
Statlig finansiert eldreomsorg 
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Vi har liten tro på at staten skal gripe inn og fikse alle utfordringene som norske kommuner 
har. Statlig finansiering er også en statlig kontroll av kommunene. 
 
Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt 
eldreomsorgen i Kommune-Norge. Rapporten viser at det er store forskjeller, avhengig av 
hvor du bor i landet. En rekke kommuner har ikke en eldreomsorg som oppfyller lovens krav. 
Det er selvsagt uholdbart og må rettes på. Men medisinen eldreminister Listhaug foreskriver, 
statlig finansiering, er et feilspor. 
 
Regjeringen, og særlig Frp, har en tendens til å forsøke å løse alle problemer i kommunene 
ved å innføre statlig finansiering, kontroll og garantier. Det svekker det lokale selvstyret i 
kommunene og mulighetene lokalpolitikerne har til å gjøre egne prioriteringer og 
tilpasninger. Det pågår i dag en forsøksordning der en håndfull kommuner, blant annet 
Stjørdal og Selbu, har statlig finansiert eldreomsorg. 
 
Evalueringen av ordningen viser at det oppnås gode resultater når det brukes mer penger. 
Det er ikke spesielt overraskende. Da er det naturlig å tenke at eldreomsorgen blir bedre 
dersom kommuneøkonomien styrkes og at lokalpolitikere selv kan gjøre prioriteringer. På 
den måten opprettholdes det lokale demokratiet og velgerne kan påvirke hvordan 
tjenestene prioriteres gjennom kommunevalg. Problemene løses best av dem som er tettest 
på, ikke gjennom statlige pålegg som er like for alle kommunene. 
 
Kommunepolitikerne må forholde seg til loven og sikre en eldreomsorg innenfor lovens 
rammer. Men det er store ulikheter mellom en rekke tjenester rundt om i Norge. Dersom 
staten skal inn med tiltak som jevner ut alle ulikheter, kan vi like gjerne legge ned 
lokaldemokratiet først som sist. 
 
 



KS: – Ikke bærekraftig med statlig finansiering 
En foreløpig evaluering av prøveordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og 
omsorgstjenester kan ikke si om målene er oppfylt. 
 
«Verken gjennomgangen av statistisk materiale eller kvalitative observasjoner i kommunene 
gir et klart bilde av hvordan forsøket har påvirket kommunenes tjenestetilbud». De 
observerte endringene kan like gjerne skyldes tilfeldig variasjon eller endringer i 
demografien. 
 
Slik konkluderer en foreløpig evaluering av den treårige forsøksordningen med statlig 
finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester, også kalt SIO-prosjektet. 
 
Rapporten er en analyse av utviklingen i løpet av det første forsøksåret. 
 
Ifølge Helsedirektoratet har forsøkskommunene fått økt kompetanse og økt faglig bredde i 
tildelingen av omsorgstjenester. Ansatte har fått et bedre innblikk i brukerens situasjon og 
mål, og administrasjonen har fått bedre styringsinformasjon. 
 
Likere tilbud 
Målet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling 
av omsorgstjenester gir økt likebehandling på tvers av kommunegrensene og bedre og 
riktigere behovsdekning av tjenestene.  
 
Forsøket viser at det har vært klare endringer i måten pleie- og omsorgstjenester tildeles på, 
er det mer krevende å finne endringer i omfanget av de ulike kommunale tjenestene. 
 
– Det er for tidlig å trekke noen sikre konklusjoner av forsøket, men det er urealistisk at en 
slik modell er bærekraftig, uttaler styreleder Gunn Marit Helgesen i KS i en pressemelding. 
 
Kun seks kommuner 
Den treårige forsøksordningen startet opp 1. mai i 2016 og omfatter seks kommuner. 
 
Os i Hordaland, Stjørdal, Lillesand, Hobøl, er med i modell A, Spydeberg og Selbu i modell B. 
Kommunene i modell A har i tillegg til ny stykkprisfinansiering også fått nye kriterier for 
tildeling av tjenestene. I modell B er det ikke statens egne tildelingskriterier som brukes, 
men kommunens egne. 
 
Alle forsøkskommunene får avkortet rammetilskuddet med et beløp som tilsvarer deres 
omsorgsutgifter i 2015. Staten gir et påslag på fire prosent av dette, begrenset opp til 25 
millioner kroner. 
 
Vil utvide ordningen 
I den nye regjeringsplattformen er ett av de mange punktene innen området helse og 
omsorg å utvide prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i 
antallet kommuner. 
 
Gunn Marit Helgesen viser til at verktøyene i stor grad er utviklet i samarbeid med 
kommuner og KS. 
 



– Vi vil heller anbefale regjeringen å styrke kommunenes mulighet til å delta i nettverk som 
sammenligner egen praksis enn å utvide forsøket. Det er ikke realistisk å skalere opp et slikt 
forsøk til et nasjonalt nivå og samtidig være troverdig. 
 
– Problemet er at det verken er bærekraftig at alle kommuner skulle få en slik oppfølging fra 
en statlig aktør, eller at det over tid er mulig å skjerme pleie og omsorgssektoren fra 
omprioriteringer og endringer som andre lovpålagte tjenester også må forholde seg til. Det 
er årsaken til at KS har vært så tydelige imot forsøket, sier Helgesen. 
 
Opprinnelig skulle forsøket omfatte inntil 20 kommuner, men endte opp med bare seks. 
Flere kommuner søkte om å bli med, men mange trakk seg i løpet av vinteren og våren 2016. 
 
Ikke tall for ressursbruk 
Dette er den andre hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets 
forsøksordning. Den første hovedrapporten i 2016 var en nullpunktsmåling som kartla status 
i kommunene ved oppstart av forsøket. 
 
Den nye finansieringsmodellen var ikke fullt ut virksom før januar i fjor. Tallene for fjoråret 
er ikke klare ennå, og analyser knyttet til ressursbruk, vedtak og tjenester blir publisert i en 
senere rapport.   
 
Bryter med prinsipp 
KS, som hele tiden har vært imot prøveordningen, viser til at de fire A-kommunene gjennom 
forsøket har fått midler til å øke kapasiteten og den faglige bredden i tildelingsenheten, men 
at forsøkskommunene ikke kan omdisponere penger fra omsorg til andre tjenester de tre 
årene forsøket varer. 
 
– KS konkluderte med å ikke støtte forsøket fordi det klart bryter med prinsippet om lokal 
selvråderett, ettersom en stor del av rammen trekkes tilbake og gis som øremerket tilskudd, 
uttaler Helgesen. 
 



- Siv Jensen driver med selvskryt uten rot i virkeligheten 

Aftenposten 22.04.16 

Hverken SV eller Torgeir Micaelsen (Ap) er imponert over hvordan Frp-leder Siv Jensen nå 
beskriver de lovendringene Regjeringen har lagt frem om pasienters rett til sykehjemsplass 
eller annet heldøgnstilbud. 

— Da Helsedirektoratet, Helsetilsynet, fylkesmennene, pasientombudene og et flertall i 
høringen advarte mot økt byråkrati og utydeliggjøring av pasientrettighetene, burde 
alarmklokkene gått i Regjeringen. I stedet driver Siv Jensen med selvskryt av en ny 
«rettighet» som ikke har rot i virkeligheten. Det er ikke et spesielt pent syn, sier Aps 
helsepolitiske talsmann. 

— Frp vil avspise de gamle med lovendringer som både fagfolk og departementet er tydelig 
på at svekker rettighetene til de eldre, og fører til mer byråkrati. Det er skammelig å holde 
eldre, syke mennesker for narr på denne måten, sier SVs helsepolitiske talskvinne, Karin 
Andersen. 
 
Eldreomsorgen er en hjertesak for Frp. Partiet ønsker statlig finansiert eldreomsorg og har i 
mange år kjempet for at eldre skal ha en lovfestet rett til sykehjemsplass. Et forslag til flere 
presiseringer og endringer i lovverket passerte statsråd forrige fredag. Konfrontert med at et 
flertall av høringsinstansene ikke deler hennes beskrivelse av de rettighetene hun mener 
eldre nå får, sier hun det er lov å ha ulike meninger om saken. 

— Det føyer seg inn i rekken av eksempler der Siv Jensen er nestkommanderende i en 
regjering som har et anstrengt forhold til forskning og kunnskap, sier Micaelsen og 
fortsetter: 

- Siv Jensen og helseminister Bent Høie har brukt masse tid og ressurser på forslag som 
ikke sikrer pasienten nye rettigheter. I stedet har de satt flinke byråkrater til å bekrefte 
allerede etablerte rettigheter i et desperat forsøk på å redde seg ut av egne valgløfter. 

Har satt norgesrekord i nye helsebyråkrater 

Både SVs og Aps helsepolitiske talspersoner stiller spørsmål om hvorfor Frp ikke har 
prioritert de eldre fremfor store skattekutt. Michaelsen antyder at det eneste de har 
oppnådd med politikken sin, er å sette norgesrekord i nye helsebyråkrater. 

-FrP er nå rett og slett avslørt, sier han og beskylder regjeringspartiet for å komme med en 
«eldrepolitisk bløff». 



— På snart tre år med sin egen partileder som finansminister, har det knapt skjedd noen ting 
i eldreomsorgen – og det på tross av at regjeringen har satt ny rekord i bruk av oljepenger, 
sier han. 

Har stemt mot eldretiltak 

— Milliardene Frp har brukt på de rikeste, burde blant annet gått til eldreomsorg, sier Karin 
Andersen og fortsetter: 

– De burde gått til en bemanningsnorm med nok kvalifiserte ansatte med tid til pleie og 
omsorg og til en bedre kommuneøkonomi. Begge deler har SV foreslått i Stortinget i høst, og 
begge deler har Frp stemt imot. Frp har til og med stemt mot å kartlegge 
menneskerettighetene til eldre i omsorgen. Det sier alt. 

Forsøk med statlig finansiert omsorg skrumpet inn 

I tillegg til at Regjeringen forrige fredag la frem forslaget om lovfestet rett til sykehjemsplass, 
igangsetter den fra første mai et forsøk med statlig finansiert eldreomsorg. 

Regjeringen ønsket i utgangspunktet at 20 kommuner skulle delta i forsøket. Det endte med 
syv. Kun én Frp-styrt kommune ønsker å være med i forsøksordningen, nemlig Os, Frps 
«utstillingsvindu». 

— Jeg minner om at statlig betalt eldreomsorg i alle år har vært et av FrPs største og 
viktigste valgløfter. Prøveprosjektet var FrPs fikenblad for å kunne forsvare sine egne, 
gigantiske valgløfter, sier Micaelsen, som presiserer at også hans parti er positive til at staten 
kan bidra sterkere til å sikre kvalitet og finansiering i eldreomsorgen. 

- Selv Frp-styrte kommuner har fått kalde føtter 

— Men da må en regjering være villig til å betale for det og gjøre det på en ubyråkratisk og 
direkte måte. Dette kan f. eks skje gjennom et sektortilskudd til kommunene kombinert med 
nye krav til kvalitet. Det er det stikk motsatte Frp har bidratt til. H/Frp-regjeringen har 
dessverre gått seg vill i et byråkratisk skjemasystem som mange kommuner i tillegg taper 
store beløp på å være med på. Da er det ikke rart i at kommunene har trukket seg en etter 
en. Ja, selv Frp-styrke kommuner har jo fått kalde føtter, påpeker han. 

KS: Mange kommuner mener risikoen er for stor 

Forsøket var en av Frps seiere i regjeringsforhandlingene. Frp er eneste parti som ønsker at 
staten – og ikke kommunene – skal finansiere eldreomsorgen. 

Forsøket innebærer at staten overtar finansieringen av kommunale omsorgstjenester for alle 
brukere i alle aldersgrupper. To modeller skal testes. Begge innebærer at rammetilskuddet 
fra staten avkortes med samme sum som kommunens netto driftsutgifter til 



omsorgstjenester året før. Fra staten får kommunen så utbetalt denne summen pluss 4 
prosent som et øremerket tilskudd. 

Områdedirektør Helge Eide i KS sier mange trodde ordningen ville innebære at kommunene 
bare kunne sende regningen til staten for hver sykehjemsplass. 

— Men slik er det jo ikke. Staten har like sterk kontroll over sine budsjetter som kommunene 
har. 

Han sier flere kommuner har vært interessert i ordningen, men avvist den, fordi de ikke ser 
noen gevinst i den. 

— Mange mener også at risikoen er for stor. Bl.a. vil eventuelle innsparinger som kommunen 
greier å få til, gå rett i statskassen. 

Eide sier KS er «veldig skeptisk til at dette kan representere noen varig og god ordning for 
eldreomsorgen». 

Frp-ordføreren i Ullensaker: prisverdig forsøk 

Frp-styrte Ullensaker kommune snuste på ordningen, men hoppet av. 

— Ingen av modellene er tilpasset vår kommune og demografi, sier ordfører Tom Staahle 
(Frp). Han vil likevel ikke kritisere Regjeringen. 

— Det er prisverdig at Regjeringen forsøker. Så kan man senere justere modellene så kanskje 
også Ullensaker kan bli med på dette. 

Følgende kommuner er med: Tønsberg, Stjørdal, Os, Hobøl, Lillesand, Selbu og Spydeberg. 
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