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1 Innledning
Det kan diskuteres hvilke bedrifter som går under betegnelsen IT- bedrift. ITnæringen i Bodø er i denne utredningen hovedsakelig betegnet av de bedrifter som
går under NACE næringskode 62, tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, og
næringskode 63, informasjonstjenester, i foretaksregisteret. I tillegg er det
supplert med selskaper i næringskode 58.290, utgivelse av annen programvare,
ettersom disse er nært beslektet til de overnevnte. Sovende selskaper er utelatt. I
2009 var det til sammen 28 bedrifter er med og av disse er 11 med i IT-Forum, se
vedlegg. Det er heller ikke dette året tatt med enkeltmannsforetak og andre ikkeregnskapspliktige selskaper.
Selve rapporten er bygd opp i to deler; en ren bedriftsorientert del og en ekstern
del. Den ekstern omhandler ringvirkningene næringen skaper. Samfunnsregnskapet
er utarbeidet på bakgrunn av ønske fra styret i IT- Forum. Tallmaterialet er basert
på regnskapstall hentet fra Proff Forvalt, samt at en telefonrunde er blitt
gjennomført.

1.1 Forutsetninger og usikkerhetsmomenter
Det er gjort forsøk på å innhente regnskapstall for 8 underavdelinger som er
lokalisert i Bodø. Det har ikke ført frem, da bedriftene generelt har vært svært
forsiktig og lite villig veldig til å gi ut opplysninger som ikke er nødvendig å gi ut til
offentligheten. Det er derfor innhentet antall årsverk på de ulike
underavdelingene, for å kunne estimere skatt og avgiftskroner som tilfaller staten.
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 gjøre at selve verdiskapingen i samfunnsregnskapet blir
mindre enn den virkelige verdiskapingen.
Leserne av dette samfunnsregnskapet må være observante på at en rekke
usikkerhetsmomenter eksisterer rundt beregningene. Det er gjort antagelser og
estimeringer som vil bidra til økt usikkerhet rundt verdiskapingen. Videre kan det
tenkes at det er foretatt diverse interne transaksjoner mellom bedriftene i ITNæringen i Bodø. Dette vil føre til en dobbelføring av 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.
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Det er benytter samme modell som for samfunnsregnskapet 2008. Dette for å gjøre
resultatene sammenlignbart med forrige års resultater. Vi vil her få en pekepinne
på hvilke verdier som ble skapt av IT-næringen i Bodø i 2009.
For å få en bedre forståelse av samfunnsregnskapet, og dets beregninger, er det
benyttet grafiske fremstillinger på prosessen og resultatene. Innledningsvis vil vi
demonstrere hvordan verdiskaping i samfunnet skjer:

1-1 Grafisk fremstilling av verdiskapingen i samfunnet
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2 Samfunnsregnskapets interne del
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 oversiktelig måte hvordan fordelingen er på de
respektive interessegruppene. Verdiskapingen er generelt sett fordelt på følgende
interessentgruppene:
1.
2.
3.
4.

Ansatte som har bidratt med kunnskap og ferdigheter
Kapitalinnskytere som har bidratt med lånekapital eller aksjekapital
Stat og kommune som har bidratt med samfunnstjenester
Bedriften selv som har selve forretningsideen

Innhentingsprosessen av regnskapstall har gitt følgende verdifordeling:
2-1 Periodens verdiskaping IT-næringen (i tusen NOK)

=
=
+
+
=

År
Sum driftsinntekter
Vareforbruk/driftskostnader
Brutto verdiskaping
Kapitalslit
Netto verdiskaping i næringen
Finansinntekter
Diverse
Verdier til fordeling fra næringen

2008
479 957
258 275
221 682
22 860
198 822
3 344
1 740
203 906

2009
515 185
232 629
282 556
25 539
257 017
2 600
4 689
264 306

Endring
7%
-10 %
27 %
12 %
29 %
-22 %
169 %
30 %

I tabellen ovenfor ser vi at verdiene fordelt til næringen utgjør netto 264 millioner,
av en omsetning på 515 millioner (NB: ikke med tall for IT-underavdelinger i Bodø).
Dette er en økning på ca. 7 prosent i omsetning fra 2008 og en økning 30 prosent i
verdiene fordelt til næringen. 233 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 (ca 29 %).
Fremstilt grafisk blir det slik:
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2-2 Oversikt brutto verdiskapingen i næringen og for underleverandører

Omsetning IT- Næringen i
Bodø:

515 millioner

Brutto verdiskapning
IT- Næringen i Bodø:

283

Kapital

millioner

Brutto verdiskaping hos
underleverandører (norsk og
utenlandsk):

233 millioner
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Arbeidskraft

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

2-3 Fordeling av verdier i IT-næringen (i tusen NOK)

Fordeling av verdier i næringen
2008
Ansatte
Lønnskostnad
- Skatt fra de ansatte
- Arbeidsgiveravgift
= Netto fordelt til ansatte
Långivere
Renter fordelt til finansinstitusjoner
= Netto fordelt til finansinstitusjoner

+
+
+
=

Offentlig
Driftskatt
Skatt fra ansatte
Arbeidsgiveravgift
Eiendomsskatt
Netto fordelt til offentligheten

Avkastning til eierne
Avsatt til utbytte 2008
= Netto fordelt til eierne
Selskapene
Tilbakeholdt overskudd/underskudd mot annen EK
= Netto fordelt til selskapene
= Sum fordelt
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2009 Endring

203 927
50 875
13 397
139 655

241 536
72 461
19 081
149 994

18 %
42 %
42 %
7%

7 071
7 071

5 340
5 340

-24 %
-24 %

-2 008
50 875
13 397
62 264

3 118
72 461
19 081
94 660

4 323
4 323

10 782
10 782

-9 407
-9 407

3 530
3 530

203 906

264 306

42 %
42 %
52 %

149 %
149 %

30 %

Verdiskapningsfordeling 2009
4%

1%
Netto fordelt til ansatte
Netto fordelt til
finansinstitusjoner

36 %
57 %

Netto fordelt til
offentligheten
Netto fordelt til eierne

2%

Vi ser at den største verdiskapingen kommer fra verdier gitt til de ansatte i form av
lønn og sosiale ytelser. Detter var også tilfellet i 2008, da andelen var 60 prosent.
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. I hovedsak er det en liten knippe bedrifter som gjør at
egenkapitalen til IT-næringen totalt sett er blitt redusert med flere millioner.
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Ringvirkninger i samfunnet

3.1 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 skatte- og avgiftskilden
for det offentlige, noe som også dette samfunnsregnskapet viser.
I tabell 2-3 ser vi at netto fordelt til det offentlige er på ca. 95 millioner (opp fra
62 millioner året før). Denne posten inneholder ikke statens inntekter på de
ansattes forbruk. Hvis vi følger antagelsen om en skattesats på 30 %, og en ren
totallønn på rundt 197 millioner (hentet fra regnskapene), sitter de ansatte igjen
med en netto på 138 millioner. Av disse pengene vil det spares noe. I følge SSB lå
spareraten for husholdninger og ideelle organisasjoner i 2009 på 7,5 prosent, noe
opp fra 5 prosent ved forrige års samfunnsregnskap. Dermed sitter arbeidstakerne
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totalt sett igjen med ca.128 millioner. 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 bruttolønn 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.19 millioner.
Selskapene har til sammen gitt ut utbytte på 10,7 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 3 millioner. Dette gir følgende total skatt- og avgiftsinnbetaling:
3-1 Skatt og avgifter i prosent av verdiskaping

Skatt og avgifter i prosent av verdiskaping
Verdiskaping
264 306
skatt og avgifter
116 851
skatt og avgiftsprosent
44 %

3.2 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.
I likhet med forrige års samfunnsregnskap settes den lokale andelen produktkjøp til
60 prosent av total vareinnsats. Dette som følge av at det er en antakelse om at ITnæringen ikke har gjort store strukturelle endringer på hvor de handler varer og
tjenester fra. Totalt innkjøp av varer og tjenester hos lokale underleverandører blir
dermed 134 mill. Dette vil ikke bli tatt hensyn til i
samfunnsregnskapsberegningene. Grunnen til dette er at det ikke finnes
øremerkede skattemidler i Norge på lønn og bedriftsmessige skatter som er
gjeldende i denne utredningen. Skatt og avgifter blir fordelt i en stor pott, som blir
fordelt ut til fylkene og kommunene basert på, blant annet, antall innbyggere.
Dermed vil det være interessant å se den totale skatt og avgiftsverdien verdikjeden
genererer. Det at næringen heller ikke har eiendomsskatt (som går direkte til
kommunene), styrker incentivet til ikke å ha et eget oppsett på ren lokal
verdiskaping. En modell utarbeidet av NHO tilsier at gjennomsnittlig andel av
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verdiskapingen hos norske bedrifter er 78 prosent, resterende skjer i utlandet. Vi
velger også i årets samfunnsregnskap å benytte denne malen.
Totalt blir den innlandske brutto verdiskapingen på 402 mill (515 (total
omsetning)*0,78). Underleverandørens verdiskaping blir da: 233 mill.- 113 mill.1=
119 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. Posten kapitalslit settes til 17 %, jamfør prosentandelen for
IT-næringen i følge SSB. Netto verdiskaping blir da 100 millioner. Lokal
verdiskaping er estimert til 60 mill (60 %). Netto verdiskaping hos
underleverandører har gått ned noe i forhold til 2008 som følge av lavere
vareinnsats fra IT-næringen og høyere kapitalslitsats. For 2008 var netto
verdiskaping hos underleverandører 128 millioner, mens den var 77 millioner hos
lokale underleverandører.
Estimert antall årsverk for IT- Næringen i Bodø er på 433 (207 årsverk+ 179
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 558 000. Hvert årsverk drar da inn ca.1,19
millioner i omsetning ( i 2008 var dette tallet 1,37 millioner). Igjen så tilsvarer
dette tilsvarer totalt 100(101 i 2008) årsverk2 i sving for de norske
underleverandørene. Den lokale arbeidskraften blir da ca. 60(61 i 2008) årsverk.

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 forskjelleige sektorer i næringslivet handler av
varer og tjenester hos andre sektorer. IT-næringens kryssløp mot andre næringer,
og estimerte årsverk i andre næringer er listet i tabellen under:

1
2

515 millioner- 402 millioner= 113 millioner
Brutto verdiskapning= 119/ 1,19= 100 årsverk

10

3-2 IT-næringens kryssløp og estimerte årsverk av ringvirkninger i andre næringer (NB! Listen viser kun kryssløp ≥ 0,1 %)

Næring
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

Kryssløp
Årsverk
0,7 %
0,04
0,8 %
1,77
4,3 %
7,99
1,1 %
1,24
0,7 %
1,20
1,7 %
2,71
0,6 %
1,18
1,3 %
0,47
9,4 %
19,07
1,3 %
2,56
5,6 %
10,99
2,5 %
8,25
0,8 %
1,86
2,1 %
4,53
0,9 %
2,10
1,9 %
5,08
23,9 %
31,70
2,5 %
1,87
0,6 %
0,41
0,7 %
1,60
4,9 %
3,69
1,3 %
0,98
7,5 %
12,91
1,5 %
4,53
15,8 %
26,35
1,0 %
1,24
0,6 %
0,68
100 % 164

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. 11,2 millioner(119 2883 * 0,094). Fra SSB finner vi at 75 prosent av
verdiskapingen i bygge- og anleggsbransjen er lønnskostnader: 11,2M*0,75 = 8,4M.
Videre finner vi av nasjonalregnskapet at lønnskostnaden per årsverk i bygge- og
anleggsbransjen er 437 000. Antall årsverk generert i denne næringen blir da
8,4M/0,437M = ca. 19 årsverk. Tilsvarende er gjort for samtlige andre næringer som
IT-næringen handler med. Summert tilsvarer dette en ringvirkning på 164 årsverk
hos norske underleverandører.

3

Verdiskaping hos norske underleverandører
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Med samme forutsetningene som under estimeringen ovenfor, og med nye
beregninger får årsverk hos underleverandører, vil skatte og avgiftsinntekter
gjennomsnittlig bli:
117 millioner * ((164/433) = 44 millioner.
(117 millioner *((100/433) = 27 millioner.)
Et oppsummert bilde av årsverk og skatteberegningene er som følger:
3-3 Oppsummert bilde av årsverk og skatteberegninger

Årsverk 207+226(estimert)

433
1

Omsetning per årsverk

190

Årsverk hos norske underleverandører

164

(100)

Årsverk hos lokale underleverandører

98

(60)

Skatt på lønnstageres forbruk
197
Kun lønn

396

-

Skatt på lønn

219

-

Ansatte sparer

363

59
10
127
= Anatte sitter igjen med

814

= Skatt på lønnstageres forbruk

172

19

Totale skatt og avgifter
94
Fordelt til det offentlige

660
19

+ skatt på lønnstageres forbruk

172
3

+ skatt på eierenes finansinntekt

019
116

= Skatter og avgifter

851

Skatt og avgiter i prosent av verdiskapning
264
Verdiskapning

306

skatt og avgifter
skatt og avgiftsprosent

851

116
44 %
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Årsverk 207+226(estimert)
Omsetning per årsverk

433
1 190

Årsverk hos norske underleverandører
Årsverk hos lokale underleverandører

164
98

=

Skatt på lønnstageres forbruk
Kun lønn
Skatt på lønn
Ansatte sparer
Ansatte sitter igjen med

197 396
59 219
10 363
127 814

=

Skatt på lønnstageres forbruk

19 172

+
+
=

Totale skatt og avgifter
Fordelt til det offentlige
skatt på lønnstageres forbruk
skatt på eiernes finansinntekt
Skatter og avgifter

94 660
19 172
3 019
116 851

Skatt og avgifter i prosent av verdiskaping
Verdiskaping
skatt og avgifter
skatt og avgiftsprosent

264 306
116 851
44 %

(100)
(60)

Årsverkene i kolonnen til høyre er årsverk basert på tidligere års
samfunnsregnskap, og til venstre er årsverkene basert på den nye modellen.
Nedenfor er tall i fra fjorårets modell i parentes.
Dette vil gjelde både for skatt på vanlig lønn og avgifter i form av ansattes kjøp av
varer og tjenester i samfunnet. Grunnen til langt lavere skatt- og avgiftsbidrag,
målt i millioner, skyldes antagelsen om utenlandske leverandører (22 %), og
dermed langt lavere brutto verdiskaping.
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Et oppsummert bilde av estimatene ovenfor, blir som følger:
3-4 Oppsummert bilde av verdiskapingen
Totalt skatt og avgiftsbidrag næringen og
underleverandører:

Netto innlandsk verdiskaping:

364 millioner

164 millioner
Netto verdiskaping IT- Næringen i Bodø: 264 millioner
Netto verdiskaping hos norske underleverandører: 100 millioner

Total skatt- og avgiftsbidrag IT-Næringen i Bodø: 117 millioner
Utbytteskatt IT-Næringen: 3 million
Skattebidrag og avgiftsbidrag norske underleverandører: 44(27)
millioner
Skatt- og avgiftsbidraget fra den totale netto innlandske
verdiskapingen:

Ca.45 (40) %

For å øke troverdigheten til estimeringene, samt å få et godt
sammenligningsgrunnlag, er det blitt forsøkt og benchmarke verdiskapingen og dens
skatte- og avgiftsbidrag, mot andre samfunnsregnskap. Det var ikke mulig å finne
noen IT relaterte samfunnsregnskap. Sammenlignet med fjorårets
samfunnsregnskap er totale skatter og avgifter fra næringen selv og
underleverandører på 104 millioner. Dette utgjorde ca. 31 prosent av netto
innlandsk verdiskaping.
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4 Estimert ringvirkningseffekten uten underavdelinger
164 (147) millioner i skatter og avgifter kan finansiere følgende (enten eller)4:
4-1 Eksempler på hva skatt - og avgiftspengene kan finansiere

1 364 (1 225) barnehageplasser

273 (245) sykehjemsplasser

1 929 (1 729) grunnskoleplasser

39 (35) % av statens bevilgning til
Veipakke Salten

4






Fase 1 i Veipakken Salten har en totalkostnad på 795 MNOK. Av dette er statens bevilgning på 420
MNOK.
Barnehageplass koster ca. 120 000 for det offentlige, er da fratrukket makspris
Sykehjem, 550 000 privat plass utarbeidet av NHO. Estimerer offentlig plass til 600 000 kroner for et
år.
Grunnskoleplass. Var 63 000 kroner i 2003 (KOSTRA). Er stor variasjon mellom kommuner, og grunnet
økt fokus på spesialundervisning settes gjennomsnitt kostnaden til 85 000 kroner.
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4.1
Estimert ringvirkningseffekt med underavdelinger
Fra Proff forvalt ser man at antall ansatte er 97 i 2009, mens en telefonrunde til
alle aktuelle underavdelinger gir oss informasjon om at dette utgjør 73,4 årsverk.
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 her 41
millioner NOK (558K x 73,4). Vi benytter en skattesats på 30 prosent,
arbeidsgiveravgift på 7,9 prosent, gjennomsnittlig merverdiavgift på 15 prosent og
sparerate på 5 prosent.

4-1 Skatt og avgifter i underavdelinger (i 1000 NOK)

Skatter og avgifter

Beløp
5

Skatt og arbeidsgiveravgift
Merverdiavgift6
SUM

15 359
4 085
19 444

Total får blir da innbetalte skatter og avgifter til staten 183 (166) MNOK.
4-2 : Eksempler på hva skatt – og avgiftspengene kan finansiere (inkl. underavdelinger i IT-næringen Bodø)

1 525 (1 383) barnehageplasser
305 (277) sykehjemsplasser
2 904 (2 635) grunnskoleplasser
44 (40) % av statens bevilgning til
Veipakke Salten
5
6

(41*0,3)+(41*0,079=15,359
(41*0,7*0,95*0,15)=4,085
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5

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.
Det tas sikte på en årlig oppdatering av regnskapet, og at det skal presenteres i
aktuelle fora hvor IT Forum er representert. Dette vil bidra til å synliggjøre ITnæringen i Bodø.
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Vedlegg 1- Medlemsoversikt IT-Forum
Medlemmer i IT- Forum
Bedrift
DIPS
earrangement
Extensor
Induce
IT-Partner
iTicket
Media 24
Poweroffice
Seria
Softspring
umoe iTet
Ventelo
Bodø Energi
Global Investments
Høgskolen i Bodø
Kunnskapsparken
Norbit
Nordkontakt
Team Bodø KF
Salten Regionråd
Signal

NACE
58
62
62
62
62
62
62
58
62
62
62
61
35
68
85
70
74
33
84
84
61

I utvalget
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Vedlegg 2: Underavdelinger og oppgitte årsverk

Juridisk selskapsnavn
PUREHELP.NO AS AVD BODØ
HELSE NORD IKT NORDLANDSSYKEHUSET
IST INTERNATIONAL SOFTWARE TECHNO AS
OUTSOURCIA AS AVD BODØ
EDB BUSINESS PARTNER NORGE AS AVD BODØ
IT
BLUEGARDEN AS SERVICESENTER BODØ
AVIO NORWAY AS AVD BODØ
Sum
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Antall
ansatte

Årsverk
3
7
35
30
9
10

9
4

16,4
10

60

73,4

