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Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Spørsmål nr 1368 til skriftlig besvarelse - Bekrefte at de samlede 
kommunale brutto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester – 
Stortingsrepresentant  Tove K. Knutsen 

 

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. juni 2017 vedlagt følgende spørsmål til 

skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen:  

 

"Med referanse til svar på spørsmål 162 fra Finanskomiteen/Aps fraksjon av 23.05.17, kan 

statsråden bekrefte at de samlede kommunale brutto driftsutgifter til pleie- og omsorgs-

tjenester, målt i reell prosentvekst, i perioden Høyre og Frp har sittet i regjeringsposisjon har 

vært lavere enn den samlede reelle prosentveksten i perioden 2011-2013"? 

 

Kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenester finansieres i hovedsak av kommunenes 

frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og noe brukerbetaling. Dette er inntekter kommunene 

selv prioriterer bruken av. Tabellen viser kommunenes brutto driftsutgifter til pleie- og 

omsorgstjenester for perioden 2008 til og med 2016. Dette er tall hentet fra Kostra/Iplos- 

rapporteringen.  
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Side 2 
 

I tusen kroner 

År Brutto driftsutgift til pleie- og 

omsorgstjenester 

Reell vekst 

kroner 

Reell vekst 

prosent 

2008 70 618 598   

2009 74 794 954 2 307 210 3,3 

2010 78 693 855 1 931 555 2,6 

2011 83 347 074 2 569 542 3,3 

2012 90 328 835 4 723 540 5,6 

2013 94 593 585 1 899 910 2,1 

2014 101 030 839 3 911 483 4,1 

2015 101 962 031 -1 617 859 -1,6 

2016 107 516 888* 2 866 935 2,8 

Det er lagt inn en pris og lønnsvekst på 2,5 pst per år. * = urevidert tall.»  

 

Det er kommunene som selv avgjør hvordan de ønsker å organisere sine helse- og omsorgs-

tjenester ut fra hva som synes mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov.  

Kommunene må imidlertid hele tiden innrette sine tjenester slik at de oppfyller sine lov-

pålagte forpliktelser til å yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle 

som oppholder seg i kommunen. Jeg vil for ordens skyld bemerke at 2015 var et svært 

krevende år for norsk økonomi, da både konsekvenser av halvering  i oljeindustrien og 

migrasjonsbølgen slo inn.  

Tabellen over viser at kommunene de senere årene samlet sett har redusert veksten i sine 

driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester. 
 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 


