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Høring - NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring 

Vi viser til Finansdepartementets ekspedisjon av 1. desember 2015. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende kommentarer/merknader i saken: 

 

HOD er enig i utvalgets forslag om at det ikke bør innføres flerårige budsjetter. Flerårige 

budsjetter vil kunne gi nasjonale politikere mindre fleksibilitet. Utvalget har ikke funnet 

eksempler på at utbyggingsprosjekter ikke har hatt god fremgang selv med ettårige budsjetter. 

Samtidig er det grunn til å peke på at for kommunesektoren ville det kunne være til god hjelp 

for deres 4-årige økonomiplanarbeid om de statlige rammene og økonomiske forutsetningene 

for økonomiplanperioden ble mer konkrete.  

 

Vi er også enige med utvalget i at fremtidige utgifter (og inntekter) ved enkeltprosjekter bør 

gjøres tydeligere overfor de som bevilger midlene. Det må i det enkelte tilfelle vurderes 

konkret hva som er nødvendig informasjon for at Stortinget skal kunne fatte sine vedtak på et 

forsvarlig grunnlag. Utvalget nevner ordninger med små oppstartsbevilgninger, men med 

betydelig større budsjettkonsekvenser senere år, forskutteringsordninger og rentekompensa-

sjonsordninger, som obskure. Det tilrås at det ikke opprettes slike ordninger eller gis tilsagn 

innenfor de eksisterende ordningene etter 2016. Investeringstilskuddet til heldøgns 

omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger ble innført i 2008. Tilskuddet skal stimulere 

kommunene til både å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for 

personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av beboerens alder, 



Side 2 

 

diagnose eller funksjonsnedsettelse. Det er etter HODs vurdering vanskelig å se for seg at det 

ikke skal gis  nye tilsagn innenfor rammene av denne ordningen i årene fremover. 

 

 

HOD ber om at Finansdepartementet inviterer til samarbeid om oppfølging av NOUen dersom 

det er helsespørsmål eller andre forhold som tilsier dette. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 E. Lien Utstumo 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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