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Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Styrking av samiske 

språk

• Oppfølging av 

handlingsplan: 5 millioner 

kroner

• Avskriving av 

utdanningsgjeld for 

samisk lærerutdanning



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Mer til Sametinget

• Totalt 351 millioner kroner

• Økning på 17 millioner kroner

• 3,5 millioner til samiske språk

• 3,36 millioner til samiske 

kulturformål

• Innlemmelsen av Lavangen 

kommune i det samiske 

forvaltningsområdet: 4 millioner



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Styrking av samisk kultur

• Totalt 97,9 millioner kroner

• Økning på 10 millioner kroner

• Samisk arkiv

• Ája Samiske senter

• Samiske kulturformål

• Samisk filmsenter



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Et statsbudsjett for å motvirke et svekket 

arbeidsmarked

• Ledighetsøkningen svakere, 

men antar 10.000 flere ledige 

• Regjeringen vil:

- opprette 3000 nye tiltaksplasser

- utvide langtidsledighetsgarantien

- utvide bedriftsintern opplæring

- videreføre permitteringsreglene

- innføre regionale verneombud

- fjerne avkorting for 69-åringer



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Folketrygdens utgifter øker

• Folketrygdens utgifter 

under AID øker med 30 

milliarder kroner

• Fortsatt vekst i sykefravær 

- betydelig vekst i 2009

- fare for økt utstøting



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Styrking av Arbeids- og velferdsetaten

• Opprettelse av NAV-kontor 

nær fullført 

• Krevende reform

- 230 millioner kr ekstra 

i lønns- og driftsutgifter

• Prioriteringer i 2010:

- bedre forvaltning av ytelser 

- motvirke langtidsledighet

- bedre oppfølging av brukere



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

En milliard mer til fattigdom

• Skole og oppvekst: 

230,6 millioner kroner

• Kvalifiseringsprogram:

209,3 millioner kroner

• Minsteytelser 

øker fra 1,97 til 2 G 

• Tilsyn med økonomisk sosialhjelp 



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Styrker kommunenes arbeid med integrering

• Kommunene er anmodet  om 

å bosette 10.000 personer 

• Tilskudd til norskopplæring 

utbetales over tre år

• Viderefører styrkingen av 

integreringstilskuddet

• Utvider forsøksordning med 

gratis kjernetid til treåringer



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bedre service og mer effektiv 

utlendingsforvaltning

• Prognose: 18500 asylsøkere

• UDIs driftsbudsjett økes 

med 51,1 millioner 

• 100 millioner kroner 

til IKT-prosjekter

- økt effektivitet 

- søknad på internett



Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Retur og tilbakevending  - 30 mill kroner

• Enslige mindreårige: 

- etablere omsorgs- og 

utdanningstilbud i hjemland

• Retur

- nye tilbaketakelsesavtaler

- reintegrering i hjemland

- migrasjonspartnerskap

• I tillegg styrkes politiet for å 

effektuere flere uttransporteringer



Prop. 1 S (2009-2010)
Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen,
13. oktober 2009



Viktige satsingsområder mill. kr 

 Styrket sykehusøkonomi 1 452

 Investeringslån til regionale helseforetak 315

 Omsorgsplan 2015 320

 Samhandlingsreformen 273

 Pandemivaksine (+452 mill. kr i 2009) 206

 Automatisk frikort 200

 Opptrappingsplan for rusfeltet 150

 Fritak for egenandeler tak 1 – barn 12-16 år 122

 Styrking av sentrale helseregistre 15



Reell styrking: 
2 mrd fra saldert budsjett 2009

I tillegg til satsingsforslagene er HODs budsj. påvirket av:

 7,3 mrd. kr i 2009 som engangsbevilgning til 
driftskreditter for RHF i forbindelse med                                     
at kredittene ble omgjort til lån i staten

 Redusert investeringstilskudd og lånebevilgning                             
i takt med realisering av store byggeprosjekter                      
(Nye St.Olavs hospital og Nye Ahus)

 Flytting av ansvar til andre departementer



Sykehusene styrkes med 1,45 mrd kr

 1,3 pst. økning i all pasientbehandling 885

 Ny inntektsfordeling (Magnussen-utvalget) 525

 Opptrappingsplan rus økes med 150. Til RHF: 42

 I tillegg: Lånebevilgning til investeringer: 315



Samhandlingsreformen 
styrkes med 273 mill kr

 Startbevilgning:                                                            
240 mill. kr til forebyggende helsetjenester

 Styrking:                                                                        
33 mill. kr til forskning (14 mill som del av omsorgsplanen)

 Videreføring:                                                                    
96 mill. kr til                                                         
lokalmedisinske sentra                                   
kommunesamarbeid                                            
sykestueprosjekt                                                              
ACT- team

 369 mill. kr i alt



Omsorgsplan 2015 – 320 mill. kroner

 Mål: 2500 nye omsorgsplasser i 2010, 1347 mill. kr i 
tilsagn                                                                       
270 mill. kr i økt investeringstilskudd i 2010

 18 mill. til opplæring/kompetansetiltak

 14 mill. til helse- og omsorgsforskning

 10 mill. til nevroplan

 4 mill. til den kulturelle spaserstokken

 4 mill. til forsterket tilsyn eldre



Opptrappingsplan rus – 150 mill kroner 

 118 mill til styrket innsats i kommuner og helseforetak

 12 mill til forskning og kompetanseheving

 19 mill til styrket folkehelseperspektiv

 1 mill til evaluering

Andre tiltak 

 1,3 pst. vekst i sykehusbehandling,                                 
inkl. rus

 835 mill i økt bevilgning gjennom                   
Opptrappingsplanen 

 Styrket økonomi sykehus og kommuner



Egenandeler 

 Gratis helsetjenester opp til16 år: 122 mill kr

 Automatisk frikort : 200 mill kr

 Økte egenandeler med 167 mill. kr

 Tak 1 økes med 60 kr (1840 kr)

 Blå resept: Maks 520 kr som før

 Andre egenandeler i tak 1 opp 4 pst.                                   

 Samlet sum til egenbetalinger                                         
ned med 155 mill. kr


