 2010 til 2011, og i % har andelen fordelt i ansatte gått ned. De
ansatte har skapt større verdier for eierne. Effekten av dette er mye grunnet et stort avsatt utbytte i
Dips ASA. Andelen til det offentlige er på rundt 37 %.
Utviklingen år for år følger:
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3.2 Verdiskapning til fordeling 2008-2011
3-3 Verdier til fordeling fra næringen

Verdier til fordeling fra næringen
350 000

35%
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30%

250 000

25%

200 000

20%

150 000

15%

100 000
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50 000

5%

0

Verdier til fordeling fra
næringen
Nominell vekst

0%

2008

2009

2010

2011

Tabellen ovenfor viser utviklingen i verdier til fordeling fra IT-næringen, vist både i kroner og i %. Fra
2008 til 2011 har nominell vekst vært på 52,7 %. Fra 2010 til 2011 er veksten på rundt 2 %. Veksten
stammer fra småselskapene, da DIPS har en nedgang i driftsinntekter fra 2010 til 2011.
3-4 Verdiskapning fordelt

Verdiskapning fordelt
350 000
325 000
300 000
275 000
250 000
225 000
200 000
175 000
150 000
125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
0

Til kapitalinnskyterne
Til det offentlig
Til ansatte
Verdiskapning til fordeling

2008

2009

2010

2011

Siden 2008 har alle hovedgruppene økt verdiskapning, utenom ansatte som en liten nedgang fra
2010 til 2011. Dette kan indikere at næringen har blitt mer effektiv. Spesielt i 2011 har
kapitalinnskyterne økt verdiskapningen. Differansen mellom øverste på søylen og linjen
«verdiskapning til fordeling» tilsvarer tilbakeholdt kapital fra driften.
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4

Ringvirkninger i samfunnet

4.1 Skatt og avgift
Det offentlige finansierer utgiftene til velferdsoppgavene i stor grad med skatter og avgifter fra
bedrifter, lønnsmottakere og konsumenter. Når vi beregner skattebidraget i et samfunnsregnskap for
en bedrift, kan vi ikke bare se på bedriftsskattene. Både arbeidsgiveravgiften og skatt på de ansattes
vare- og tjenesteforbruk hører med. Bedriftenes evne til økonomisk verdiskaping er helt avgjørende
for innbyggernes private og offentlige velstand. Den markedsbaserte verdiskapingen er nødvendig
som finansieringskilde for offentlig tjenesteproduksjon. Personbeskatningen er den viktigste skatteog avgiftskilden for det offentlige, noe som også dette samfunnsregnskapet viser.
Netto fordelt til det offentlige er på ca. 116 millioner (opp fra 107 millioner året i 2010). Denne
posten inneholder ikke statens inntekter på de ansattes forbruk, merverdiavgift og andre statlige
gebyrer ved offentlige tjenester vil utgjøre store summer. Utgangspunktet for analysen er «ren lønn»
fra årsregnskapene til selskapene. Følgende forutsetninger er benyttet:
- Ren lønn MNOK 213
- Skattesats 32 %
- Sparerate på 8,2 % (trekkes ut fra forbruket)
Ansatte i IT-næringen har dermed, potensielt sett, rundt MNOK 145 millioner i tilgjengelig
forbrukskapital i 2011. Noe av denne kapitalen vil bli spart, og ifølge SSB har spareraten i snitt vært
på 8,2 % av disponibel inntekt i 2011. Totalt forbruk blir dermed MNOK 133 for 2011.
Det er ikke alle tjenester som forbrukerne bruker kapital på som er avgiftsbelagt, og det er forskjellig
sats på de varer og tjenester som er betonet med merverdiavgift. I forrige rapport benyttet vi
Finansdepartementet oversikt som viser at gjennomsnittlig merverdiavgift for en norsk
industriarbeiders gjennomsnittlige lønn ligger på 13 Prosent. Denne satsen velger vi også å benytte i
årets samfunnsregnskap samtidig som vi legger til 2 prosent i andre avgifter og gebyrer som vil
forekomme, totalt 15 %. Statens avgifter på lønnstagernes forbruk blir dermed ca.20 millioner.
Selskapene har til sammen gitt ut utbytte på 39 millioner. Dette vil bli beskattet på investorshånd, og
er ikke tatt med i skattesatsen som er benyttet ovenfor, ettersom dette er finansinntekter.
Skattesatsen på finansinntekter er på 28 %, og utgjør dermed 11 millioner. Dette gir følgende total
skatt- og avgiftsinnbetaling:
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Skatt og avgifter i prosent av verdiskaping
Verdiskaping fra næringen
311 302
Beregnet skatt og avgift
146 938
Skatt- og avgiftsprosent
47,20 %
Dette er en økning fra 44 % til over 47 % skatt og avgift i prosent av verdiskapningen. Årsaken til
økningen ligger i økt utbytte.

4.2 Varekostnad → innkjøp hos underleverandører
Vareinnsatsen representerer salgsinntekter for norske og utenlandske underleverandører, som i sin
tur også har behov for norske og utenlandske underleverandører. Dette omfattende samspillet, eller
avhengighetsforholdet, mellom bedrifter gir verdiskapende ringvirkninger i flere næringer. Dersom
bedriften taper i konkurranse med utenlandske bedrifter får det konsekvenser for bedriftens norske
underleverandører.

En modell utarbeidet av NHO tilsier at gjennomsnittlig andel av verdiskapingen hos norske bedrifter
er 78 prosent, resterende skjer i utlandet. I mangel på annen god data på området, velger vi også i
årets samfunnsregnskap å benytte denne malen.
Totalt blir den innenlandske brutto verdiskapingen på 446 mill (571,5 (total omsetning)*0,78).
Underleverandørens verdiskaping blir da: 245,5 mill.- 125,5 mill.= 120 mill. Årsaken til at utenlandsk
import blir trukket i fra underleverandørene er antagelsen om at bedriftene i IT- næringen ikke
importerer selv, men bruker lokale og nasjonale kjøpskanaler. I tillegg må kapitalslitet tas hensyn til,
ettersom dette er en verdiforringelse. Kapitalslit settes til 7 % grunnet at IT-næringen med
underleverandører har moderate balanser. Netto verdiskaping blir da 106 millioner. Lokal
verdiskaping er estimert til 63,6 mill (60 %).
Estimert antall årsverk for IT- Næringen i Bodø er på 383 årsverk (363 årsverk+ 33 ansatte). Disse
tallene er estimert ut ifra gjennomsnittlig lønnskostnad per årsverk for de selskapene som oppgir
årsverk sett i forhold til lønnskostnaden, og total lønnskostnad i selskapene som ikke oppgir årsverk.
Gjennomsnittlig lønnskostnad per årsverk viste seg å være NOK 660 000. Hvert årsverk drar da inn
ca.1,5 millioner i omsetning. Igjen så tilsvarer dette tilsvarer totalt 71 årsverk i sving for de norske
underleverandørene.
En annen metode for å estimere antall årsverk skapt hos underleverandører er å ta utgangspunkt i en
kryssløpstabell. Denne er utarbeidet av SSB og tar utgangspunkt i nasjonalregnskapet og ser på hva
forskjellige sektorer i næringslivet handler av varer og tjenester hos andre sektorer. Den siste
tabellen utarbeidede tabellen er fra 2010. IT-næringens kryssløp mot andre næringer, og estimerte
årsverk i andre næringer er listet i tabellen under:
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4-1. IT-næringens kryssløp og estimerte årsverk av ringvirkninger i andre næringer (NB!
Listen viser kun kryssløp ≥ 0,1 %)
Næring

Kryssløp 2010

Utvinning av råolje og naturgass, ekskl. tj.
Næringsmiddelindustri
Forlag og grafisk industri
Kjemikalske råvarer
Metallvareindustri
Maskinindustri
Møbelindustri og annen industri
Kraftforsyning
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Grossisthandel
Bil- og husholdsreparasjoner
Hotell- og restaurantvirksomhet
Utenriks sjøfart
Lufttransport
Tjenester tilknyttet transport
Post og telekommunikasjoner
Finansiell tjenesteyting
Forsikring og pensjonsfond
Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting
Eiendomsdrift ellers
Utleievirksomhet, maskiner og utstyr
Databehandlingsvirksomhet
Forskning og utviklingsarbeid
Annen forretningsmessig tjenesteyting
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet
Kulturell tjenesteyting og sport
Totalt

Årsverk 2012

0,70 %
0,80 %
4,30 %
1,10 %
0,70 %
1,70 %
0,60 %
1,30 %
9,40 %
1,30 %
5,60 %
2,50 %
0,80 %
2,10 %
0,90 %
1,90 %
23,90 %
2,50 %
0,60 %
0,70 %
4,90 %
1,30 %
7,50 %
1,50 %
15,80 %
1,00 %
0,60 %
100 %

0,04
1,75
7,99
1,31
1,27
2,75
1,25
0,49
19,2
2,6
11,42
8,5
1,7
4,67
2,1
5,21
31,8
1,85
0,42
1,65
3,7
1,01
13,2
4,65
27,12
1,29
0,65
159

Med samme forutsetningene som under estimeringen ovenfor, og med nye beregninger for årsverk
hos underleverandører, vil skatte og avgiftsinntekter gjennomsnittlig bli (fratrukket utbytte):
136 millioner1 * ((159/383) = 56 millioner
(136 millioner *((70/383) = 25 millioner)
Et oppsummert bilde av årsverk og skatteberegningene er som følger:

1

Beregnet skatt og avgift: MNOK 147-11 (utbytteskatt) = MNOK 136
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Et oppsummert bilde av estimatene i rapporten så langt blir som følger:
4- 2 Oversiktsbilde verdiskapning og skatt
Netto innlandsk verdiskaping:

417 millioner (409 mill)

Totalt skatt og avgiftsbidrag næringen og
underleverandører:

203 millioner (194 mill)
Netto verdiskaping IT- Næringen i Bodø: 311 millioner (304 mill)
Netto verdiskaping hos norske underleverandører: 106 millioner (105)

Total skatt- og avgiftsbidrag IT-Næringen i Bodø: 147 millioner (134 i 2009)
Skattebidrag og avgiftsbidrag norske underleverandører: 56 millioner (59
mill)

Skatt- og avgifts bidraget fra den totale netto innlandske
verdiskapingen:

48,6% (47 %)
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5 Estimert ringvirkningseffekten uten underavdelinger
203 millioner i skatter og avgifter kan finansiere følgende (enten eller)2:

5-1 Eksempler på hva skatt - og avgiftspengene kan finansiere:

1 624 Barnehageplasser

254 Sykehjemsplasser

2 137 Grunnskoleplasser

61 % av statens bidrag til «Stormen»
kulturhus






Barnehageplass koster ca. 125 000 for det offentlige, er da fratrukket makspris.
Heldøgns sykehjemsplass koster rundt 800 000 kroner
Grunnskoleplass. Var 63 000 kroner i 2003 (KOSTRA). Er stor variasjon mellom kommuner, og grunnet økt fokus
på spesialundervisning settes gjennomsnitt kostnaden til 95 000 kroner.
Statens direkte bidrag er på MNOK 333 (tilskudd og momskompensasjon).
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5.1

Estimert ringvirkningseffekt med underavdelinger

Fra Proff forvalt ser man at antall ansatte er 68 i 2010, mens en telefonrunde til alle aktuelle
underavdelinger gir oss informasjon om at dette utgjør 61 årsverk (116 med Telenor Key Partner).
Ved å benytte de samme forutsetningene som tidligere i utredningen blir vi i stand til å estimere hva
underavdelingene generer til statskassen i form av skatter og avgifter.
Lønnskostnadene, hvis man bruker samme forutsetning som over, blir 40,2 millioner NOK (660K x 61
årsverk). Vi benytter en skattesats på 32 prosent, arbeidsgiveravgift på 7,9 prosent, gjennomsnittlig
merverdiavgift på 15 prosent og sparerate på 8,2 prosent.
5-2 Skatt og avgifter i underavdelinger (i 1000 NOK)

Skatter og avgifter
Beløp
Skatt og arbeidsgiveravgift
16 064
Merverdiavgift
3 770
SUM
19 834
Total får blir da innbetalte skatter og avgifter til staten 223 (213) MNOK.

5-3 Eksempler på hva skatt – og avgiftspengene kan finansiere
(inkl. underavdelinger i IT-næringen Bodø):

1 782 barnehageplasser
279 sykehjemsplasser
2 347 grunnskoleplasser
67,0 % av statens bidrag til
«Stormen» kulturhus

15

Beregning 2 (med Telenor Key Partner)
Skatt og avgifter i underavdelinger, med TKP (i 1000 NOK)
Lønnskostnadene blir 76,5 millioner NOK (660K x 116 årsverk).
0-4 Skatt og avgifter i underavdelinger inkludert TKP (i 1000 NOK)

Skatter og avgifter
Beløp
Skatt og arbeidsgiveravgift
30 547
Merverdiavgift
7 169
SUM
37 716
Total får blir da innbetalte skatter og avgifter til staten 241 (230) MNOK.

5-5 Eksempler på hva skatt – og avgiftspengene kan finansiere
(inkl. underavdelinger i IT-næringen Bodø, med TKP):

1 928 barnehageplasser
301 sykehjemsplasser
2 537 grunnskoleplasser
72,3 % av statens bidrag til
«Stormen» kulturhus
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6. Sluttkommentar
Dette samfunnsregnskapet viser at IT-næringen i Bodø bidrar med betydelige midler til samfunnet i
form av skatter og avgifter, og dermed er bedriftene med på å tilrettelegge for en god
samfunnsstruktur lokalt og nasjonalt.
Årsregnskapet ble utarbeidet i 2008 og oppdatert for 2009 og 2010. Det tas sikte på videre årlig
oppdatering av regnskapet, og at det skal presenteres i aktuelle fora hvor IT Forum er representert.
Dette vil bidra til å synliggjøre IT- næringen i Bodø.
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Vedlegg 1- Oversikt over utvalg
Navn

ITET AS
Itet Business Solution AS
Pitch Management AS
Softspring AS
IT Partner Bodø AS
Dialog EXE
Extensor AS
Opscom Systems AS
VTG Norway AS
Seria AS
Ibooking AS
Enit Nord AS
Smallsoft AS
Norsk Kvalitetservice AS
Mål og mening AS
Ipcomm Data & Software Drift AS
Digital Dokumentflyt AS
Ipcomm Fleet Optimalization AS
Induce AS
Media 24 AS
Presis Programvare AS
Whitefox AS
Morpheus Software AS
Earrangement AS
Softarch Technologies AS
Autosoft AS
DIPS ASA
Poweroffice AS

NACE

Kommentar

62
62
62
62
62
62
62
62
62 Ny i 2011
62
62 Ny i 2011
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62 Ny i 2011
58.290
58.290

Prosjektservice er tatt ut av samfunnsregnskapet for 2011 ettersom de har sin daglige drift i Fauske
Kommune.
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Vedlegg 2- Oversikt over IT-forum medlemmer
Medlemmer i IT- Forum
Bedrift
DIPS
eArrangement
Extensor
Induce
Autosoft
Dialog EXE
WhiteFox
PowerOffice
Seria
Softspring
iTet
iBooking
Increo
iTicket
Ventelo
Bodø Energi
Global Investments
Universitetet i Nordland
Kunnskapsparken Bodø
Broadnet
mpDesign
Norbit
Nordkontakt
Team Bodø KF
Salten Regionråd
Signal Bredbånd

NACE
58.290
62
62
62
62
62
62
58.290
62
62
62
62
62
62
61
35
68
85
70
61
73
74
33
84
84
61

I utvalget
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei (Underavdeling)
Nei (oppløst i mai 2011)
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei (underavdeling)
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
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Vedlegg 3- Underavdelinger
Selskap
Axdata Norge Avd. Bodø
Helse Nord IKT Nordlandssykehuset
Increo Interactive Creations Avd. Bodø
IST International Software Technology AS Avd Bodø
Purehelp.no AS avd. Bodø
Funn IT AS avd. Bodø

Ansatte

Årsverk
2
39
4
8
8
7

1
36
3
8
7
6

Sum uten TKP

68

61

Telenor Key Partners

58

55

126

116

Sum ink. TKP

Vedlegg 4- kommentar rundt kryssløpstabell
Beregningene er gjort på følgende måte; Fra kryssløpstabellen ser vi at IT-næringen kjøper 9,4
prosent varer og tjenester fra bygge- og anleggsbransjen. Dette tilsvarer ca. 11,8 millioner(126 0373 *
0,094). Fra SSB finner vi at 75 prosent av verdiskapingen i bygge- og anleggsbransjen er
lønnskostnader: 11,8M*0,75 = 8,9M. Videre finner vi av nasjonalregnskapet at lønnskostnaden per
årsverk i bygge- og anleggsbransjen er 437 000. Antall årsverk generert i denne næringen blir da
8,9M/0,437M = ca. 20 årsverk. Tilsvarende er gjort for samtlige andre næringer som IT-næringen
handler med. Summert tilsvarer dette en ringvirkning på 166 årsverk hos norske underleverandører.

3

Verdiskaping hos norske underleverandører
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