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Deltakelse i forsøk om statlig finansering av helse og omsorgstjenester 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Svar - søknad om deltagelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester 

(SIO-prosjektet) - foreløpig svar sendt fra Helsedirektoratet 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune deltar i forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og 

finansiering av omsorgstjenester. 

 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med statlig 

finansiering av omsorgstjenestene. Finansieringsordningene i forsøket skal sikre at de tjenester 

som er omfattet av forsøket, og dimensjonert ut fra forsøkets intensjoner, er finansiert i 

forsøksperioden.  

 

Overordnet målsetting med forsøket er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for 

tildeling av tjenester gir 

- økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og 

- riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene. 

 

Videre fastsatte mål for prosjektet: 

 Brukers behov i sentrum 

- Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov. 

- Brukermedvirkning er satt i system. 

 Lik tildelingsprosess 

- Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 

tjenestetildelingen. 

- Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen. 



 

 

Nordreisa kommunestyre vedtok 16. oktober d.å. om å søke deltakelse, sitat vedtak:  

Nordreisa kommune søker om deltagelse i forsøksordning med statlige kriterier for 

tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. 

 

I samme møte ble administrasjonen bedt om å utrede ytterligere og komme tilbake til 

kommunestyret for endelig avgjørelse. Spørsmål til prosjektet har vært innhentet gjennom 

involvering av politiske ledere/gruppeledere og videresendt til Helsedirektoratet.    

 

Det ble søkt om deltakelse innen fristen som var 1. desember og Helsedirektoratet har bekreftet 

at de har mottatt søknad (vedlegg). Det er totalt 20 kommuner som kan delta i prosjektet. 

 

Spørsmål fra Nordreisa kommune og svar fra Helsedirektoratet:  

 

Nordreisa kommune har i 11 år vært på ROBEK listen og sliter med å få nedbetalt tidligere års 

merforbruk. Resterende merforbruk på ca 11 mill kr. Dette fordrer kutt i alle tjenester for 

budsjett og økonomiplan 2016-2019. Har Helsedirektoratet tatt stilling til å ROBEK kommuner 

kan være deltakere på forsøksordningen? 

 ROBEK kommuner kan søke om deltakelse på lik linje som andre kommuner. 

 

En del av Nordreisa kommunes robekgjeld skyldes også merforbruk innenfor Helse- og omsorg. 

Hvordan er rådmanns og politikernes mulighet til å kutte på tjenestenivået også på helse og 

omsorg i forsøksperioden? 

 I forsøksperioden kan kommunen endre på tjenestetilbudet, men innsparinger skal brukes til 

omsorgstjenester Når forsøket er over vil kommunen få tilbake rammetilskuddet som ble 

trukket ut i 2016, korrigert for deflator (lønns-/prisvekst) og generell vekst i kommune-

økonomien. Dersom nivået på utgiftene er tatt ned i forsøksperioden, kan det tilbakeførte 

rammetilskuddet være høyere enn utgiftsnivået, og kan kompensere for kutt som er 

gjennomført.  

 

Er det mulig å benytte øremerkede midler til nedbetaling av Robek gjeld?  

 I forsøksperioden er finansieringen øremerket omsorgstjenester og kan ikke benyttes til 

andre formål. 

 

Dersom det under forsøksperioden oppstår økte behov innenfor helse- og omsorg. For eksempel 

at der i dag er 50 sykehjemsplasser og i løpet av forsøksperioden vil det oppstå et økt behov på 5 

plasser. Hvordan vil økte behov finansieres under forsøksperioden?  

 I modell A vil kommunen få dekket driftsutgiftene med de statlige enhetsprisene etter hvert 

som nye plasser tas i bruk. I modell B må økning i antall plasser finansieres gjennom 

rundsumtilskuddet. I modell B skal kommunen tilgodesees for generell vekst i kommune-

økonomien, utover lønns- og prisvekst, de tre årene forsøket løper. Jf punkt 4.3.1 i 

finansieringsdokumentet. 

 

Hva skjer dersom Nordreisa kommune har dyrere tjenester (for eksempel pr sykehjemsplass) 

enn det prismodellen i prosjektet gir? Blir det nedtrekk i øremerket ramme? Må kommunen 

drifte sykehjemsplassen lik den finansieringen staten sier en slik plass skal koste? For eksempel 

dersom prismodellen sier kr 900.000,- pr sykehjemsplass, og at det i regnskapet for 2015 i 

Nordreisa koster 1 mill pr sykehjems plass (obs, fiktive tall)?  

 I 2016 vil prismodellen innfases i finansieringen. Det vil si at a konto utbetaling vil være 

basert på uttrekket fra kommunens rammetilskudd. Etter hvert som vedtak endres/revurderes 

etter nye kriterier (jf kriteriedokumentet) vil netto endring i tjenestevolum være grunnlag for 



et korreksjonsoppgjør og enhetsprisene legges til grunn, jf punkt 8.2 i finansierings-

dokumentet. Fra 2017 vil alle tjenester som det er enkeltvedtak om, finansieres etter de 

statlige enhetsprisene. Kommunen må innenfor tilskuddets rammer drifte alle utgifter til 

omsorgstjenester. Eventuelle merforbruk må dekkes av kommunen selv underveis i forsøket 

og etter at forsøket er avsluttet. 

 

De 4 % økning vil for Nordreisa kommune tilsvare ca 4-5 mill kroner. Hvordan vil nedtrapping 

av denne ressursen skje etter forsøksperioden?  

 I 2019 vil kommunen etter avsluttet forsøk få 80% av inntektspåslaget med 8 måneders 

effekt. Hvis inntektspåslaget utgjør 4 mill, vil 8 mnd effekt tilsvare 2,667 mill, og 80% av 

dette tilsvar 2,133 mill. Nedtrapping av inntektspåslaget er beskrevet i 

finansieringsdokumentets kap 11.  

 

Dersom det oppstår volumøkning i tjenester (for eksempel flere sykehjemsplasser, antall 

hjemmetjenestemottakere øker, etc). Vil også en volumøkning også trappes ned etter 

forsøksperioden?  

 Det øremerkede tilskuddet opphører fra 1. mai 2019. Kommunen får tilbake rammetilskudd 

tilsvarende uttrekket fra 2016 tillagt generell vekst i kommuneøkonomien i perioden, inkl. 

kompensasjon for lønns og prisvekst. Det vil ikke være en særskilt nedtrapping knyttet til 

volumøkning. 

 

Hvordan fastsetter Helsedirektoratet «priser»? Benyttes KOSTRA tall?  

 Redegjørelse for beregning av enhetspriser finnes i dokument på 

https://helsedirektoratet.no. Enhetsprisene er beskrevet i kapittel 6.  

 

Vil ordningen medføre at kommunen selv mister kontroll over kriterier og vedtaksbeslutninger? 

I såfall, hvordan/hvilke?  

 Kommunene skal fortsatt ha ansvar for enkeltvedtak som fattes, men skal følge 

Helsedirektoratets retningslinjer for arbeidsprosesskriterier og tjenestekriterier. Dette er 

tydelig beskrevet i forsøksordningens regelverk som finnes på følgende link: 

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/sok-om-a-delta-i-sio-prosjektet Kriterier for tildeling er 

tjenester er beskrevet i eget dokument som er tilgjengelig på samme sted. 

 

Finansieringsdokumentet https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1019/IS-

2392%20Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf angir de økonomiske rammene 

for forsøket og forsøkskommunene, og hvordan rammene er framkommet. Videre beskriver 

dokumentet finansieringsmodellene i forsøket, prismodellen og enhetsprisene i prismodellen, 

samt grunnlaget for beregningene. For kommuner som er i modell B (se kapittel 4) er 

finansieringsmodellen bruk av øremerket tilskudd. For kommuner som er i modell A er 

finansieringsmodell i hovedsak tilskudd basert på tildeling av tjenester og enhetspriser i 

prismodellen. I tillegg kommer en mindre andel øremerket tilskudd. 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og det er både administrativt og 

politisk, ønskelig å se på tjenester for å få mer effektiv drift. Gjennom forsøket vil kommunen 

kunne se spesielt på tildeling av tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren og eventuelt 

avdekke andre måter å tildele tjenester på. Kommunen har i dag ikke midler til å få vurdert 

dagens effektivitet av helse og omsorgstjenester gjennom eksterne konsulenter. Ved deltagelse i 

et slik forsøk kan kommunen få avdekket et eventuelt effektiviseringspotensialet, samtidig som 

man vil få til en forenkling av prosedyrer og regler. 

 

https://helsedirektoratet.no/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1019/IS-2392%20Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1019/IS-2392%20Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf


Nordreisa kommune imøtekommer alle kriterier for deltakelse og økonomisk sett vil Nordreisa 

kommune komme bedre ut enn i dag. 

 

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering og at Nordreisa kommunestyre har søkt om å delta, vil 

rådmann anbefale at Nordreisa kommune ikke trekker seg som søker i finansieringsprosjektet.  

 


