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Forord 

Konseptutredningen «Bruk av inntektsopplysninger fra a-ordningen i kommunal sektor – 

vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold» er et samarbeid mellom 

Skatteetaten v/Etatenes Fellesforvaltning (EFF) og KS – Kommunesektorens organisasjon.  

Gjennom a-ordningen har Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-

dir), den statlige delen av NAV, tilgang til innsamlede opplysninger. Den kommunale delen av NAV 

har i dag ikke en slik tilgang. For at kommunene skal kunne beregne vederlaget for innbyggertjenesten 

sykehjem – langtidsopphold trenger de inntektsopplysninger.  

Hovedformålet med denne utredningen er: 

- å kartlegge hvilke behov kommunesektoren har for å få tilgang til inntektsopplysninger som 

er samlet inn gjennom a-ordningen innenfor innbyggertjenesten sykehjem – langtidsopphold. 

- å utrede hvilke hindringer og muligheter bruk av inntektsopplysninger fra a-ordningen gir 

kommunesektoren innenfor innbyggertjenesten sykehjem – langtidsopphold.  

I tillegg er det gjennomført en kartlegging av mulige gevinster. Oversikt over denne beregningen 

ligger i vedlegg 4. 

Skatteetaten og KS er eiere av utredningen. Skatteetaten har bidratt med ekspertise i form av 

kunnskap, erfaringer, kvalitetssikring og innsikt om a-ordningen, juridisk kompetanse knyttet til 

avleveringer av inntektsinformasjon og utarbeidelse av forslag til datakatalog for vederlagsberegning i 

innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold. KS har bidratt med ekspertise innenfor 

kommunesektoren, kvalitetssikring av metode og språk, samt utarbeidelse av gevinstberegning. 

Tallmaterialet stammer fra workshops med ressurskommunene, erfaringstall hos KS samt KOSTRA1. 

KS har også bistått i utvalget av kommuner som har bidratt med kunnskap og erfaringer. 

Kommunene Asker, Oslo, Vardø, Drammen, Stavanger og Skedsmo (delvis) har fungert som 

ressurskommuner. Saksbehandlere, virksomhetsarkitekter, jurister og andre fagpersoner fra disse 

kommunene har deltatt på flere workshops, hvor de har bidratt med kunnskap og erfaring innen 

innbyggertjenesten vederlag sykehjem. I tillegg har flere kommunale IKT-nettverk bidratt med nyttig 

kunnskap og erfaringer. 

Utredningen er bygget opp som en rapport med egen metodedel. Det presenteres en 

situasjonsbeskrivelse i kapittel 2 som gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, 

prosessanalyse av vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold og kartlegging 

av interessenter. Målbildet med samfunnsmål og effektmål, gapanalyse og gevinstanalyse beskrives i 

kapittel 3, 4 og 5 og presenteres mer detaljert under vedlegg 2, 3 og 4. Muligheter og hindringer etter 

EIF- rammeverket beskrives i kapittel 6 og 7. Utredningen ser deretter på tiltak og realisering av 

gevinster i kapittel 8. Forslag til datakatalog og arbeidet rundt denne beskrives i kapittel 9. Bakerst i 

rapporten finnes kildeliste og vedlegg. 

Utreder for rapporten er Ingvild Araldsen Blom. 

 
1 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og 

måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. For mer informasjon se ssb.no 
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Sammendrag 

KS og Skatteetaten har gjennomført en utredning om bruk av opplysninger fra a-ordningen i 

kommunal sektor knyttet til vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem – langtidsopphold. 

Utredningen kartlegger kommunesektorens behov for tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen, 

belyser hindringer og muligheter, samt gevinstpotensialet ved å gjøre disse opplysningene 

tilgjengelige for kommuner. Datagrunnlaget for utredningen er etablert gjennom workshops, 

dokumentstudier og kvalitative intervjuer med utvalgte kommuner.  

Dialog med ressurskommunene viser at det er forskjell på hvordan regelverket praktiseres. Dagens 

regelverk har et visst handlingsrom – det er lagt til rette for at det skal utøves skjønnsbaserte 

vurderinger og vedtak. Praktiseringen av regelverket krever samtidig kompliserte prosesser. Dersom 

det lages et entydig definert datagrunnlag og standardisert metodeverk for beregning av egenbetaling 

for omsorgstjenester, antas dette å støtte at grunnlaget for vedtakene i større grad vil bli mer like for 

dem som skal betale.  

Generelt kan det antas at bedre tilgjengelighet til riktig og relevant informasjon vil føre til bedre 

kvalitet på vedtakene. Å få direkte tilgang til tidsaktuell inntektsinformasjon vil gjøre at den enkelte 

saksbehandler vil rydde av veien en del av usikkerheten rundt brukerens økonomiske situasjon. 

Vedtakene kan dermed antas å bli riktigere. 

Situasjonsbeskrivelse 

Politiske føringer: 

I april 2016 la regjeringen fram stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge: IKT for en enklere 

hverdag og økt produktivitet».   

I meldingen slås det fast at de fleste tjenestene som brukes fra offentlig sektor er kommunale. 

Kommunesektoren er langt på vei nøkkelen om regjeringen skal lykkes med å nå målene for 

digitalisering av offentlig sektor. Meldingen legger vesentlig vekt på betydningen av «én digital 

offentlig sektor» og «samhandling mellom stat og kommune».  

Sykehjem – langtidsopphold i et samfunnsperspektiv: 

Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke 

kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet. Retten til sykehjemsplass har man når forsvarlig helse- og 

omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet eller i annen form utenfor institusjon. Det er 

helsepersonell på vegne av kommunen som tar stilling til om man har krav på plass i sykehjem.  

Det betales vederlag til kommunen for innbyggertjenesten "Sykehjem – langtidsopphold". Den enkelte 

betaler etter evne, men kommunen kan ikke ta mer enn 85 prosent av all inntekt. Det finnes statlige, 

veiledende satser og retningslinjer for å beregne vederlaget for innbyggertjenesten Sykehjem - 

langtidsopphold. I tillegg har noen kommuner egne veiledende satser. 

Prosesskartlegging og prosessanalyse: 

Et generisk prosesskart for bruker og kommune ble utarbeidet i workshop med kommunene og 

illustrert i figuren nedenfor.  
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Figur 1: Prosesskart 

 

En generell prosessanalyse er designet basert på workshop med kommunene. Funnene viser at 

kommunene opplever usikkerhet knyttet til hvilke inntekter som skal ligge til grunn for beregning av 

egenbetaling. Regelverket tolkes og praktiseres ulikt på grunn av stort rom for skjønnsutøvelse. Dette 

kan føre til forskjellsbehandling av innbyggere i kommunene. Kartleggingen viser også at arbeidet 

med å fremskaffe inntektsopplysninger og gjennomføre beregninger er lite standardisert, det utføres 

manuelt og er svært arbeidskrevende. Det er derfor naturlig å legge til grunn at 

effektiviseringspotensialet i kommunene er betydelig ved å digitalisere og standardisere prosessen 

rundt beregning av vederlag. Standardisering bør også bidra til å øke kvaliteten i vedtakene, øke 

rettssikkerheten for innbyggerne og redusere forskjellsbehandling.  

Muligheter og hindringer 

Med utgangspunkt i rammeverket «The European Interoperability Framework» (EIF)2, er dagens 

muligheter og hindringer ved tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen kartlagt. Disse er 

kartlagt gjennom workshops og samtaler med ressurskommunene og videre forankret hos aktuelle 

interessenter.  

Muligheter: 

Juridisk: 

• Endre lovverket slik at det legger til rette for deling, mottak og bruk av inntektsopplysninger 

fra a-ordningen 

• Samordne og oppdatere lovverket 

Semantisk: 

• Samordne og oppdatere begrepsbruken i lovverket 

• Definere presise og entydige begreper 

 
2 The New European Interoperability Framework https://ec.europa.eu/isa2/eif_en 

https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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Teknologisk: 

• Tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen til kommunenes fagsystemer 

• Bedre flyt av informasjon mellom fagsystemene i kommunen 

• Bedre flyt av informasjon mellom nasjonale fellesløsninger/-register og fagsystem i 

kommunal sektor  

• Bedre kontroll- og avstemmingssystemer 

Organisatorisk: 

• Frigjøre tid til mer verdiskapende arbeid 

• Øke saksbehandlingskapasitet 

Hindringer: 

Juridisk:  

• At regelverket ikke endres med hensyn til deling, mottak og bruk av inntekstopplysninger i a-

ordningen 
 

Semantisk:  

• Ulik forståelse av begrep 

• Uenighet om nødvendig datasett for å kunne beregne vederlag  

Teknologisk:  

• Uenighet om teknisk løsning for tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen 

• Høy grad av teknisk kompleksitet som gjør løsningen svært kostbar  

Organisatorisk: 

• Mangelfull kompetanseheving og opplæring i nye prosesser og systemer fører til at nye 

løsninger ikke blir tatt i bruk 

• Motstand mot digitalisering og endring av arbeidsprosesser 

 

Ressurskommunene har gjennom workshop vært tydelige på hvilke hindringer som står i veien for å få 

tilgang til inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. Å etablere hjemmel som tillater deling, mottak 

og bruk av inntektsopplysninger er en forutsetning for å kunne realisere muligheter og gi gevinster. I 

tillegg bør inntektsbegrepet knyttet til beregning av vederlag defineres i lovverket på en måte som 

tillater digitalisering og automatisert innhenting av opplysninger fra a-ordningen.  

Gevinstpotensial 

Funn fra utredningen viser gevinstpotensial for bruker, tjenesteyter i kommunen og på samfunnsnivå, 

ved å gjøre inntektsopplysninger fra a-ordningen tilgjengelig for kommunal sektor. 

Gevinstberegningene er basert på erfaringstall og gir derfor ikke grunnlag for en 

investeringsbeslutning. De er derimot et grunnlag for å ta videre valg i en senere prosjektfase. 

Nærmere beskrivelse av gevinstpotensial finnes i vedlegg 4. 
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1. Innledning 

A-ordningen deler i dag innsamlede opplysninger med AV-dir, Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå. 

Den statlige delen av NAV har tilgang til ordningen, mens den kommunale delen av NAV ikke har 

det. Utredningen undersøker om tilgang til opplysninger innhentet i a-ordningen, vil bidra til 

digitalisering og reduksjon av tid brukt på informasjonsinnhenting i kommunal sektor.   

Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) 

trådte i kraft 01.01.2015. Formålet med loven er å legge til rette for at arbeidsgivere effektivt kan 

oppfylle sine plikter til å gi opplysninger om enkeltpersoners inntekts- og arbeidsforhold og 

skattetrekkopplysninger, og å gi offentlige etater tilgang til opplysningene som er innrapportert fra 

arbeidsgiver. Rapporteringen av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV (Stat) og Statistisk 

sentralbyrå (SSB) er samlet i a-ordningen, og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, 

pensjon og andre ytelser.  

Flere av tjenestene som kommunene er pålagt å yte til sine innbyggere, bruker inntektsopplysninger i 

forbindelse med vedtak om økonomiske stønader og fastsettelse av avgifter/vederlag. Kommunene har 

derfor behov for å få tilgang til inntektsopplysninger på en enkel og effektiv måte i forbindelse med 

saksbehandling. Dagens ordning innebærer at de samme opplysningene innhentes mer enn en gang fra 

den det gjelder inn til flere ulike deler av statlig og kommunal forvaltning. 

KS og Skatteetaten har samarbeidet om å utrede hvordan tilgang til opplysninger samlet inn gjennom 

a-ordningen vil kunne bidra til digitalisering i kommunal sektor, samt til å forbedre tjenestetilbudene 

gjennom rettede tiltak og rettighetssikring. I dette kartleggingsarbeidet er det sett på hvilke hindringer 

som står i veien for denne tilgangen, samt hvilke muligheter en slik tilgang vil gi. 

1.1. Mandat 

Konseptutredningens mandat er å utrede hindringer og muligheter ved bruk av inntektsopplysninger 

fra a-ordningen i kommunal sektor. 

Basert på behovsanalyse, gevinstberegning og overordnede krav skal det i utredningen legges frem 

et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid og detaljering. 

Arbeidet med utredningen har vært innrettet slik at det har sikret enighet om konklusjonene og 

anbefalingene blant interessentene på tvers av forvaltningsnivå. 

1.2. Innretning og metode 

Konseptutredningen har tatt utgangspunkt i Prosjektveiviseren3, Utredningsinstruksen4 og EIF – 

rammeverket5. Fremgangsmåten har basert seg på kartlegging, datainnsamling og analyse, forankring 

og involvering.  

Utredningen har benyttet EIF-rammeverket til å beskrive mulighetsrom og hindringer i forbindelse 

med tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen.  

 
3 Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. 

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/prosjektveiviseren 
4 https://dfo.no/filer/Fagområder/Utredninger/Veileder-til-utredningsinstruksen.pdf 
5 The New European Interoperability Framework. https://ec.europa.eu/isa2/eif_en 
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1.2.1. Utvelgelse av innbyggertjenester 

Innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold, som har inngått i utredningen, er valgt ut med 

bakgrunn i katalogen fra Kommuneforlaget med oversikt over de 197 lovpålagte kommunale 

tjenestene. Det er 32 innbyggertjenester som bruker inntektsopplysninger.  

Videre ble innbyggertjenestene valgt ut etter følgende kriterier: 

• Volum (antall saksbehandlingstilfeller per år) 

• Nytte (antatt redusert tidsbruk i saksbehandling) 

• Kommuner og fylkeskommuner er representert 

• Harmoniserer med Digital Agenda 

• Digital modenhet for å kunne digitalisere tjenesten i kommunene 

 

Ut ifra utvelgelseskriteriene ble følgende innbyggertjenester valgt ut for utredning: 

1. Økonomisk sosialhjelp 

2. Vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold 

 

1.2.2. Utvelgelse av ressurskommuner 

Ressurskommunene ble valgt ut i samarbeid med KS. For å sikre best mulig representativitet ble 

utvalget gjort etter en segmenteringsmodell som ivaretok ulike faktorer som er drivende for variasjon i 

saksbehandlingsprosessen, som: 

• Størrelse (antall innbyggere i kommunen) 

• Bruk av systemstøtte (systemleverandør) 

• Digital modenhet 

• Geografisk beliggenhet 

 

Innenfor innbyggertjenesten vederlag sykehjem utgjorde Asker, Oslo, Vardø, Drammen, Stavanger og 

Skedsmo (delvis gjennomgang) ressurskommunene. 

Utredingen har måttet gjøre antakelser om at utvalgte kommuner som har inngått i utredningen er 

representative for å kunne vurdere gevinstpotensial i kommunal sektor innenfor vederlagsberegning i 

innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold.  

1.2.3. Arbeidsmetode 

Kartleggingen i denne utredningen bygger på en prosessanalyse med utgangspunkt i dagens 

saksbehandlingsprosess for vederlagsberegning av sykehjemsplass. 

Datainnsamling ble gjort gjennom workshops med de seks ressurskommunene. Prosessanalysen ble 

utarbeidet ved å tegne opp prosessen med hver enkelt ressurskommune. Kommunene ble bedt om å 

beskrive hvilken type opplysninger som brukes i saksbehandlingsprosessen, hvilke opplysninger som 

er sammenfallende med opplysninger som er samlet inn i a-ordningen og ressursbruken som kreves for 

å innhente disse opplysningene.  

Etter prosesskartleggingen tok to av ressurskommunene, Asker og Oslo, videre ansvar for å kartlegge 

de juridiske hindringene og utarbeide datakatalog for innbyggertjenesten vederlag sykehjem. Jurister 

og saksbehandlere i ressurskommunene deltok på flere workshops for å kartlegge de juridiske 
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hindringene i prosessen, samt utarbeide forslag til mulige endringer i lovverket. Se kapittel 7 og 8.1.2. 

Utarbeidelse av datakatalogen har blitt gjort gjennom workshops med kommunene og Skatteetaten. 

(Se vedlegg 5) 

  

Det har vært løpende forankring og kvalitetssikring mellom ressurskommunene. De har også kommet 

med innspill som har blitt tatt inn i rapporten. 

 

1.3. Presiseringer og avgrensninger 
Utredningen legger frem et foreløpig forslag til endring i forskrift om egenandel for kommunale helse- 

og omsorgstjenester § 3, femte ledd. Utredningen går ikke videre inn på helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-2 og tolkningen av denne.  

For at kommunene skal få tilgang til inntektsopplysninger i a-ordningen er det flere semantiske 

problemstillinger. Utredningen kommer ikke med en anbefaling på definisjon av begrepene, men 

belyser alternativene som bør utredes videre, deriblant inntektsbegrepet. Se forslag til datakatalog i 

vedlegg 5.  

Utredningen vil heller ikke anbefale en realiseringsstrategi, men beskrive de ulike alternativene, se 

kapittel 8.3. Hvor store gevinster som realiseres er avhengig av ambisjonsnivå og valg av 

realiseringsstrategi. Utredningen begrenser gevinstberegningen til ett alternativ, integrert i fagsystem 

(alternativ C i figur 9: Avgiverorgan og realiseringsstrategi). 

Utredningen identifiserer ikke en optimal prosess for samtlige kommuner i Norge og kartlegger ikke 

hvordan kommunene kan realisere gevinster med hensyn til tjenesten vederlag sykehjem, men peker 

på mulige gevinster som kan materialiseres hvis saksbehandler og / eller bruker av tjenesten gis 

tilgang til opplysninger fra a-ordningen. 

2. Situasjonsbeskrivelse 

 

Figur 2: Situasjonsbeskrivelse 

I dette kapittelet gis en deskriptiv fremstilling av dagens situasjon. Fremstillingen omfatter både 

politiske føringer, generelle trekk innenfor vederlag sykehjem og spesielle utfordringer. 

Kartlagte utfordringer ved dagens situasjon: 
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• Uklart lovverk og upresise begrepsdefinisjoner  

• Usikkerhet både for saksbehandler og bruker 

• Stort rom for individuelle og subjektive tolkninger 

• Det overordnede likhetsprinsippet er vanskelig å følge 

• Manuelle og tidskrevende prosesser 

• Variasjon i datakvaliteten medfører store etter– og sluttbetalinger 

• Inntektsopplysningene for å beregne vederlag kommer i dag fra mange ulike kilder 

 

Figur 3 viser dagens situasjon der kommunen ikke har tilgang til inntektsopplysninger gjennom a-

ordningen. Dette er det kun Skatteetaten, AV-dir og Statistisk sentralbyrå som har tilgang til gjennom 

lovverket til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Finansdepartementet (FIN).  

 

Figur 3: Dagens situasjon 

2.1. Politiske føringer  

I april 2016 la regjeringen fram stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge: IKT for en enklere 

hverdag og økt produktivitet».   

I meldingen slås det fast at de fleste tjenestene som brukes fra offentlig sektor er kommunale. Styrket 

digitalisering i offentlig sektor forutsetter samarbeid i kommunesektoren, i staten og ikke minst er det 

avgjørende med et godt og likeverdig samarbeid mellom staten og kommunesektoren. 

Kommunesektoren er langt på vei nøkkelen om regjeringen skal lykkes med å nå målene for 

digitalisering av offentlig sektor. Meldingen legger vesentlig vekt på betydningen av «én digital 

offentlig sektor» og «samhandling mellom stat og kommune».  

2.2. Sykehjem – langtidsopphold i et samfunnsperspektiv  

Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven ble fra 1. juli 2017 endret for å 

tydeliggjøre retten til sykehjemsplass og kommunenes plikt til å tilby slike tjenester. I tillegg skal 

kommunene vedta forskrift om kriterier og utarbeide ventelister6. Kommunen skal tilby opphold i 

 
6 Rett til opphold i sykehjem – nye regler fra 1. juli 2017. 

https://lovdata.no/artikkel/rett_til_opphold_i_sykehjem__nye_regler_fra_1__juli_2017/1961 
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sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester dersom dette etter en helse- 

og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige 

og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen kan kreve egenandel (vederlag) for langtidsopphold i sykehjem når kommunen helt eller 

delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stilt garanti for oppholdet. Med 

langtidsopphold menes opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når 

vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. Egenandelen må ikke overstige 

de reelle oppholdsutgiftene, og det er kommunen som fastsetter oppholdsutgifter. Kommunen kan ikke 

ta mer enn 85 prosent av all inntekt. Betalingen skal begrenses slik at enhver har penger i behold til 

eget bruk. Det er gitt statlige satser, i tillegg skal kommunene ha egne forskrifter med kriterier7.  

Den enkelte kommunes forskrift med kriterier er ikke vurdert i denne utredningen. 

2.3. Prosessanalyse  

Vederlagsberegning for innbyggertjenesten Sykehjem – langtidsopphold reguleres gjennom Helse – og 

omsorgstjenesteloven samt Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Ressurskommunene påpeker at lovverket åpner for tolkning samtidig som det er begrenset rettspraksis 

på området. Inntektsbegrepet vurderes som ikke tilstrekkelig definert, selv om det listes opp i 

forskriften § 3 fjerde ledd «Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende 

trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter 

fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som 

inntekt.». Dette fører til relativt store forskjeller i beregning av vederlaget for innbyggertjenesten 

mellom kommunene. 

Følgende kilder benyttes av ressurskommunene; 

• Helse – og omsorgstjenesteloven (24.06.2011 nr. 30) 

• Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenesten. (16.12.2011 nr.1349) 

• Forskrift med kommentarer: Rundskriv fra Sosial og helsedepartementet I-1998_47 

• Lærebok anbefalt av Fylkesmannen: Edvardsen og Helland, Betaling for beboere i institusjon, 

4. utgave, 2014, Kommuneforlaget AS, Oslo                                                                                             

• Skjema «Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv.» (Nr. 701171,                       

Forlag Sem & Pedersen Prokom AS, Oslo, 12-2011)                                                                     

• Skjema «Oppgave over inntektsforhold» (Nr. 701172, Forlag Sem & Pedersen                                                  

Prokom AS, Oslo, 8-2011) 

• Skjema «Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv.» (Nr. 701171,                        

Forlag Sem & Pedersen Prokom AS, Oslo, 12-2011)                                                               

• Skjema «Oppgave over inntektsforhold» (Nr. 701172, Forlag Sem & Pedersen                                                  

             Prokom AS, Oslo, 8-2011) 

Saksbehandlingsregler ressurskommunene benytter: 

• Taushetsplikt, se Forvaltningsloven §§ 13-13 f., Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-6, 

Sosialtjenesteloven § 8-8, rundskriv I-9/94 

• Veiledningsplikt, se fvl.§11 a, sotjl.§ 4-1 og hol.§ 2-1 2.ledd. Ansvarlige for beregningen må 

kunne gi alle som henvender seg informasjon om hjemmelen for å kunne kreve 

egenandelsbetaling og om innholdet i forskriften som regulerer beregningsmåten 

• Innsynsrett, se fvl. §§ 18 og 19 

 
7 Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-

1349?q=forskrift om egenandel 
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• Hvem som er parter i saken må avklares fordi dette har betydning både ved innhenting av 

opplysninger, ved forhåndsvarsling, om innsynsrett i saken og ved klage. Samtidig må det 

også avklares om vedkommende har verge, hjelpeverge eller fullmektig. I saker om 

egenandelsbetalingsberegning er beboer og eventuell ektefelle alltid part. Se fvl. § 2 e., § 12 

og §§ 18-22, sotjl. § 8-1 og hol. § 2-1      

• Habilitetsspørsmål, se fvl. §§ 6 til 10 

• Forvaltningsrettslige prinsipper:  

o Saklighet 

o Likhetshensyn 

o Like saker behandles likt 

o Vedtak må ikke være åpenbart urimelig 

 

Innhenting av inntekstopplysninger 

Den enkelte kommunes rett til å kreve opplysninger om inntektsforhold er fastsatt i Forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3 femte ledd:  

 

Det er utarbeidet en prosessanalyse for hver enkelt ressurskommune etter workshopene. Prosessen for 

bruker og kommune er sammenstilt og det er designet en generell prosessanalyse som er presentert i 

figur 1 i sammendraget.  

Prosess for bruker 

Kartleggingen viser at det er stor variasjon i prosess for en bruker fra kommune til kommune. Figuren 

nedenfor illustrerer prosessen i Bydel Østensjø basert på deres innspill. 

 

Figur 4: Prosess bruker jfr Bydel Østensjø 

 «Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette 

egenandelen.» 
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Prosess for Bydelen 

Erfaringene fra workshop og prosesskartlegging dokumenterer at det er stor variasjon i prosess fra 

kommune til kommune. Figuren nedenfor illustrerer prosessen i Bydel Østensjø basert på deres 

innspill. 
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Figur 5: Prosess Bydelen jfr Bydel Østensjø 

2.3.1. Utfordringer i dagens prosess 

Samtaler med ressurskommuner, kildegjennomgang og innspill fra ressurspersoner har identifisert 

følgende utfordringer i dagens prosess. Utfordringene presenteres etter EIF-rammeverket. 

Juridisk 

Det er avdekket juridiske utfordringer som følge av skjønnsbasert lovverk og begreper som ikke er 

tilstrekkelig definert. Bruk av skjønn i saksbehandlingen gir rom for tolkning. I et 

digitaliseringsperspektiv gir ikke opplistingen som er gjort i forskriften § 3 fjerde ledd tilstrekkelig 

grunnlag for å sette opp en entydig datakatalog over hvilke inntektsopplysninger fra a-ordningen som 

skal inngå i beregningsgrunnlagene. 

Semantisk 

Semantisk er det en utfordring at inntekt, slik det er satt opp i forskriften § 3 fjerde ledd, ikke er 

tydelig definert. Dette gir rom for tolking for saksbehandler og bruker.  

 

I forskriften § 10 første ledd står det at «betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede 

skattbare nettoinntekt før særfradrag.» I fjerde ledd listes det opp hvem som utgjør husstanden: «Til 

husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på 

grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.». I løpet av utredningen er det identifisert at det er ulik 

praksis mellom kommunene hvem som regnes som husstandsmedlemmer. Særlig gjelder det hvem 

som regnes som samboere, og om en partner gjennom partnerskapsinngåelse er en del av husstanden.  

Teknologisk 

Kommunene har mange fagsystemer fra ulike leverandører. En del av fagsystemene har ikke mulighet 

for å lese data fra andre systemer i digital form. I tillegg er det til dels fraværende tekniske løsninger 

for utveksling av data digitalt mellom statlige og kommunale løsninger.  

Organisatorisk 

Organisatoriske problemstillinger som ressurskommunene nevner er at prosessen tar unødvendig lang 

tid og er omfattende og komplisert. Dette gjelder både for bruker og saksbehandler. Videre nevner 

ressurskommunene lite tid til samarbeid, både innad i kommunene og på tvers av kommunegrenser. 

Begrensninger på informasjonsdeling på grunn av personopplysningsloven oppleves til tider som en 

utfordring for å få til gode løsninger for en bruker. Enkelte peker også på knapphet på ressurser og 

mangel på opplæring/kompetanseheving. 

2.3.2. Risiko i dagens prosess 

Det er flere risikoer som er avdekket i dagens saksbehandlingsprosess.  

Risiko ut fra et brukerperspektiv: 

• Innbyggere med likeartede forutsetninger får ulike krav om egenandelsbetaling på grunn av 

ulike vurderinger/skjønn hos saksbehandlere  
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• Brukeren må selv dokumentere private pensjoner ytelser som ikke utbetales via NAV 

• Tilbakebetaling eller etterfakturering av vederlag på grunn av manglende 

inntektsopplysninger i beregningsgrunnlaget for vedtaket 

 

Risiko ut fra et tjenesteyterperspektiv: 

• Risiko for at pasienter har langtidsopphold uten at vederlag er beregnet og trukket 

• Risiko for at egenbetaling beregnes på feil eller manglende grunnlag på grunn av  
o Komplisert beregningsmetode 

o Manglende informasjon tilgjengelig 

o Tidkrevende å innhente siste oppdatert informasjon 

• Risiko for at NAVtrekk ikke settes i gang 

• Risiko for at vederlagstrekk ikke settes i gang 

• Risiko for at reberegninger og etteroppgjør ikke gjøres eller ikke gjøres i tide 

• Risiko ved manuell oppfølging, som gjør det tungvint å få oversikt over status på antall saker 

• Risiko ved at det er ingen avstemming fra beregnet NAVtrekk til faktisk inntektsført og mottatt 

beløp 

• Risiko ved at det er ingen avstemming fra beregnet vederlag til faktisk inntektsført og mottatt 

beløp 

 

Risiko ut fra et samfunnsperspektiv: 

• Inntekter til kommunen kan gå tapt dersom vederlag ikke blir beregnet og trukket innen 

rimelig tid fordi brukeren ikke lenger har betalingsevne 

• Vanskeligheter med å forebygge svindel med bakgrunn i manglende kontrollmuligheter 

 

2.4. Interessenter og behov 

Interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller 

oppfatter at de vil bli påvirket av gjennomføring eller resultater på utredningens område. 

I denne utredningen har det blitt kartlagt direkte interessenter, de som direkte vil påvirke eller bli 

påvirket av prosjektet. Disse interessentene er Skatteetaten, KS, kommuner, brukere, leverandører av 

fagsystemene og politikere. 

Tabellen under viser sammenheng mellom interessenter og kartlagte behov. Alle behovene er ikke 

kvalitetssikret på detaljnivå av alle interessenter, men er gjennomgått på et overordnet nivå. 

 

 

INTERESSENTER BEHOV 

Direkte interessenter 

Bruker • Tilpasset oppfølging og veiledning 

• Forutsigbarhet 

• Korrekte utbetalinger 

• Innsyn 

• Enkel og tidseffektiv søknadsprosess 

• Trygghet om at personvern er ivaretatt 
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Kommunene 

• Rådmannen 

• Økonomifunksjonen  

• Ledere for helseområdet 

• Saksbehandlere 

• Tid til individuell oppfølging av brukerne 

• Frigjøre ressurser til verdiskapende arbeid 

• Sikre rettferdig fordeling 

• Godt omdømme  

• Samarbeid på tvers av kommuner  

• Bedre samordning kommune-kommune 

• Bedre samordning kommune-stat 

• Samordning informasjonsflyt og systemstøtte, 

samt erfaringsutveksling og opplæring 

• Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon 

• Kontroll og avstemmingssystemer 

• Enklere lovverk 

• Kvalitetssikret informasjon 

• Automatiserte prosesser 

Pårørende • Forutsigbarhet 

• Korrekte utbetalinger 

Skatteetaten  • Ivareta lovregulert taushetsplikt og den enkeltes 

personvern på en god måte 

• Ivareta hensyn til det opprinnelige formålet ved 

innsamling av opplysningene 

• Tilgjengeliggjøre relevante opplysninger av god 

kvalitet for legitim bruk og gevinstrealisering 

KS • En samordnet kommunal sektor som leverer 

digitale tjenester som gir innbyggere og 

næringsliv et reelt digitalt førstevalg 

Leverandører av fagsystemene • Kravspesifikasjoner for tekniske løsninger 

• Forutsigbarhet 
Tabell 1: Interessenter og behov 

3. Målbildet  

Målbildet er en overordnet beskrivelse av en fremtidig situasjon som imøtekommer de identifiserte 

behovene. Dette kapittelet vil ta for seg samfunnsmål og effektmål, potensielle målkonflikter og 

behovene som må dekkes for å oppnå målene. Utredningens mål er blant annet å kartlegge 

gevinstpotensialet ved å gjøre opplysninger innhentet i a-ordningen tilgjengelig for kommunal sektor.  

3.1. Samfunnsmål og effektmål 

Samfunnsmålet og effektmålene skal bidra til å realisere målbildet. 

Samfunnsmål er et uttrykk for den nytte eller verdiskaping som et investeringstiltak skal føre til for 

samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon med tiltaket. 

Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den virkningen/ effekten 

tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene skal være avledet av samfunnsmålet. 

Samfunnsmålet i denne utredningen er:  

 

 
Samfunnsmålet er å bidra til likebehandling, kostnadseffektiv saksbehandling, 

brukervennlige løsninger, samt riktig og forutsigbar egenbetaling 
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Ressurskommunene har identifisert 8 effektmål, jfr kolonnen til høyre i tabell 2. Effektmålene 

understøtter samfunnsmålet og er detaljert beskrevet i vedlegg 2 Kommunal sektors effektmål.  

Effektmålene kan kategoriseres under verdiene som vises i kolonnen til venstre i tabellen. For hver av 

disse verdiene er det i utredningen etablert et overordnet effektmål.  

Tabell 2: Effektmål 

4. Gapanalyse 

For å finne avstanden mellom dagens situasjon og ønsket tilstand gjennomføres en gapanalyse. En 

gapanalyse avdekker hva som mangler for å nå ønsket situasjon. Ved å se hva som mangler synliggjør 

det hvilke endringer og tiltak som må gjøres og hva som kreves for å nå ønsket situasjon.  

Gjennom workshops med ressurskommunene er det kartlagt et gap mellom dagens situasjon og 

målbildet. Det er utarbeidet en gapanalyse for hvert av de 8 effektmålene kommunal sektor har 

utarbeidet. Se kommunal sektors gapanalyse i vedlegg 3.  

5. Gevinstanalyse  

Ved at behovene dekkes og effektmålene blir nådd, vil det kunne føre til flere gevinster. I denne 

utredningen legges det til grunn at gevinstene får nytte hos aktørene; bruker, tjenesteyter og samfunnet 

generelt. 

Tilgang til opplysninger fra a-ordningen vil gi effekter som bedre kvalitet i saksbehandlingen, mer 

effektiv saksbehandling og likebehandling i vederlagsberegningen innbyggertjenesten sykehjem – 

langtidsopphold. 

KS har utarbeidet en gevinstanalyse som viser kvantitative og kvalitative gevinster. Det henvises til 

vedlegg 4 for mer detaljer om gevinster. 

VERDIER OVERORDNET EFFEKTMÅL

1
Redusere store tilbakebetalinger til kommunen 

i forbindelse med etter- og sluttoppgjør

2 Forbedret kvalitet i datagrunnlaget i vedtak

3
Korrekt og fullstendig inntektsinformasjon 

første gangen

4 Forenklet og kostnadseffektiv saksbehandling

5
Gjenbruk av innrapportert data (Digital 

agenda)

6 Enklere søknadsprosesser for brukerne

7
Gjenbruk av nasjonale og kommunale 

felleskomponenter

LIKEBEHANDLING
Samme forståelse av inntektsbegrepet 

for den samme tjenesten
8

Bedre grunnlag for å beregne riktig inntekt 

første gang

KOMMUNAL SEKTORS' EFFEKTMÅL

KVALITET
Innbyggere blir trukket korrekt beløp i 

forhold til økonomisk evne

EFFEKTIVITET
Innbyggere får forenklet søknadsprosess 

og raskere saksbehandling
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6. Muligheter 

Generelle utviklingstrekk i samfunnet påvirker både forventninger til, muligheter og utfordringer ved 

offentlige tjenester. Eksempler på dette er globalisering, digitalisering, videreutvikling av 

informasjonssamfunnet og befolkningssammensetning.  

Digital agenda bidrar til fokus på samhandling mellom stat og kommune. Et hovedmål for regjeringen 

er digitalisering i offentlig sektor, og kommunene er en nøkkel for å nå dette.  

I dette mulighetsrommet vil gjenbruk av inntektsopplysningene fra a-ordningen i kommunale tjenester 

være i tråd med regjeringens mål.  

Ved å få til denne tilgangen kan det være videre muligheter for: 

• Bedre rettighetssikring for bruker  

• Tidsbesparelse for tjenesteyter og bruker  

• Likebehandling i kommunene  

• Tillit til systemet for brukere 

 

Mulighetene som er kartlagt er identifisert og sortert innenfor de fire interoperabilitetsnivåene - 

juridisk, semantisk, teknologisk og organisatorisk i EIF-rammeverket.  

 

Figur 6: Muligheter identifisert gjennom EIF 

 

6.1. Tilgang til opplysninger fra a-ordningen  

Utgangspunktet for utredningen er om gjenbruk av opplysninger fra a-ordninger kan bidra til å 

realisere gevinster i kommunal tjenesteproduksjon – og hva som skal til for å realisere dette.  

Ved å få tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen vil kommunene få hyppig oppdatert 

informasjon som brukes av flere etater.  
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A-ordningen vil kunne bidra til å dekke informasjonsbehovet i kommuner i forbindelse med 

saksbehandling og gjennom dette bidra til økt digitalisering og effektivisering i 

saksbehandlingsprosessen.  

6.2. Juridiske muligheter 

«Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette 

egenandelen» etter § 3 femte ledd i Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. Det er 

uavklart om skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav a, åpner for at Skatteetaten kan utlevere 

inntektsopplysninger fra a-ordningen til kommunene etter denne bestemmelsen.  

Høsten 2018 vedtok Stortinget endringer i skatteforvaltningslovens taushetspliktsbestemmelser 

knyttet til utlevering til andre offentlige myndigheter. Nye regler er ventet å tre i kraft i løpet av 

2019. Da Finansdepartementets forslag var på høring8, ble det skrevet at hensikten var å "legge til 

rette for at det blir enklere å imøtekomme endringer i behovet for utlevering av opplysninger" og 

at "ved vurderingen av om vilkårene for utlevering er oppfylt, skal det legges betydelig vekt på 

mottakerorganets oppfatning. Årsaken til det er at det som regel er mottakeren som er nærmest til 

å vurdere dette spørsmålet. " 

Utleveringsadgangen må vurderes nærmere, men hensynet til kommunenes behov og effektivitet i 

forvaltningen tilsier at inntektsopplysninger fra a-ordningen bør kunne utleveres. I en avgjørelse 

datert 19. januar 2017 om klage over Skattedirektoratets avslag i sak om utlevering av 

skatteopplysninger til bruk ved søknader om redusert foreldrebetaling i barnehager i medhold av 

skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav a, la Finansdepartementet avgjørende vekt på hensyn til 

effektivitet og en smidig forvaltning da de gav klager medhold. 

På grunnlag av funnet om ulik forståelse og praktisering i kommunene bør det fokuseres på 

brukervennlighet i utformingen av lovverket for egenbetaling, slik at lovteksten kan bli lettere å 

forstå både for bruker og saksbehandler. I dag forekommer det usikkerhet mellom fagpersoner i 

ressurskommunene med hensyn på tolkning av regelverket.  Det kan derfor være grunn til å 

vurdere om regelverket bør utformes mer likt på tvers av alle pleie- og omsorgstjenestene når 

det gjelder beregning av egenandeler. 

6.3. Semantiske muligheter 

Innenfor semantisk interoperabilitetsnivå er det mulighet for å skape felles definisjoner og 

forståelse av begreper. Mulighet for å samordne språket på tvers av lovverket vil kunne åpne 

opp for økt digitalisering i offentlig sektor.  

Ved en omforent forståelse av begreper, vil det kunne være enklere å gjenbruke og utveksle 

data fordi man legger det samme i informasjonen. Det er behov for å etablere én datakatalog 

for innhenting av opplysninger fra a-ordningen for den kommunale tjenesten langtidsopphold – 

sykehjem. En uvidelse til å omfatte langtidsopphold i institusjon bør vurderes.  

6.4. Teknologiske muligheter 

Innenfor teknologisk interoperabilitetsnivå er det mulighet for å samordne og standardisere 

prosesser og IKT-systemer.   

 
8 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring---forslag-om-endringar-i-reglane-om-

informasjonshandsaminga-i-skatteetaten/id2594901/?factbox=horingsnotater 
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Tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen kan sikre bedre oppgaveløsning for både bruker 

og saksbehandler. Det gir også en mulighet for innovasjon gjennom å utvikle fremtidige smarte 

løsninger for brukeren, ved eksempelvis enklere selvbetjeningsløsninger.   

Ved automatisering av deler av saksbehandlingen vil det kunne forbedre kommunikasjon på 

tvers av kommunale IKT-systemer, forenkle samarbeidet og styrke gjennomføringskraften i 

offentlig sektor.   

Gjennom tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen vil det være mulighet for å utvikle 

standardiserte løsninger og felles arkitektur.  

6.5. Organisatoriske muligheter 

Tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen vil redusere tiden saksbehandlere bruker på å 

innhente inntektsopplysninger fra bruker og gjøre saksbehandlingsprosessen mer effektiv. 

Dette vil frigjøre tid til mer verdiskapende arbeid blant annet i form av økt 

saksbehandlingskapasitet og/eller reduksjon av kostnader.  

7. Hindringer  

Utredningen har avdekket hindringer for å nå effektmålene. Hindringene er identifisert og sortert 

innenfor de fire interoperabilitetsnivåene - juridisk, semantisk, teknologisk og organisatorisk, i EIF-

rammeverket.  

 

Figur 7: Hindringer identifisert gjennom EIF 
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7.1. Juridiske hindringer 

Juridiske hindringer kan forekomme på flere områder: 

• Lover og forskrifter 

• Saksbehandlingsregler 

• Ulike rundskriv 

• Presedensarkiv 

• Samtykke og fullmakt 

• Ulike tolkninger i ulike lover 

 

I denne utredningen er de konkrete juridiske hindringene for å få tilgang til a-ordningen vurdert. 

Avgiver av opplysningene i a-ordningen må ha lovhjemmel for å kunne avlevere opplysningene. 

Mottaker av opplysningene, i denne utredningen, kommunene, må ha lovhjemmel for å kunne motta 

og bruke opplysningene fra a-ordningen.  

• Helse – og omsorgstjenesteloven ligger til grunn for innbyggertjenester som tilbys i 

kommunene oppleves som uklar og er gjenstand for skjønnsmessige vurderinger. 

• Forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester ligger til grunn for 

beregning av egenandel (vederlag). Den oppleves som uklar med hensyn til hva som kan 

regnes som inntekt (§ 3) og hva som kan regnes som samboer (§ 10).  

7.2. Semantiske hindringer 

Det kan se ut til at inntektsbegrepet er en utfordring på området vederlag sykehjem Det er behov for å 

etablere en felles forståelse av hva som inngår i inntektsbegrepet slik det er etablert i forskrift om 

egenandel for helse- og omsorgstjenester § 3 fjerde ledd. 

I Skatteloven står det tydelig hva skattepliktig inntekt er, og at det består av kontantytelser, 

naturalytelse og overskudd av utgiftsgodtgjørelse. Likevel kommer det frem gjennom workshopene 

med ressurskommunene at det er variasjoner i hva de legger i dette begrepet. Ikke alle har med 

overskudd av utgiftsgodtgjørelse og naturalytelser i beregningen. Dersom kommunene skal få tilgang 

til inntektsopplysninger fra a-ordningen må det etableres en felles forståelse av hva som legges i 

begrepet inntekt for vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold. Dette blir 

utdypet mer i kapittel 9, Utarbeidelse av datakatalog.  

Uenighet rundt begrepsbruk og hvordan de ulike problemstillingene skal løses, kan bli en hindring for 

å få tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen.  

Skatteloven og regler for beregning av egenandelsbetaling behandler fradrag ulikt. Skatteloven gir for 

eksempel fradrag for aksjetap, mens dette ikke er tilfelle for egenandelsbetaling. 

7.3. Teknologiske hindringer 

Teknologiske hindringer kan oppstå med bakgrunn i flere ting.  

• Tilgang til kunnskap og kompetanse 

• Tilgang til teknologi 

• Kompleksitet 

• Teknisk gjeld 
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Den største hindringen på dette området vurderes til å være arbeidet med å finne ut av hvilken 

realiseringsstrategi som skal velges for å få tilgang til inntektsopplysningene fra a-ordningen. Det er 

flere mulige tekniske løsninger som kan velges. Det finnes flere mulige løsninger med ulike hindringer 

og muligheter. Eksempler på alternativer er integrasjon i skjema, oppslag i skjermbilde, integrasjon i 

fagsystem eller som en fellesfunksjonalitet i en fellesplattform.  

Kommunene har flere ulike systemer å forholde seg til og det er ulike leverandører av fagsystemene. 

Det kan være en hindring at kommunene har flere ulike tekniske systemer og integrasjoner som gjør 

tilgangen til a-ordningen komplisert og kostbar.  

Kommunene nevner selv at tilgang til kunnskap og teknisk kompetanse på nye løsninger kan være en 

hindring, både hos kommunene internt og hos fagsystemleverandører. Erfaringer fra andre nasjonale 

prosjekter, som eksempelvis Innføring av a-ordningen, tydeliggjorde utfordringen med dette. 

• Når kommunene innhenter inntektsopplysninger fra NAV blir en del av opplysningene fra 

ligningen summert i sekkeposter. Saksbehandleren må manuelt trekke ut enkelte beløp for å 

komme frem til korrekt grunnlag.  

• Ulike typer skatt, som for eksempel inntektsskatt og formuesskatt, blir presentert som en 

fellespost fra Skatteetaten. Kommune må derfor trekke ut formueskatt manuelt på hver enkelt 

bruker. Dette medfører merarbeid og feil kan oppstå på grunn av manuelle prosesser. 

• Skifteattester blir i dag sendt per post. Kommunene ønsker at disse blir sendt elektronisk for å 

unngå forsinkelser som kan medføre tap av krav for kommunene.  

• Ved direkte tilgang til a-meldingen, slipper kommunene å innhente opplysninger via infotorg 

og NAV. For en del kommuner kan dette være tidsbesparende da det kan ta mellom 5 og 60 

min å få info per sak (stor variasjon mellom kommunene). 

• Det finnes ingen gode systemer for avstemming mot oppdaterte opplysninger gjennom året 

(kun ved publikasjon av skattemeldingen). Avstemmingen gjennom året gjøres i excel ark og 

kan medføre manuelle feil. 

• Kommunene sender informasjon til NAV når en innbygger har fått sykehjemsplass slik at 

NAV kan starte trekk av egenandelsbetaling. Basert på erfaring i kommunene kan det oppstå 

feil i overføring av informasjon via E-link noe som medfører at NAV ikke trekker 

egenandelsbetaling.  

• Tidsperspektiv på etteroppgjør er en utfordring. Etteroppgjøret ved død blir basert på 

opplysninger i skattemeldingen som beregnes en gang per år. Dersom kommunen har et krav 

fordi det ble beregnet for lav egenandelsbetaling kan kommunen være for sent ute til å få 

oppgjør fordi dødsboet allerede er oppgjort.     

• Innhenting av informasjon om ektefelle/ samboer er en tidkrevende prosess og det er ønskelig 

å kunne innhent opplysninger automatisk via Folkeregisteret. 

7.4. Organisatoriske hindringer 
Når en endring skjer, kan det oppstå motstand i organisasjonen. Mangel på tillit forsterker alle kilder 

til motstand. Dette kom også frem gjennom workshopene.  

Andre hindringer som kan oppstå i forbindelse med tilgang til a-ordningen er at nye løsninger ikke blir 

tatt i bruk på grunn av mangelfull kompetanseheving og opplæring i nye prosesser og systemer. 

Manglende kunnskap og kompetanse kan gjøre at man ikke ser mulighetene IKT og digitalisering gir 

og derfor motsetter seg endringen.  
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Organisatoriske hindringer som videre kan oppstå er motstand mot endring av etablerte og 

innarbeidede arbeidsprosesser og rutiner. Omstilling kan føre til endring av maktfordeling innad i 

kommunene. Det kan for enkelte føre til tap av status. Personer som har oppgaver som reduseres eller 

forsvinner helt kan være bekymret for å miste arbeidsoppgaver og derfor motsette seg disse 

endringene.  

Det er også en økonomisk trussel ved at arbeidsoppgaver reduseres eller forsvinner som kan føre til at 

overføringer til kommunene blir mindre og er derfor en stor organisatorisk hindring for å digitalisere 

og automatisere.  

Liten grad av samarbeid i det offentlige kan også være med å hindre tilgang til a-ordningen. Det er 

lange og tunge prosesser og varierende grad av digitalisering i det offentlige som kan føre til at det er 

komplisert å standardisere og automatisere.  

8. Tiltak og realisering av gevinster  

Ved å få tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen vil det legge til rette for flere gevinster for 

bruker, tjenesteyter og samfunnet generelt. For å realisere disse gevinstene må det gjennomføres noen 

tiltak og tas noen beslutninger. Tiltakene og forslagene har blitt utarbeidet i samarbeid med eksperter i 

kommunene, KS og Skatteetaten. Tiltakene er sortert og identifisert etter EIF-rammeverket og 

følgende tiltak bør vurderes. 

 

 

Figur 8: Oppsummering av tiltak 

8.1. Juridisk  

I denne utredningen er det ikke tatt stilling til hvem som skal være avgiverorgan for 

inntektsopplysninger fra a-ordningen. Et alternativ er at Skatteetaten inntar denne rollen og deres 

forslag er videre beskrevet. Andre alternativ er tilgang direkte fra a-ordningen eller NAV (Stat), der 

førstnevnte er lite sannsynlig på bakgrunn av a-opplysningsloven. NAV (Stat) er en mulig avgiver av 

inntektsinformasjonen, men ikke utredet i denne utredningen. 
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Avklare om hjemlene som finnes er tilstrekkelig – særlig forskrift om egenandel for helse- og 

omsorgstjenester § 3 femte ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2. 

 

8.1.1. Innspill fra Skatteetaten 

Per dags dato er hjemmelspraksis uklar. Skatteetaten ønsker ikke å uttale seg om saken på nåværende 

tidspunkt, men henviser til Finansdepartementets forslag som ble lagt ut på høring fredag før påske 

med høringsfrist 25. juni 2018: Høringsnotat - forslag til endringer i reglene om Skatteetatens 

informasjonsbehandling9,  

Tiltak 

 

8.1.2. Innspill fra arbeidsgruppe i en kommune 

I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, femte ledd står det følgende: 

"Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette 

egenandelen".  

Det må vurderes her om denne bestemmelsen i seg selv kan gi hjemmel for å innhente nødvendige 

opplysninger. Det må vurderes opp mot to problemstillinger. 

1. Gir dagens hjemmel anledning til å kreve opplysninger også fra andre, for eksempel offentlige 

organer? 

2. Gir dagens hjemmel anledning til å kreve opplysninger som også omhandler ektefeller, og 

eventuelt hjemmeboende barn? Disse opplysningene er nødvendig for å fastsette egenandelen. 

Etter kommunenes vurdering vil det nok være å tolke ordlyden noe vidt. Men denne problemstillingen 

bør Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ta stilling til.  

Dersom HOD mener at kommunen kan kreve og dermed innhente opplysninger også for andre enn 

beboer, er forskriften tilstrekkelig som den foreligger.  

Hvis kommunene skal forslå en endring forslås det at femte ledd endres til:  

Kommunen kan kreve og innhente opplysninger om inntektsforhold, fra beboer, ektefelle og 

hjemmeboende barn, som er nødvendig for å kunne fastsette egenandelen. 

- HOD må også vurdere om helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 gir hjemmel for en slik tolkning, 

eventuelt endring. 

Tiltak   

 

 

 
9 Høringsnotat - forslag til endringer i reglene om Skatteetatens informasjonsbehandling, link; 

https://www.regjeringen.no/contentassets/184efa9b5f294e679e84ddb8d6251331/hoeringsnotat_mars2

018.pdf 

 

Avklare om hjemlene som finnes er tilstrekkelig 

https://www.regjeringen.no/contentassets/184efa9b5f294e679e84ddb8d6251331/hoeringsnotat_mars2018.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/184efa9b5f294e679e84ddb8d6251331/hoeringsnotat_mars2018.pdf
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8.2. Semantisk   

Mangel på entydige begrepsdefinisjoner er en stor utfordring og gir rom for skjønn og tolkning. Ved 

beregning av vederlag for innbyggertjenesten sykehjem langtidsopphold er det behov for en entydig 

definisjon av inntekt.  

Tiltak 

 

8.3. Teknologisk 

I denne utredningen er det ikke vurdert hvilken realiseringsstrategi som vil være den mest 

hensiktsmessige, men en kort beskrivelse av de ulike alternativene presenteres.  

 

 

 

Figur 9: Avgiverorgan og realiseringsstrategi 

Inntektsopplysninger kan i utgangspunktet komme fra a-ordningen, Skatteetaten og Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå mottar også opplysningene, men kan ikke dele disse videre. 

Direkte tilgang via a-ordningen vil trolig ikke velges da a-opplysningsloven begrenser deling av 

informasjon. Figuren viser derfor kun muligheter for å utlevere inntektsopplysninger gjennom 

Skatteetaten (1) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (2). 

Det er flere ulike muligheter å benytte inntektsopplysningene på og ulike alternativer for å få tilgang 

til dem. Eksempler på ulike muligheter på bruk av inntektsopplysninger er kontroll og avstemming, 

innsyn og effektivisering av prosessen. Ulike alternativer for tilgang kan være Integrasjon i skjema 

Inntektsbegrepet bør tydeligggjøres. Tilsvarende bør begreper som f.eks. husstand og samboer 

tydeliggjøres.  
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(A), Oppslag i skjermbilde (B), Integrasjon i fagsystem (C) eller som en Fellesfunksjonalitet i en 

fellesplattform (D). 

Ingen av realiseringsstrategiene eller valg av teknisk løsning er gjensidig utelukkende. 

For hvert av disse alternativene bør det i det videre arbeidet gjøres en kort utredning med hensyn på 

tid, kostnad og gevinst. Beregningen i denne rapporten er basert på erfaringstall fra prosjekter som har 

valgt alternativ Integrasjon i fagsystem (C). Dersom alternativ C velges i fortsettelsen må det allikevel 

gjennomføres en ny oppdatert beregning mhp tid, kost og gevinst.  

Tiltak 

 

8.4. Organisatorisk 

Forutsatt at tiltakene over er gjennomført, må det gjøres noen tiltak innenfor organisatorisk område for 

å kunne realisere gevinstene ved tilgang til inntektsopplysningene fra a-ordningen. 

Det er uklarhet rundt hvem som tar forvaltningsansvaret for funksjoner som må ivaretas. Det må 

derfor opprettes fora for diskusjon og utredning- og prosjektgrupper for videre arbeid og realisering.  

I tillegg vil det være viktig å gjøre organisasjonen i stand til å realisere gevinstpotensialet ved tilgang 

til inntektsopplysninger fra a-ordningen. Dette kan gjøres ved:  

- Opplæring og kompetanseheving mhp valgte realiseringsstrategi 

- Utarbeide og beskrive nye arbeidsprosesser basert på valgt realiseringsstrategi  

o Endre arbeids- og rutinebeskrivelser 

- Arbeid med endringsledelse 

o Trygge de ansatte i nye oppgaver 

o Involvering 

o Kommunikasjon 

- Sikre personvern og informasjonssikkerhet  

 

Tiltak 

 

9. Utarbeidelse av datakatalog 

En datakatalog beskriver strukturen på fagdata, i dette tilfellet definisjon av inntektsbegrepet. 

Innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold må definere sitt inntektsbegrep og hvilke type 

inntektsopplysninger som behøves for å beregne vederlag for innbyggertjenesten. 

9.1. Generelt om datakatalogen 

Skatteetaten mottar opplysninger om inntekt, fradrag og forskuddstrekk hver måned fra alle som er 

opplysningspliktige. Opplysningspliktige er i hovedsak alle arbeidsgivere og pensjonsselskap som 

Valg av avgiverorgan og realiseringsstrategi. 

 

Sette av tid og ressurser for videre arbeid innenfor realiseringsstrategi, prosessendring og intern 

kompetanseheving 

. 
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utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. NAV er den største opplysningspliktige. Datakatalogen er en 

detaljert oversikt over hvilke inntektsopplysninger som Skatteetaten mottar. 

Overordnet består en inntekt av følgende opplysninger: 

 

Figur 10: Inntekts- og ytelsesdetaljer 

Opplysninger om inntekt består minimum av det som er angitt i de røde boksene i figur 10 ovenfor.  

For å synliggjøre hva som inngår i de enkelte boksene i figur 10, er det gitt eksempler eller 

forklaringer i rammen nedenfor. Opplysninger om inntekt består minimum av det som er angitt med 

rød skrift. 

 

9.2. Veien frem til datakatalogen for vederlagsberegningen i 

innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold 

I forbindelse med denne utredningen ble det gjennomført et oppstartsmøte med ressurskommunene og 

Skatteetaten, hvor Skatteetaten gjennomgikk både hvilke inntektsopplysninger de samler inn og 

hvordan de samler inn disse. På bakgrunn av dette oppstartsmøtet arbeidet ressurskommunene med å 

kartlegge og identifisere hvilke opplysninger som er relevante for vederlagsberegning i 

innbyggertjenesten sykehjem – langtidsopphold.  

Det er laget 2 datakataloger for 3 ulike grupper: Beboer, ektefelle og barn. Datakatalogene legger ulike 

inntektsbegreper til grunn. For hver av datakatalogene lages det to forslag: 

• Forslag 1; det er kun er inkludert kontantytelser, som er i samsvar med hvordan mange av 

ressurskommunene jobber i dag. 

• Forslag 2; alle de tre inntektskomponentene inkluderes: Kontantytelse, naturalytelse og 

utgiftsgodtgjørelse, som er i samsvar med definisjon av inntektsbegrepet hos Skatteetaten.  

 

Noe av utfordringen er at det ikke er en klar definisjon for inntektsbegrepet for vederlagsberegning i 

innbyggertjenesten sykehjem – langtidsopphold, noe som gjør at det praktiseres svært ulikt i 

kommunene. Det er heller ikke mye rettspraksis på området som kan gi en klar indikasjon på hva som 

er riktig, og derfor blir det viktig å bli enige om et felles inntektsbegrep.  

• Beløp: Størrelsen på beløpet, eks. kr 25 000 

• Grunnlag for arbeidsgiveravgift: Skal arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift av beløpet? Ja 

eller nei. 

• Trekkplikt: Er beløpet trekkpliktig? Ja eller nei. 

• Skatte- og avgiftsregel: Skal beløpet behandles etter et spesielt regelverk skattemessig? Eks. 

Svalbard, nettolønn, sjøfolk osv. 

• Fordel: Angir om beløpet er en kontantytelse, naturalytelse eller en utgiftsgodtgjørelse 

• Beskrivelse: Beskriver hva beløpet er. Eks: timelønn, overtid, bolig, uførepensjon osv. 

• Spesifikasjon: Angir om beløpet er opptjent i et annet land, ev. på sokkel 

• Tilleggsinformasjon: Eks: listepris på bil, pensjonsgrad, osv. 

• Antall: Eks: timer, km, antall reiser osv. 
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Med utgangspunkt i ressurskommunenes kartlegging ble det videre arrangert to arbeidsmøter, der både 

kommunene og Skatteetaten deltok. Resultatet av disse arbeidsmøtene er et førsteutkast til datakatalog 

for vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold, se vedlegg 5 og vedlagt 

excelfil. 
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11. Vedlegg 

Liste over vedlegg 

 

Vedlegg 1: Definisjon samfunnsmål og effektmål 

Vedlegg 2: Kommunal sektors effektmål 

Vedlegg 3: Kommunal sektors gapanalyse 

Vedlegg 4: Kommunal sektors gevinstanalyse 

Vedlegg 5: Datakatalog for vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem – langtidsopphold 

Vedlegg 6: Foreløpig risikokartlegging 

Vedlegg 7: Forslag til veien videre 

Vedlegg 8: Liste over bidragsytere  
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VEDLEGG 1: DEFINISJON SAMFUNNSMÅL OG EFFEKTMÅL 

Samfunnsmålet og effektmålene skal bidra til å realisere målbildet. 

Samfunnsmål er et uttrykk for den nytte eller verdiskaping som et investeringstiltak skal føre til for 

samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon med tiltaket. 

Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den virkningen/ effekten 

tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene skal være avledet av samfunnsmålet. 
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VEDLEGG 2: KOMMUNAL SEKTORS EFFEKTMÅL 

Det er identifisert 8 effektmål som understøtter samfunnsmålet: 

 

 

 

 

 

Håndtering av potensielle målkonflikter 

Utredningen kan ikke se noen potensielle målkonflikter mellom effektmålene. 

 

Sammenheng mellom behov og mål  

Tabellene under viser hvordan effektmålene kan oppnås ved å se hvordan de henger sammen med de 

identifiserte behovene hos interessentene (Tabell 1: Interessenter og behov, kapittel 2.4).  

 

Effektmål M1: Redusere store tilbakebetalinger til kommunen i forbindelse med etter- 

og sluttoppgjør 

Ressurskommunene var gjennom workshopene samstemte på at en stor utfordring lå i store etter- og 

sluttbetalinger. Ved mangelfull og uriktig inntektsinformasjon ved beregning av vederlag kom flere i 

den situasjonen at de måtte etterbetale store beløp til kommunen ved årsslutt eller dødsfall. På grunn 

av treghet i systemene kunne denne regningen komme opptil 1,5 - 2 år etter at eksempelvis beboeren 

var død. I mange tilfeller var da dødsboet oppgjort og pengene ikke mulig å få innkrevd.  

Ved tilgang til oppdatert inntektsinformasjon fra a-ordningen ville denne problemstillingen blitt 

betydelig redusert. 

VERDIER OVERORDNET EFFEKTMÅL

1
Redusere store tilbakebetalinger til kommunen 

i forbindelse med etter- og sluttoppgjør

2 Forbedret kvalitet i datagrunnlaget i vedtak

3
Korrekt og fullstendig inntektsinformasjon 

første gangen

4 Forenklet og kostnadseffektiv saksbehandling

5
Gjenbruk av innrapportert data (Digital 

agenda)

6 Enklere søknadsprosesser for brukerne

7
Gjenbruk av nasjonale og kommunale 

felleskomponenter

LIKEBEHANDLING
Samme forståelse av inntektsbegrepet 

for den samme tjenesten
8

Bedre grunnlag for å beregne riktig inntekt 

første gang

KOMMUNAL SEKTORS' EFFEKTMÅL

KVALITET
Innbyggere blir trukket korrekt beløp i 

forhold til økonomisk evne

EFFEKTIVITET
Innbyggere får forenklet søknadsprosess 

og raskere saksbehandling

Samfunnsmålet er å bidra til likebehandling, kostnadseffektiv saksbehandling, 

brukervennlige løsninger, samt riktig og forutsigbar egenbetaling 
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Effektmål M2: Forbedret kvalitet i datagrunnlaget i vedtak 
En av de største utfordringene som ressurskommunene nevner, er størrelsen på etter- og sluttoppgjør. 

Samordning i det offentlige, ved å gi kommunene tilgang til oppdatert og kvalitetssikret 

inntektsinformasjon fra a-ordningen, vil føre til raskere og bedre kvalitet på vedtakene.  

 

  

 

Effektmål M3: Korrekt og fullstendig inntektsinformasjon første gangen 
 I dagens saksbehandlingsprosess må søker selv levere etterspurt dokumentasjon om inntekter og 

utgifter for å beregne vederlag sykehjem. Det er en krevende prosess for både bruker og 

saksbehandler, da særlig private pensjoner er lite tilgjengelig. Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon fra a-ordningen med kvalitetssikret informasjon vil sikre at det er korrekt og 

fullstendig inntektsinformasjon første gangen.   

 

 

 

  

1 Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon

2 Kvalitetssikret informasjon

3 Kontroll og avstemmingssystemer

4 Tydelig lovverk

5 Bedre samordning kommune-stat

6 Godt omdømme

7 Forutsigbarhet

8 Økt digitalisering

Effektmål M1: Redusere store tilbakebetalinger til kommunen i forbindelse 

med etter- og sluttoppgjør

For å oppnå målet er det behov for:

1 Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon

2 Kvalitetssikret informasjon

3 Samordning i det offentlige

4 Automatiserte prosesser

5 Tydelig lovverk

6 Gjennomsiktighet i prosessen

Effektmål M2:  Forbedret kvalitet i datagrunnlaget i vedtak

For å oppnå målet er det behov for:

1 Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon

2 Kvalitetssikret informasjon

3 Samordning i det offentlige

4 Tydelig lovverk

Effektmål M3: Korrekt og fullstendig inntektsinformasjon første gangen

For å oppnå målet er det behov for:
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Effektmål M4: Forenklet og kostnadseffektiv saksbehandling 

Dagens saksbehandlingsprosess er manuell og tidkrevende. Unødvendig mye tid brukes til innhenting 

av inntektsopplysninger. Særlig innhenting av private pensjoner er tidskrevende og blir i tillegg ofte 

feil. Flere ressurskommuner arbeider i egenutviklede excelark for å avstemme og kontrollere 

vederlagene. Sjansen for menneskelige feil er her stor. Ved tilgang til oppdaterte inntektsopplysninger 

gjennom a-ordningen, økt digitalisering og automatiserte prosesser vil bidra til å forenkle 

saksbehandlingen.  

 

 

 

Effektmål M5: Gjenbruk av innrapportert data (Digital agenda) 

Kommunene kan kun bruke den informasjonen de henter inn til det formålet det er innhentet til. 

Regelverket hindrer deling av informasjon, så gjenbruk av allerede innrapportert data er begrenset. Et 

tydelig regelverk, tilgang til oppdatert inntektsinformasjon fra a-ordningen og automatiserte prosesser 

vil kunne bidra til at innrapportert data kan gjenbrukes. 

 

 

 

 

Effektmål M6: Enklere søknadsprosesser for brukerne  

Innhenting av inntektsopplysninger gjøres i dag manuelt ved at brukeren leverer deler av nødvendig 

informasjon. Regelverket hindrer gjenbruk av informasjon dersom den ikke er hentet inn til det 

formålet. Ofte er det imidlertid barn av søkerne, ektefelle eller verge som leverer 

inntektsinformasjonen om bruker til kommunen. Kommunen får tilbakemeldinger om at dette er en 

tidskrevende og komplisert prosess da informasjonen ofte er lite tilgjengelig. Automatiserte prosesser 

gjennom tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen, et tydeligere lovverk og mer forutsigbarhet 

vil bidra til å oppnå en enklere søknadsprosess for brukerne.  

 

1 Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon

2 Kontroll og avstemmingssystemer

3 Tydelig lovverk

4 Kvalitetssikret informasjon

5 Automatiserte prosesser

6 Gjennomsiktighet i prosessen

7 Økt digitalisering

Effektmål M4: Forenklet og kostnadseffektiv saksbehandling

For å oppnå målet er det behov for:

1 Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon

2 Automatiserte prosesser

3 Samordning i det offentlige

4 Tydelig lovverk

5 Vedtatte initiativer som Digital agenda blir gjennomført

6 Forutsigbarhet

7 Økt digitalisering

Effektmål M5:  Gjenbruk av innrapportert data (Digital agenda)

For å oppnå målet er det behov for:
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Effektmål M7: Gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter 

I kommunene er det ulik bruk av eksisterende løsninger. Det er flere systemer å forholde seg til og ulik 

bruk av teknologi mellom kommunene. Automatisering av prosesser, økt digitalisering og tilgang til 

oppdatert inntektsinformasjon fra a-ordningen vil kunne bidra til mer gjenbruk av tekniske løsninger.  

 

 
 

 

Effektmål 8: Bedre grunnlag for å beregne riktig inntekt første gang 

Kommunene er i dag avhengig av at søkeren rapporterer inn riktige opplysninger med hensyn til 

inntekter som eksempelvis private pensjoner. Det er per i dag ikke mulig å kontrollere korrektheten i 

tallene før skattemeldingen publiseres det påfølgende året. Ved tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon fra a-ordningen vil store deler av denne problemstillingen forsvinne. (Pensjoner 

fra utlandet vil søker fortsatt rapportere inn, da denne ikke finnes i a-ordningen). 

 

 
  

1 Automatiserte prosesser

2 Gjennomsiktighet i prosessen

3 Tydelig lovverk

4 Forutsigbarhet

5 Enkel og tidseffektiv søknadsprosess

6 Gjennomsiktighet i prosessen

7 Økt digitalisering

Effektmål M6: Enklere søknadsprosesser for brukerne

For å oppnå målet er det behov for:

1 Sikre hensiktsmessig lovverk

2 Økt digitalisering

3 Automatiserte prosesser

4 Personvern blir opprettholdt i sin funksjon

5 Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon

6 Kvalitetssikret informasjon

Effektmål M7: Gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter 

For å oppnå målet er det behov for:

1 Tilgang til oppdatert inntektsinformasjon

2 Kvalitetssikret informasjon

3 Kontroll og avstemmingssystemer

4
Være trygg på at innrapporterete inntekter stemmer ovenerns med 

virkeligheten

5 Sikre hensiktsmessig lovverk

6 Personvern blir opprettholdt i sin funksjon

7 Godt omdømme

8 Bedre samordning kommune-stat

Effektmål M8:  Bedre grunnlag for å beregne riktig inntekt første gang

For å oppnå målet er det behov for:
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VEDLEGG 3: KOMMUNAL SEKTORS GAPANALYSE 

Gap for vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - 

langtidsopphold 

Det er et gap mellom dagens situasjon og de behovene som har blitt identifisert for saksbehandlingen 

for vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold. Ved vurdering av dagens 

situasjon opp mot behov for å oppnå ønsket situasjon, vil det være ulike gap. I tabellene under er disse 

gapene synliggjort med utgangspunkt i det enkelte effektmålet og behov for å oppnå ønsket situasjon. 

Gapene er beskrevet på et overordnet nivå. Fargene rød, gul og grønn er benyttet til å beskrive gapet 

mellom nåsituasjon og ønsket situasjon. 

• Rød: Stort gap – Tiltak bør iverksettes/ vurderes 

• Gul: Middels gap – Tiltak kan vurderes 

• Grønn: Lite gap – Overenstemmelse / ok 

 

I praksis er det enkelte variasjoner på tvers av kommunene som ikke blir synliggjort i gapanalysen. 

 

Gapanalyse for effektmål M1: Redusere store tilbakebetalinger til kommunen i 

forbindelse med etter- og sluttoppgjør 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M1 er stort.  

Dagens prosess er manuell og ikke-standardisert. Lovverket er unøyaktig og begrepsdefinisjonene 

upresise, noe som fører til bruk av subjektive tolkninger og ulik praksis i kommunene. Noen 

kommuner inkluderer naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser i inntektsbegrepet, mens andre kun 

inkluderer kontantytelser.  

Det er varierende praksis i de ulike kommunene både med tanke på tilgang til registre og hvilken 

arbeidsmetode de bruker. Offentlige ytelser, som eksempelvis pensjon fra NAV er tilgjengelig 

gjennom registre, men inntekter fra private virksomheter og private pensjoner er det ikke mulig å 

innhente opplysninger om. Informasjon om brukers private inntekter/pensjoner må derfor leveres av 

bruker, barn, ektefelle eller verge.  

Ligningsopplysningene som brukes som beregningsgrunnlag kan være opptil 1,5 – 2 år gamle og det 

er begrenset med muligheter for å kontrollere opplysningene før ny skattemelding foreligger. Dette 

fører til at enkelte får svært store etter- og sluttoppgjør når opplysningene kontrolleres og avstemmes. 

Disse oppgjørene kan være svært store og vanskelige for bruker og/eller pårørende å få betalt.  

Ved tilgang til oppdatert og kvalitetssikret informasjon fra a-ordningen vil beregningsgrunnlaget for 

vederlaget baseres på mer oppdaterte tall. Dette vil kunne gjøre det mer forutsigbart for bruker samt 
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redusere store etter- og sluttoppgjør. Gapet mellom behov og dagens situasjon viser følgende 

fordelingen for dette effektmålet, 5/8 som røde og 3/8 som gule. 

 

 

Gapanalyse for effektmål M2: Forbedret kvalitet i datagrunnlaget i vedtak 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M2 er stort.  

Dagens regelverk er uklart og det utøves derfor noe ulik praksis i de ulike kommunene. Det er også 

begrensninger i lovverket som hindrer deling av deler av inntektsinformasjonen, eksempelvis private 

Dagens situasjon og vurdering

1 Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon

• Manuelle prosesser

• Lite standardiserte prosesser

• Uklart regelverk

• Varierende praksis i de ulike kommunene både mtp tilganger til registre og 

arbeidsmetode

• Avhengig av hva bruker kan fremskaffe på private pensjoner

• Ligningsopplysninger kan være 1,5 - 2 år gamle

• Deling av inntektsinformasjon rundt offentlige ytelser

2 Kvalitetssikret informasjon • Innskrenket rett for kommunen for å innhente opplysninger på egenhånd

• Ligningsopplysninger, hvor kommunen kan kvalitetssikre informasjonen, 

kan være opptil 1,5 - 2  år gamle

• Store etter- og sluttbetalinger på grunn av mangelfull informasjon

• Brukeren leverer informasjon om private avtaler selv

• Manuelle prosesser

3 Kontroll og 

avstemmingssystemer

• Manglende systemer

• Egenutviklede systemer i noen kommuner

• Innskrenket rett for kommunen for å innhente opplysninger på egenhånd

• Mulighet for kontroll- og avstemming etter skattemeldingen har kommet

• Mulighet til å kreve inn for lite betalt vederlag i ettertid

4 Tydelig lovverk • Uklart lovverk

• Kommunene praktiserer lov og forskrift svært ulikt

• Begrensninger i dagens lovverk med hensyn på gjenbruk av innrapportert 

data

• Semantiske utfordringer blant annet mht tolkning av inntektsbegrepet

5 Bedre samordning 

kommune-stat

• Lovverket begrenser grad av samhandling 

• Der hvor loven åpner for samarbeid mellom stat og kommunen fungerer 

dette tilfredsstillende

6 Godt omdømme • Området som kan svekke omdømme er store etter- og sluttbetalinger for 

brukeren

• Saker som klages til fylkesmannen omhandler hovedsakelig etter- og 

sluttoppgjør og har i enkelttilfeller ført til mediaomtale

7 Forutsigbarhet • Uklart lovverk

• Ulikheter mellom kommunene

• Mye skjønn

• Etter- og sluttbetalinger som ikke er ventet fra brukerens ståsted

8 Økt digitalisering • Manuelle prosesser

• Mye papirbasert

• Egenutviklede systemer i enkelte kommuner

• Uklare begrepsforståelser som vanskeliggjør digitalisering

Gapanalyse for effektmål M1: Redusere store tilbakebetalinger til kommunen i forbindelse etter- og 

sluttoppgjør

Behov for å nå målet: 



39 

 

pensjoner. Det er upresise begrepsdefinisjoner i lovverket som fører til ulike tolkninger av 

eksempelvis inntektsbegrepet. Noen kommuner inkluderer overskudd utgiftsgodtgjørelse og 

naturalytelser i inntektsbegrepet, mens andre kun bruker kontantytelser i beregningen av vederlag. Se 

beskrivelse av datakatalog i kapittel 9 og vedlegg 5. Kvaliteten på informasjonen varierer også fra sak 

til sak ettersom det er bruker, barn av bruker, ektefelle eller verge som må fremskaffe informasjon om 

enkelte inntekter og pensjoner. Offentlige ytelser har imidlertid kommunen tilgang til gjennom 

register, eksempelvis NAV pensjon.  

Saksbehandlere henter inn inntektsopplysninger fra flere kilder og ligningsopplysningene kan være 

opptil 1,5 - 2 år gamle. Kommunene har få muligheter for å kvalitetssikre informasjonen før 

skattemeldingen kommer året etter. Dette kan medføre store etter- og sluttoppgjør for bruker.   

Kvaliteten i datagrunnlaget er i dag varierende og tilgang til kvalitetssikret og oppdatert informasjon 

fra a-ordningen vil kunne redusere det gapet. Gapet mellom behov og dagens situasjon viser følgende 

fordelingen for dette effektmålet, 4/6 som røde og 2/4 som gule.  

 

 

 

 

Dagens situasjon og vurdering

1 Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon

• Uklart lovverk

• Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge 

• Manuelle prosesser

• Avhengig av hva bruker/barn/verge kan fremskaffe

• Ligningsopplysninger kan være opptil 1,5 - 2 år gamle

• Uklare begrepsdefinisjoner blant annet mht inntektsbegrepet

• Saksbehandler innhenter inntektsopplysninger fra flere kilder

• Deling av inntektsinformasjon rundt offentlige ytelser

2 Kvalitetssikret informasjon • Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge 

• Få kvalitetssikringsmuligheter ved fastsettelse av vederlag 

• Manuelle prosesser

• Begrensninger i lovverket for å dele informasjon

• Store etter- og sluttbetalinger på grunn av mangelfull informasjon

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

3 Samordning i det offentlige • Manuelle prosesser

• Lovverket begrenser grad av samhandling

4 Automatiserte prosesser • Manuelle prosesser

5 Tydelig lovverk • Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

• Manuelle prosesser

• Saksbehandler innhenter inntektsopplysninger fra flere kilder

• Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge

6 Gjennomsiktighet i 

prosessen

• Manuelle prosesser

• Dokumentasjonskrav for tjenesteyter

• Bruker får innsyn i vedtak og beregningsgrunnlag

• Begrenset samhandling mellom stat og kommune

• Uklart lovverk 

• Upresise begrepsdefinisjoner

Effektmål M2: Forbedret kvalitet i datagrunnlaget i vedtak

Behov for å nå målet: 
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Gapanalyse for effektmål 3: Korrekt og fullstendig inntektsinformasjon første gangen 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M3 er stort.  

Informasjon om inntekter og pensjoner innhentes manuelt enten fra bruker, barn av bruker, ektefelle 

eller verge. Det kan være vanskelig å vite hvilke opplysninger som skal leveres og tidskrevende å 

finne informasjonen, spesielt dersom det ikke er bruker selv som fremskaffer det.  

Det er liten mulighet for å kontrollere opplysningene før skattemeldingen foreligger. 

Ligningsinformasjonen vederlagene baseres på kan være opptil 1,5 - 2 år gamle og muligheten for å 

sjekke om disse opplysningene er korrekte og fullstendige kan ikke gjøres før skattemeldingen for året 

foreligger.  

Behovet for tilgang til oppdaterte, tidsaktuell og kvalitetssikret informasjon er stort. Gapet mellom 

behov og dagens situasjon viser følgende fordelingen for dette effektmålet, 3/4 som røde og 1/4 som 

gule. 

 

 

Gapanalyse for effektmål M4: Forenklet og kostnadseffektiv saksbehandling 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M4 er stort. 

Innhenting av inntektsinformasjon gjøres i dag manuelt fra bruker, barn av bruker, ektefelle eller 

verge. Offentlige ytelser, som NAV pensjon deles i det offentlige og er tilgengelig for kommunene, 

men inntekter fra private virksomheter og private pensjoner er ikke det og må innhentes manuelt.  

Dagens situasjon og vurdering

1 Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon

• Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge

• Avhengig av hva bruker/barn/verge kan fremskaffe

• Varierende grad av oppdatert informasjon

• Ligningsopplysninger kan være opptil 1,5 - 2 år gamle

• Mye tid brukes på etter- og sluttoppgjør på grunn av ufullstendig 

inntektsinformasjon

• Deling av inntektsinformasjon rundt offentlige ytelser

• Manuelle prosesser 

2 Kvalitetssikret informasjon • Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge 

• Avhengig av hva bruker/barn/verge kan fremskaffe

• Tidkrevende etter- og sluttoppgjør på grunn av varierende datakvalitet i 

utgangspunktet

• Manuelle prosesser 

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

3 Samordning i det offentlige • Manuelle prosesser 

• Begrensninger i lovverket som hindrer innhenting av informasjon

• Deling av inntektsinformasjon rundt offentlige ytelser

4 Tydelig lovverk • Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

• Mye skjønn

Effektmål M3: Korrekt og fullstendig inntektsinformasjon første gangen

Behov for å nå målet: 
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Inntektsinformasjonen er også av varierende kvalitet ettersom det er avhengig av hva bruker, barn, 

ektefelle eller verge kan fremskaffe. Kommunene har få muligheter for å kontrollere og avstemme 

informasjonen og flere kommuner bruker egenutviklede systemer for å beregne vederlaget. Det er en 

tidskrevende prosess og inntektsopplysningene kan være vanskelige å fremdrive, spesielt dersom det 

er barn, ektefelle eller verge som må levere opplysningene for brukeren.    

Manglende informasjon i beregningsgrunnlaget fører til flere store etter- og sluttoppgjør som medfører 

at saksbehandlingstiden blir forlenget og mer uforutsigbar for både saksbehandler og 

bruker/pårørende. 

Behovet for tilgang til oppdatert, tidsaktuell og kvalitetssikret inntektsinformasjon er svært stort. 

Gapet mellom behov og dagens situasjon viser følgende fordelingen for dette effektmålet, 5/7 som 

røde og 2/7 som gule.  

 

 

  

Dagens situasjon og vurdering

1 Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon

• Manuelle prosesser 

• Innhenting av inntekter/private pensjoner må gjøres fra brukeren selv

• Ligningsopplysninger kan være opptil 1,5 - 2 år gamle

• Mye tid brukes på etter- og sluttoppgjør på grunn av ufullstendig 

inntektsinformasjon

• Avhengig av hva bruker/barn/verge kan fremskaffe

• Deling av inntektsinformasjon rundt offentlige ytelser

2 Kontroll og 

avstemmingssystemer

• Ligningsopplysninger kan være opptil 1,5 år gamle

• Innskrenket rett for kommunen til å innhente opplysninger på egenhånd

• Flere kommuner har egenutviklede avstemmingssystemer

3 Tydelig lovverk • Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

• Mye skjønn

• Begrensninger i lovverket som hindrer deling

4 Kvalitetssikret informasjon • Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge

• Tidskrevende prosess da barn/verge må gi denne informasjonen for bruker

• Ligningsopplysninger kan være opptil 1,5 år gamle

• Tidskrevende etter- og sluttoppgjør på grunn av varierende datakvalitet i 

utgangspunktet

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

5 Automatiserte prosesser •  Manuelle prosesser

6 Gjennomsiktighet i 

prosessen

• Manuelle prosesser

• Dokumentasjonskrav for tjenesteyter

• Bruker får innsyn i vedtak og beregningsgrunnlag

• Begrenset samhandling mellom stat og kommune

• Uklart lovverk 

• Upresise begrepsdefinisjoner

7 Økt digitalisering • Manuelle prosesser

• Mye papirbasert

• Begrensninger i dagens lovverk med hensyn på gjenbruk av innrapportert 

data

Gapanalyse for effektmål M4: Forenklet og kostnadseffektiv saksbehandling

Behov for å nå målet: 
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Gapanalyse for effektmål M5: Gjenbruk av innrapportert data (Digital agenda) 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M5 er middels.  

Ved at det er hindringer i lovverket for deling og noe mindre samordning i det offentlige, begrenser 

det gjenbruk av innrapportert data. Dagens prosesser er manuelle og det er ulike tekniske løsninger 

som brukes og muligheten til å dele informasjon er derfor begrenset. I april 2016 la regjeringen frem 

stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet» som 

viser til at digitalisering, samordning og gjenbruk i det offentlige er på agendaen.   

Ved å få til økt digitalisering, automatiserte prosesser og et tydelig lovverk, som åpner for deling og 

samordning av oppdatert inntektsinformasjon, vil det kunne åpne for mer gjenbruk og styrket 

samordning i det offentlige, i tråd med Digital agenda. Gapet mellom behov og dagens situasjon viser 

følgende fordelingen for dette effektmålet, 7/7 som gule.  

 

 

Gapanalyse for effektmål M6: Enklere søknadsprosesser for brukerne 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M6 er stort.  

Dagens prosess er manuell og ikke-standardisert og er tidskrevende for både saksbehandler og søker. 

Det er i mange tilfeller barn, ektefelle eller verge som innhenter og leverer informasjon om 

inntekter/pensjoner for søker. Dette kan være vanskelig ettersom informasjonen kan være svært 

vanskelig å fremskaffe.  

Det er en søknadsprosess med et utydelig lovverk og upresise begrepsdefinisjoner som gjør prosessen 

krevende både for bruker og saksbehandler. Kommunene praktiserer lov og forskrift noe ulikt og det 

er flere semantiske utfordringer som gjør at det blir variasjoner og forskjeller fra kommunene til 

kommune, eksempelvis med tanke på definisjonen av inntektsbegrepet. Det brukes mye skjønn og 

subjektive vurderinger i prosessen og det fører til usikkerhet og lite forutsigbarhet for brukerne.  

Dagens situasjon og vurdering

1 Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon

• Manuelle prosesser

• Begrenset gjenbruk av innrapportert data

2 Automatiserte prosesser • Hovedsaklig manuelle prosesser 

• Begrenset gjenbruk av innrapportert data

3 Samordning i det offentlige • Begrenset samordning i det offentlige 

• Begrenset gjenbruk av innrapportert data

4 Tydelig lovverk • Begrensninger i dagens lovverk med hensyn på gjenbruk av 

innrapportert data

5 Vedtatte initiativer som Digital 

agenda blir gjennomført

• Mange initiativer rundt gjenbruk av innrapportert data

• Begrensninger i lovverk

6 Forutsigbarhet • Begrensninger i dagens lovverk med hensyn på gjenbruk av 

innrapportert data

7 Økt digitalisering •  Begrensninger i dagens lovverk med hensyn på gjenbruk av 

innrapportert data

Gapanalyse for effektmål M5: Gjenbruk av innrapportert data (Digital agenda)

Behov for å nå målet: 
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Ved å få en enklere og mer tidseffektiv søknadsprosess vil det i tråd med Digital agenda kunne styrke 

en mer brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning. Gapet mellom behov og dagens situasjon viser 

følgende fordelingen for dette effektmålet, 4/7 som røde, 2/7 som gule og 1/7 som grønne.  

 

 

Gapanalyse for effektmål M7: Gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M7 er middels til stort.  

Det er stor teknisk kompleksitet i kommunene. De har mange systemer fra mange leverandører. Det er 

også varierende grad av kompetanse rundt digitalisering i de ulike kommunene. Enkelte kommuner 

har utviklet egne systemer og metoder for å beregne vederlaget. Prosessene er manuelle og ikke-

standardiserte og informasjonen som leveres inn er av varierende kvalitet, noe som vanskeliggjør 

gjenbruk av tekniske løsninger for beregning av vederlag.  

Digital agenda som regjeringen la frem i april 2016 legger vesentlig vekt på betydningen av «én digital 

offentlig sektor» og «samhandling mellom stat og kommune» og hvor vesentlig IKT er for 

produktivitet. Behovet for automatiserte, standardiserte og digitaliserte prosesser som muliggjør 

Dagens situasjon og vurdering

1 Automatiserte prosesser • Manuelle prosesser

2 Gjennomsiktighet i 

prosessen

• Manuelle prosesser

• Dokumentasjonskrav for tjenesteyter

• Bruker får innsyn i vedtak og beregningsgrunnlag

• Begrenset samhandling mellom stat og kommune

• Uklart lovverk 

• Upresise begrepsdefinisjoner

3 Tydelig lovverk • Uklart lovverk

• Kommunene praktiserer lov og forskrift svært ulikt

• Begrensninger i dagens lovverk med hensyn på gjenbruk av innrapportert 

data

• Semantiske utfordringer blant annet mht tolkning av inntektsbegrepet

• Upresise begrepsdefinisjoner

4 Forutsigbarhet • Uklart lovverk

• Ulikheter mellom kommunene

• Mye skjønn

• Etter- og sluttbetalinger som ikke er ventet fra brukerens ståsted

5 Enkel og tidseffektiv 

søknadsprosess

• Manuelle prosesser

• Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge 

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

• Tidkrevende prosess der andre enn bruker må fremskaffe informasjon om 

inntekter

6 Gjennomsiktighet i 

prosessen

• Skriftlig tilbakemelding på vedtak

• Dokumentasjon på tallene som er brukt

7 Økt digitalisering • Manuelle prosesser

• Mye papirbasert

• Begrensninger i dagens lovverk med hensyn på gjenbruk av innrapportert 

data

• Deling av inntektsinformasjon rundt offentlige ytelser

Gapanalyse for effektmål M6: Enklere søknadsprosesser for brukerne

Behov for å nå målet: 
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gjenbruk og samordning er økende. Gapet mellom behov og dagens situasjon viser følgende 

fordelingen for dette effektmålet, 3/6 som røde og 3/6 som gule.  

 

 

Gapanalyse for effektmål M8: Bedre grunnlag for å beregne riktig inntekt første gang 

Gjennom workshop og samtaler med ressurspersoner er det kommet frem til at gapet mellom dagens 

situasjon og ønsket situasjon for effektmål M8 er middels. 

Kommunen har ikke tilgang på oppdaterte opplysninger i sanntid, så opplysningene som ligger til 

grunn for vederlagsberegningen er ligningsopplysningene fra året før. Det er få muligheter for å 

kontrollere og avstemme om disse opplysningene stemmer før neste års skattemelding foreligger. 

Dersom inntektene underrapporteres og det er store avvik fra året før vil det føre til store etter- og 

sluttoppgjør for brukeren eller barn/ektefelle dersom brukeren er gått bort.  

Ved tilgang til oppdatert og kvalitetssikret inntektsinformasjon fra a-ordningen vil det være mulig å 

avdekke raskere store avvik i vederlagsberegningen og redusere muligheten for underrapportering av 

inntekter/pensjoner. Gapet mellom behov og dagens situasjon viser følgende fordelingen for dette 

effektmålet, 1/8 som røde, 6/8 som gule og 1/8 som grønne.  

Dagens situasjon og vurdering

1 Sikre hensiktsmessig 

lovverk

• Begrensninger i dagens lovverk mht gjenbruk av innrapportert data

2 Økt digitalisering • Begrensninger i dagens lovverk mht gjenbruk av innrapportert data

• Teknisk kompleksitet

• Varierende kompetanse rundt digitalisering

3 Automatiserte prosesser • Begrensninger i dagens lovverk mht gjenbruk av innrapportert data

• Manuelle prosesser

• Ikke standardisert prosesser

4 Tilstrekkelig 

informasjonssikkerhet og 

personvern

• Strengt lovregulert

• Begrensninger i dagens lovverk mht gjenbruk av innrapportert data

5 Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon

• Manuelle prosesser

• Begrensninger i dagens lovverk mht gjenbruk av innrapportert data

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

6 Kvalitetssikret informasjon • Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge 

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

• Begrensninger i dagens lovverk mht gjenbruk av innrapportert data

Gapanalyse for effektmål M7: Gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter 

Behov for å nå målet: 
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Oppsummert ser gapanalysen for vederlagsberegning i innbyggertjenesten Sykehjem – 

langtidsopphold slik ut:  

Dagens situasjon og vurdering

1 Tilgang til oppdatert 

inntektsinformasjon

• Begrensninger i dagens lovverk med hensyn til kontroll før skattemeldingen

• Uklart lovverk

• Deling av inntektsinformasjon rundt offentlige ytelser

• Mye tid brukes på etter- og sluttoppgjør på grunn av ufullstendig 

inntektsinformasjon

2 Kvalitetssikret informasjon • Informasjon om private inntekter/pensjoner innhentes fra bruker/barn/verge 

• Innskrenket rett for kommunen til å innhente private inntekter/pensjoner på 

egenhånd

• Flere kommuner har egenutviklede avstemmingssystemer

• Mye tid brukes på etter- og sluttoppgjør på grunn av ufullstendig 

inntektsinformasjon

3 Kontroll og 

avstemmingssystemer

• Flere kommuner har egenutviklede avstemmingssystemer

• Kommunene gjennomfører kontroll når skattemeldingen foreligger

• Kommunene gjennomfører etter- og sluttoppgjør hvert år

• Liten kontroll på utenlandske inntekter/pensjoner

4 Være trygg på at 

innrapporterete inntekter 

stemmer overens med 

virkeligheten

• Kommunene gjennomfører kontroll når skattemeldingen foreligger

• Flere kommuner har egenutviklede avstemmingssystemer

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

5 Sikre hensiktsmessig 

lovverk

• Uklart lovverk

• Upresise begrepsdefinisjoner

• Mye skjønn

• Ulik praksis 

• Subjektive tolkninger

• Kommunene gjennomfører kontroll når skattemeldingen foreligger

• Innskrenket rett for kommunen til å innhente private inntekter/pensjoner på 

egenhånd

6 Tilstrekkelig 

informasjonssikkerhet og 

personvern

• Målsetning om sterkt personvern

• Bruker får innsyn i vedtak og beregningsgrunnlag

7 Godt omdømme • Området som kan svekke omdømme er store etter- og sluttbetalinger for 

brukeren

• Saker som klages til fylkesmannen omhandler hovedsakelig etter- og 

sluttoppgjør og har i enkelttilfeller ført til mediaomtale

8 Bedre samordning 

kommune-stat

• Lovverket begrenser grad av samhandling 

• Der hvor loven åpner for samarbeid mellom stat og kommunen fungerer 

dette tilfredsstillende

Effektmål M8: Bedre grunnlag for å beregne riktig inntekt første gang

Behov for å nå målet: 
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ØNSKET SITUASJON
GAP FRA DAGENS 

SITUASJON

M1
Redusere store tilbakebetalinger til kommunen i forbindelse etter- og 

sluttoppgjør
Stort

M2 Forbedret kvalitet i datagrunnlaget i vedtak Stort

M3 Korrekt og fullstendig inntektsinformasjon første gangen Stort

M4 Forenklet og kostnadseffektiv saksbehandling Stort

M5 Gjenbruk av innrapportert data (Digital agenda) Middels

M6 Enklere søknadsprosesser for brukerne Stort

M7 Gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter Stort

M8 Bedre grunnlag for å beregne riktig inntekt første gang Middels

OPPSUMMERT GAPANALYSE
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VEDLEGG 4: KOMMUNAL SEKTORS GEVINSTANALYSE 

 

 

Figur 1 - Gevinstanalyse 

8.1. Bakgrunn 

Utgangspunktet for utvikling av denne tjenesten er kommunesektorens behov for tilgang til 

opplysninger som er samlet inn gjennom a-ordningen og gevinster av dette. Analysen har tatt 

utgangspunkt i data fra SSB og Oslostatistikken, supplert med datainnhenting fra ressurskommuner. 

Per i dag er inntektsopplysninger som ligger til grunn for fastsettelse av vederlag på sykehjem basert 

på det som brukere og pårørende selv melder inn. Dette er en ressurskrevende oppgave, og det brukes 

en del tid på etterkontroll og i mange tilfeller endring av vedtak, og eventuelle klager og korreksjoner 

grunnet feil opplysninger.  

Ved å innhente data direkte fra a-ordningen vil kommunesektoren få riktig og oppdatert informasjon 

på en enkel måte og det antas at det er et potensiale for forenkling av prosesser, bedre faglige 

vurderinger, effektivisering og høyere informasjonssikkerhet for både bruker og den enkelte 

saksbehandler.  

Vurderinger og beregninger av gevinster tar utgangspunkt i at de prosessene som kan automatiseres 

blir automatisert ved at de nødvendige opplysningene hentes direkte inn i saksbehandlingssystemet når 

en sak opprettes. Det er også mulig å se for seg at opplysningene innhentes ved oppslag i skjermbilde 

eller fellesfunksjonalitet og felleskomponenter. Disse alternativene vil ikke beregnes videre i 

gevinstanalysen.  

Det er store usikkerheter knyttet til kostnader. Utredningen har ikke valgt realiseringsstrategi hverken 

med hensyn på teknisk løsning eller hvem som skal være avgiver av inntektsopplysningene. Dette må 

et eventuelt prosjekt ta hensyn til i videre arbeid.  
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8.2. Gevinster del I  

 

 

Figur 2 – Aktører som få nytte av gevinster 

 

I denne analysen legges det til grunn at tiltakene får nytte hos følgende aktører:  

1. Innbyggere (brukere og pårørende), som kan forvente: 

• Økt forutsigbarhet  

• Økt trygghet ved at grunnlaget for fastsettelse er riktig 

• Brukermedvirkning  

• Større forutsigbarhet for pårørende etter dødsfall 

 

2. Tjenesteyter i kommunen, med det menes enheten som fastsetter satsene og den enkelte 

saksbehandler, som kan forvente: 

• Høyere grad av informasjonssikkerhet 

• Frigjøring av tid som i dag brukes på innhenting av inntektsopplysninger 

• Mer rasjonell organisering av prosesser 

• Bedre tid til kommunikasjon med brukerne 

• Bedre oversikt over den enkelte sak 

 

3. Samfunn: 

• Informasjonssikkerhet og tillit til systemet 

• Ett digitalt tilbud på linje med resten av samfunnet 
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• Omdømmegevinster i form av 

i. Sikrere opplysninger øker tjenestens legitimitet i befolkningen 

ii.  Færre menneskelige feil relatert til skjønn og manuellt arbeid  

• Mer rasjonell bruk av samfunnets samlede ressurser 

 

Målene er systematisert under og deretter foretatt økonomiske beregninger av et utvalg av gevinstene 

som følger av realisering av disse målene.  

 

Gevinster ved tilgang til data fra a-ordningen 

 
 

 

Effekter 
 

Bruker 
 

Tjenesteyter 

 

Samfunn 

 

 Redusere store 

korreksjoner i 

forbindelse med etter- 

og sluttoppgjør  

Unngå store 

regninger i 

forbindelse med 

sluttoppgjør 

Mest mulig riktig beløp til 

riktig tid. Unngå tap av 

inntekter 

Tillits – og   

omdømmegevinster 

 Forbedret kvalitet i 

datagrunnlaget  

Vite at man 

betaler det man 

skal betale 

Likebehandling 

Tidsbesparelse 

Bedre kvalitet 

Tillits- og 

omdømmegevinster 

 Korrekt og fullstendig 

informasjon 

Slipper å 

ettersende 

informasjon 

Slipper å lete etter 

informasjon 

Tillits- og 

omdømmegevinster 

 Forenklet, standardisert 

og kostnadseffektiv 

saksbehandling 

Enklere å følge 

med på 

saksbehandlingen 

Mindre tid på 

informasjonsinnhenting kan 

frigjøres til bedre 

saksbehandling 

Tillits- og 

omdømmegevinster 

 Gjenbruk av 

innrapporterte 

opplysninger 

Levere 

opplysningene til 

det offentlige en 

gang 

Opplysninger registrert en 

gang reduserer feil  

Tillits- og 

omdømmegevinster 

 Enklere 

søknadsprosesser for 

brukere og pårørende 

Enklere å forholde 

seg til det 

offentlige 

Mer tid til saksbehandling – 

mindre tid til 

informasjonsinnhenting 

Tillits- og 

omdømmegevinster 

 Gjenbruk av teknisk 

løsning dvs. hente fra a-

ordningen 

(felleskomponent) 

 Lavere kostnader – kan 

basere seg på tilpasninger av 

eksisterende teknologi 

Bruke samme 

funksjonalitet til flere ting 

sparer ressurser 

Tillits- og 

omdømmegevinster 

 Bedre kontrollmulighet 

for å sikre riktig 

rapportering av 

inntekter 

Bedre oversikt Færre klager10 som 

medfører redusert 

ressursbruk som kan 

kanaliseres til andre 

oppgaver 

Tillits- og 

omdømmegevinster 

Tabell 1- Gevinster ved tilgang til data fra a-ordningen 

Noen av gevinstene finnes det allerede data om som kan brukes til prissetting. Disse er tatt med i 

beregningen av gevinster der det er hensiktsmessig. I neste fase anbefales det å gå videre med mer 

detaljerte målinger på noen områder, samt en nærmere vurdering og prissetting av 

gevinster/nyttevirkninger med utgangspunkt i disse.  

 
10 Klagesaker er ikke regnet inn her da omfanget er ukjent, men en klagesak krever vanligvis mange timers 

arbeid. 
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Basert på målene over, er det foretatt en utvelgelse av noen gevinster basert på hva som er forholdsvis 

enkelt å måle. I kapittel 8.3.3. skisseres det forslag til videre prosess med nullpunktsanalyse.   

Funn viser betydelig gevinstpotensial for likebehandling, rettighetssikring og effektivisering, både for 

bruker, tjenesteyter i kommunen og samfunn, ved tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen. 

8.2.1.Gevinster for bruker/pårørende (innbygger) 

For brukere handler gevinstene hovedsakelig om kvalitative gevinster som; informasjonskvalitet, 

tidsbesparelse i søknadsprosessen, reduksjon av usikkerhet, likebehandling og økt kvalitet. Tiltaket vil 

også bidra til å sikre korrekte vedtak, færre feil beregninger og dermed også færre krav om 

etterbetaling. De viktigste gevinstene er: 

• Økt kvalitet i saksbehandlingen i form av mer rettet veiledning  

• Trygghet til at systemet er legitimt 

• Økt tillit til at det er riktige opplysninger som benyttes saksbehandlingen 

• Likebehandling av brukere 

• Rettssikkerhet for brukere 

• Færre menneskelige og manuelle feil 

• Større grad av forutsigbarhet ved skifte – per i dag hender det at pårørende får store regninger 

lenge etter at boet egentlig er gjort opp. 

 

Dersom det er ønskelig, vil det være mulig å undersøke gevinster for brukere ved hjelp av 

dybdeintervjuer og case-studier. Dersom tjenesteyter i kommunen realiserer antatt tidsbesparelse 

gjennom å bruke frigjort tid til å bruke mer tid på brukerne, antar vi at tiltaket vil resultere i en bedre 

opplevd kvalitet for bruker. Det kan også være mulig å undersøke før og etter-situasjonen med tanke 

på vurderinger knyttet til saksbehandlingstid vs. tid brukt på veiledning.  

8.2.2. Gevinster for tjenesteyter i kommunen 

Data brukt i beregningene er innhentet fra en gruppe ressurskommuner. Funnene tyder på at det er stor 

forskjell på saksbehandlingsprosessen, verktøy og hvordan beregningen gjennomføres i praksis, så 

ekstrapolering til betraktninger på landsbasis må tas med en stor grad av usikkerhet. I hovedsak er 

beregningene å forstå som prissatt tid. Det er ikke gjort nærmere vurderinger knyttet til om gevinstene 

skal tas ut i økt kvalitet eller som effektiviseringsgevinster. Realisering av gevinster må forankres i 

den enkelte kommune og disponeres der.  

Funn viser betydelig gevinstpotensial for likebehandling og økt kvalitet dersom man får direkte tilgang 

til oppdaterte inntektsopplysninger fra a-ordningen. Av konkrete gevinster for tjenesteyter i 

kommunen ser vi blant annet potensial for:  

• Frigjøring/besparelse av tid - Mer tid til f.eks. dialog med brukere, bedre tid til kvalitativ 

saksbehandling, veiledning etc. 

• Mindre tid brukt på controller-oppgaver 

• Mindre tid brukt på innhenting av opplysninger 

• Effektivisering av interne prosesser 

o Styrke saksbehandlingskapasiteten uten flere årsverk 

o Omdisponere ressursene til andre tjenester 

o Mindre manuelle undersøkelser 
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• Bedre samhandling mellom kommunene, samt stat og kommune 

• Sikre riktig beregningsgrunnlag 

• Bedre brukeropplevelser antas også å påvirke arbeidssituasjonen 

• Øker kvaliteten på tjenesten til brukere 

• Sikre likebehandling 

Av data vi har fått inn, har vi sett spesielt på tidsbruk for å hente inn korrekte inntektsopplysninger 

som ligger til grunn for beregningene i kommunene.  

Effektivisering i saksbehandlingen 

I ressurskommunene har man anslått og vurdert tidsforbruk på sjekk og innhenting av 

inntektsopplysninger. Tre prosesser er vurdert:  

• Vedtak ved innleggelse på langtidsplass (om lag 1/3 av beboerne på sykehjem pr. kalenderår) 

• Årlig kontroll (alle beboere pr. kalenderår) 

• Sluttberegning etter endt opphold på langtidsplass (om lag 1/3 av beboerne på langtidsplass pr. 

kalenderår) 

 

Totalt vurderes det at følgende tidsbesparelse er mulig dersom man automatiserer innhenting av 

inntektsopplysninger og kontrollberegningene gjøres mer eller mindre automatisk:  

• Vedtak ved innleggelse på langtidsplass: Prosessen tar i dag ca. 1 ½ time per ny beboer i case-

kommune. Det vurderes at nær halvparten av tiden går til å innhente inntektsopplysninger.  

• Årlig kontroll: Prosessen tar i dag om lag en time per beboer. Det vurderes at om lag 20 

minutter av denne tiden går med til å innhente inntektsopplysninger.  

• Sluttberegning etter endt opphold på langtidsplass: Prosessen tar noe over en time per avsluttet 

opphold. Det vurderes at 20-25 minutter går med til å innhente inntektsopplysninger.  

 

I beregningen er det lagt til grunn at relevante inntektsopplysninger innhentes automatisk inn i 

saksbehandlingssystemet og at et så riktig beløp som mulig beregnes automatisk eller kommer ut på en 

måte som forenkler beregningen. For det aktuelle kontoret er det snakk om ca. 200 nye vedtak per år, 

omtrent like mange som avslutter oppholdet, og i underkant av 600 beboere på langtidsplass.  

På landsbasis er det om lag 33 000 beboere på langtidsplass på sykehjem. Dersom man gjør en 

antakelse om at forholdet mellom antall beboere og henholdsvis antallet nye vedtak og avsluttet 

opphold er det samme, tilsier dette at vi har rundt 11 000 nye vedtak og omtrent like mange avsluttede 

opphold i løpet av året.  

Økt kvalitet i vedtakene 

Gjennom dialog med ressurskommunene er det forskjell på hvordan regelverket praktiseres. Dagens 

regelverk har et visst handlingsrom, og krever samtidig kompliserte prosesser. Dersom det lages et 

entydig definert datagrunnlag og standardisert metodeverk for beregning av egenbetaling for 

omsorgstjenester antas vedtakene i større grad å bli mer like for dem som skal betale. Det kan være 

grunn til å vurdere om det ikke vil bli enklere for både tjenestemottaker og kommune å forholde seg til 

ett regelverk som fungerer likere for alle pleie- og omsorgstjenestene.  

Generelt kan det antas at bedre tilgjengelighet til riktig og relevant informasjon vil føre til bedre 

kvalitet på vedtakene. Å få direkte tilgang til tidsaktuell inntektsinformasjon vil gjøre at den enkelte 
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saksbehandler vil rydde av veien en del av usikkerheten rundt brukerens økonomiske situasjon. 

Vedtakene kan dermed antas å bli likere og riktigere.   

8.2.3. Gevinster for samfunnet 

Egenbetaling på institusjon er å anse som en egenbetaling for oppholdet man har på institusjon som 

delvis dekker kommunens utgifter knyttet til oppholdet. I 2016 dekket egenbetalingen i underkant av 

13 % av kommunenes utgifter. Ordningen er imidlertid tidkrevende, og det er ulikt hva kommunene 

tar utgangspunkt i for å beregne størrelsene på vederlaget. Informasjonen som legges til grunn for 

fastsettelse av egenbetalingen kan ofte være krevende å få tak i for kommunene. Informasjon fra a-

ordningen vil kunne forenkle flere delprosesser og sikre riktig beregningsgrunnlag både når det gjelder 

kvalitet og når det gjelder tidsbruk. Samtidig kan det antas at dette kan bidra til å sikre større grad av 

likebehandling og samme oppfatning av den økonomiske situasjonens samtidig som man 

sannsynligvis vil styrke brukernes rettssikkerhet.  

Et opphold på langtidsplass avsluttes i de aller fleste tilfeller med død og påfølgende arveoppgjør. 

Utfordringen med dagens informasjonsflyt er at man ikke er sikker på hva som er riktig før det har gått 

mer enn et år fordi det er skatteoppgjøret som ligger til grunn for endelig oppgjør. Dette medfører at 

pårørende/boet risikerer å måtte vente en god stund før det avklares endelig hva som er korrekt 

etteroppgjør. Basert på opplysninger fra ressurskommunene er det tilfeller hvor pårørende har blitt 

presentert for store enkeltfakturaer over ett år etter at beboers opphold ble avsluttet. Med dagens 

regelverk vil nok etteroppgjør fortsatt være nødvendig, men dersom inntektsopplysningene er 

oppdatert og mest mulig korrekte gjennom året, vil omfanget av etteroppgjørene være av mindre art. 

Slike store etteroppgjør antas å være med på å undergrave selve ordningens legitimitet. Sikrere 

grunnlag for beregning av riktig egenbetaling antas å øke opinionens visshet om at vedtak er fattet på 

riktig grunnlag. Der man i dag er nødt til å basere seg på egen innsamling av opplysninger og 

sammenstillinger av dette, vil man med direkte tilgang til a-ordningen kunne fremskaffe oppdaterte og 

korrekte opplysninger på en enkel måte. Dette forutsetter selvfølgelig at arbeidsgivere melder inn 

opplysninger riktig. Å trygge både brukere og offentligheten om at vedtak er fattet på riktigst mulig 

grunnlag vil på sikt bidra til å styrke ordningens legitimitet.  

Det er også potensielle omdømmegevinster som følge av løsningen. En måte å beskrive dagens måte å 

innhente inntektsopplysninger på, kan være at den er en såkalt «tidstyv», som gjør at ansatte bruker 

uforholdsmessig mye tid på manuelle oppslag i ulike registre, egenutviklede beregningsmodeller og 

mye manuelle kontroller. Dersom denne delen av saksbehandlingsprosessen automatiseres, vil man 

kunne frigjøre tid som kan gi saksbehandler nødvendig rom til å bruke tid på andre oppgaver. En 

annen måte å se samfunnsgevinster på, er at man ved å frigjøre tid, kan utføre de samme oppgavene 

med mindre arbeidsinnsats og at ressursene kan benyttes på andre områder.  

 

8.3. Gevinster del II - beregning 

I denne analysen er noen av gevinstene beregnet og vurdert. Disse er valgt ut på bakgrunn av innspill 

fra ressurskommunene. I regneeksemplene er det forutsatt at andelen av de utfordringene som er 

kommet frem er relativt like i de fleste kommuner. Basert på kartlegging i ressurskommunene er det 

avdekket funn som tilsier at det er store variasjoner i saksbehandlingen, verktøy og hvordan 

beregningen gjennomføres. Våre funn tyder på at de fleste vil få gevinster ved tilgang til 

inntektsinformasjon i a-ordningen og det legges til rette for automatisering av manuelle prosesser. Vi 

ser også at det for noen kommuner kan være potensial for å øke egenbetalingen da dagens praksis 
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legger til grunn et lavere inntektsgrunnlag enn det man har anledning til. Noe av årsaken til dette kan 

være at informasjonen er vanskelig tilgjengelig og ordningen er komplisert. 

 

8.3.1. Forutsetninger for beregning 

Totalkostnad (forprosjekt) er i denne fasen basert på erfaringstall fra andre prosjekter med liknende 

karakter (transportere data på en sikker måte). I en evt. neste fase må særlig investeringskostnadene 

revideres, og basert på disse må også kostnader til opplæring samt drifts- videreutviklings- og 

vedlikeholdskostnader vurderes på nytt. Kostnadene kan bli betydelig lavere som følge av gjenbruk av 

annen funksjonalitet som vurderes utviklet. Samtidig kan det bli mer kostbart dersom man ikke har 

utviklet denne funksjonaliteten ennå eller den ikke lar seg gjenbruke. Det er likevel tatt utgangspunkt i 

en total investeringskostnad på om lag kr. 20 mill. Det må understrekes at denne må revideres i et evt. 

forprosjekt, og at det ikke er tatt stilling til fordeling av kostnader mellom stat eller kommune: 

Investeringskostnad: 

• 2018: kr. 3,2 mill. 

• 2019: kr.11,9 mill. 

• 2020: kr. 4,2 mill. 

• 2021: kr. 0,8 mill. 

 

Det er viktig å presisere at det er en mulighet for å få ned kostnadene ved å velge enklere løsninger 

fordi det er vil være mindre kompleksitet, samtidig som at dette kan redusere gevinstpotensialet. I 

tillegg antas det om lag 6,4 mill. kr. økning i årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Dersom denne 

funksjonaliteten utvikles basert på kjernefunksjonalitet som kan gjenbrukes i andre sammenhenger vil 

drifts- og vedlikeholdskostnadene kunne sees i sammenheng og dermed bli lavere.  

 

Videre er beregningene basert på følgende verdier (Minimumsverdier er brukt der det har 

variasjon):  

- Antall beboere på langtidsplass på sykehjem: ca. 33 000   

- Gjennomsnittlig andel nye beboere på langtidsplass: om lag 1/3 – dvs. ca. 11 000 

- Gjennomsnittlig andel som avslutter opphold på langtidsplass: om lag 1/3 – dvs. ca. 11 000 

- Gjennomsnittlig antall saker om vederlagsbetaling: 55 000. Denne er nok noe høy, etter som 

det er usikkerhet knyttet til om alle foretar årlig gjennomgang av vedtakene for beboere som 

er kommet inn i løpet av året.  

- Tid brukt på vedtak: 

o Ny beboer: 1-1,5 time 

o Gjennomgang: i underkant av 1 time 

o Avslutning av opphold: ca. 1 time.  

o Av dette anslås det at om lag 1/3 av tiden brukes til informasjonsinnhenting som har 

potensial for automatisering.  

- Antatt besparelse ved automatisk informasjonsinnhenting i timer (avrundet ned): 22 000 

 

- Det antas at kommunene har 367 driftsenheter for IKT-tjenester (oversikt per januar 2016) 

- Det antas at når funksjonaliteten først er utviklet for aktuelle fagsystemer, så vil det gå fort å 

implementere løsningen, gradvis innfasing over to år:  

o 91 driftsenheter/69 % av befolkningen i 2019 

o Resten i 2020 
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- Timepris intern tid (ansatte): 440 kr. 

- Timepris konsulentarbeid (innleie): 1 020 kr. 

- Timepris fritid: 280 kr (Difi) 

- Kalkulasjonsrente: 4 % 

- Reallønnsvekst: 1,3 % 

- Levetid: 10 år. Fagsystemers levetid er betydelig lenger enn standard levetid på IKT-utstyr 

- Det er ikke tatt stilling til hvordan gevinsten skal realiseres 

 

8.3.2. Beregninger av gevinster 

Tabellene 2-4 og figur 3 i vedlegg 4 viser nåverdi og kostnadsvirkninger i prosjektet, basert på 

forutsetningene over. Merk også at beregningen har tatt utgangspunkt i at datainnhenting og 

beregninger går automatisk i fagsystem. Det er ikke tatt stilling til fordeling av gevinster mellom stat 

og kommune:  

 

Netto nåverdi av tiltaket Tallformat Nåverdi 

Netto nåverdi av tiltaket I kroner 37 188 575 

Nåverdi investeringskostnad i offentlig sektor I kroner 19 161 994 

Netto nåverdi av tiltaket per krone investert i offentlig sektor I kroner 1,9 
Tabell 2 – Netto nåverdi av tiltaket 

Tallene brukt i gevinstberegningen er basert på en antakelse om at 1/3 av tiden går til å utføre 

prosesser som i stor grad kan automatiseres.  

 

Nyttevirkninger i kommunen Tallformat Nåverdi 

Tidsbesparelse i offentlig sektor, automatisert datainnhenting 

fra a-ordningen 

I kroner 100 657 691 

Reduksjon i drifts – og vedlikeholdskostnader i kommunene I kroner 0 

Sum nytte i kommunene I kroner 100 657 691 
Tabell 3 – Nyttevirkninger i kommunen 

Kostnadsvirkningene er basert på erfaringstall fra liknende prosjekter og må utredes nærmere på et 

senere tidspunkt.  

 

Kostnadsvirkninger i virksomheten Tallformat Nåverdi 

Investeringskostnader for virksomheten I kroner 19 161 994 

Drifts- og vedlikeholdskostnader – nytt system I kroner 49 843 839 

Endrings- og omstillingskostnader i virksomheten I kroner 707 410 

Sum nytte i kommunene I kroner 69 713 243 
Tabell 4 – Kostnadsvirkninger i kommunen 

 

*Forholdet mellom investeringer og drift er vanligvis 20 % investering og 80 % drift over tid. I dette 

foreløpige anslaget avviker dette noe fordi anslaget er basert på en felleskomponent-tenkning og 

automatisert oppslag fra fagsystem. Det understrekes stor usikkerhet ved anslaget, hovedsakelig fordi 

man i denne fasen ikke har bedt om konkrete anslag fra systemleverandører.  
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Figur 3 – Grafen illustrerer nytteverdi, kostnader og netto nåverdi 

 

8.3.3. Nullpunktsanalyse 

Før funksjonaliteten igangsettes, må det vurderes om man skal foreta en nullpunktsanalyse med noen 

utvalgte gevinster, eller om man skal belyse gevinster på en mer omfattende måte. Det som taler for en 

enkel analyse, er at dette er en forholdsvis konkret og ukomplisert funksjonalitet i seg selv. Dette 

arbeidet må gjøres i samarbeid med ressurskommunene. 

 

8.3.4. Konklusjon  

  

 

Utredningens formål er å undersøke hypotesen "Hvis kommunene får tilgang til opplysninger 

innhentet i a-ordningen, så vil dette bidra til digitalisering og redusere tid som brukes på 

informasjonsinnhenting i kommunal sektor". Denne hypotesen er bekreftet gjennom opparbeidet 

kunnskapsgrunnlag og gevinstanalyse.  

 

Konklusjonen er at prosjektet vil lønne seg. Det er viktig å merke seg at det neppe er hverken mulig 

eller ønskelig å realisere alle gevinster i form av en økonomisk besparelse. Kronestørrelsene over er 

kun et uttrykk for en tidsbesparelse omregnet til kroner. Det kan tenkes at det vil gi stor nytte for både 

bruker, tjenesteyter i kommunen og samfunn at gevinsten skal realiseres i form av økt kvalitet, eller 

ved å bruke ressurser på en annen måte enn i dag. For å få størst mulig effekt antas det at selve 

realiseringen av gevinster må gjøres i de virksomheter som får gevinster.   

 

 

8.4. Tiltak og realisering av gevinster  

For informasjon om tiltak og realisering av gevinster se kapittel 8 i Utredningen. 
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8.5. Kostnader ved realisering av gevinster 

 

 

Oppsummering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

 
Netto nåverdi av prissatte effekter (mill. NOK, ti 

års levetid) 

37,2 mill 

Ikke beregnede effekter Det er et potensial for flere effekter. Det kreves 

imidlertid flere og mer målrettede kartlegginger 

for å få oversikt over disse. Det antas også at 

gjenbruksverdien av funksjonalitet som 

transporterer data på en sikker måte er høy. 

Videre antas det at automatisering av prosesser 

som i dag er manuelle har store potensielle 

gevinster.  

Kvalitative effekter De store gevinstene i dette prosjektet handler om 

økt kvalitet for brukere og pårørende, 

likebehandling, bedre kvalitet på 

saksbehandling, bedre kontrollmuligheter og økt 

gjennomsiktighet.  

Investeringskostnader  Ca. 20 mill.  

Drifts- og vedlikeholdskostnader (over 10 år) Ca. 50 mill. ikke hensyntatt gjenbruk av 

funksjonalitet i andre prosjekter. Det antas stort 

potensial for gjenbruk.  

Netto nåverdi pr. investert krone i offentlig 

sektor (i kr.) 

1,9 

Samlet vurdering av usikkerhet knyttet til 

tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet 

Middels usikkerhet for gevinstene 

Høy usikkerhet for kostnadsbildet 

 

8.6. Usikkerhetsvurdering knyttet til realisering av gevinster  

Som ved alle slike analyser, vil det også her være usikkerheter. I denne fasen kjenner vi lite til 

kostnadsbildet. Det vil i en senere fase være nødvendig å gjennomgå både direkte og indirekte 

kostnader hvor man hensyntar hele verdikjeden med realiseringsstrategier. 

 

USIKKERHET KNYTTET TIL 

Hjemmelsendring 

Avgiverorgan 

Valg av realiseringsstrategi 

Hvor lang tid det vil ta før man kan dra nytte av inntektsopplysningene i a-ordningen inn i 

fagsystemene 

Hvor tålmodige kommunene er og om de bestemmer seg for å utvikle egne løsninger 

Slitasje/tretthet i kommunene pga. detalj og dybdedykket utredningen må ta i hver innbyggertjeneste.  

Hvordan kommunene velger å realisere gevinster 

Standardisering vs. lokalt selvstyre 

Endringsvillighet og kompetanse 
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VEDLEGG 5: DATAKATALOG FOR VEDERLAGSBEREGNING I 

INNBYGGERTJENESTEN SYKEHJEM – LANGTIDSOPPHOLD  

Datakatalog for vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold ligger vedlagt i 

egen excelfil.  
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VEDLEGG 6: FORELØPIG RISIKOKARTLEGGING 

Det er avdekket noen risikoer for at kommunene ikke får tilgang til opplysningene til A-ordningen. 

Fargekodene viser nivået på konsekvens og sannsynlighet, grønt er lav, gult er middels og rødt er høy. 

I tillegg er risikoene vurdert etter en tallskala fra 1-9 for å vise nyanser, der 1-3 er lav, 4-6 er middels 

og 7-9 er høy. 

Risikoene er sortert og strukturert etter EIF – metodikken som er beskrevet i kapittel 1.2.4. 

 

 

Vederlagsberegningen i innbyggertjenesten sykehjem - langtidsopphold er nært tilknyttet 

innbyggertjenesten hjemmehjelp og trygghetsalarm, hvor begrepsapparatet er enda mer uklart enn for 

vederlagsberegning i innbyggertjenesten sykehjem – langtidsopphold. Begrepet husstand benyttes uten 

at dette har en klar definisjon. 

Denne utredningen har fokusert særlig på de juridiske hindringene ettersom det er en forutsetning for å 

få til endringer i det hele tatt. Dette har medført systematisk arbeid både mot kommuner og andre 

interessenter, som har ført til at utredningen har konkludert med at sannsynligheten for at disse 

juridiske hindringene ikke vil bli videre utredet, som relativt lav. Konsekvensene dersom denne 

vurderingen er feil vil imidlertid være høy. De semantiske -, teknologiske - og organisatoriske 

risikoene er avhengig av at de juridiske hindringene blir løst.  

Med bakgrunn i dette vurderer utredningen de største risikoene innenfor de tre andre områdene 

semantisk, teknologisk og organisatorisk. Dette gjelder særlig risiko rundt enighet rundt felles 

begrepsdefinisjoner, hvem som tar forvaltningsansvar og uenighet rundt realiseringsstrategi.  

 

Risikokart 

Risikoene beskrevet i kapittel 7.1 er grafisk fremstilt i risikokartet under. Tallene representerer de 

ulike risikoene fra tabell 34 og fargene viser hvilket EIF-område risikoen tilhører. Kartet viser 

konsekvens av risikoen og sannsynlighet for at risikoen vil inntreffe og den høyeste risikoen er derfor 

plassert øverst i høyre hjørnet.  
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VEDLEGG 7: FORSLAG TIL VEIEN VIDERE 

Som beskrevet i kapittel 1.2 Innretning og metode, er denne utredningen bygget på Prosjektveiviseren 

og EIF-rammeverket. Utredningen har ferdigstilt konseptfasen og grunnlag for mulige videre valg er 

beskrevet.  

 

 

Det overordnende samfunnsmålet for denne utredningen er blant annet å bidra til likebehandling, 

kostnadseffektiv saksbehandling og riktig og forutsigbar egenbetaling. 

Utredningen danner et kunnskapsgrunnlag for mulig videre gjennomføring. Behovsanalyse med 

prosessanalyse, beskrivelse av mulighetsrom og hindringer, målbilde, GAP analyse, gevinstberegning, 

tiltak, realisering av gevinster, utarbeidelse av datakatalog for innbyggertjenesten og risikoanalyse er 

gjennomført.  

Rapporten er gjennomlest og kvalitetssikret av Skatteetaten og KS. 

Forslag til videre arbeid
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VEDLEGG 8: LISTE OVER BIDRAGSYTERE 

Liste over bidragsytere til rapporten  

- Skatteetaten / Etatenes fellesforvaltning (EFF) – oppdragsgiver  

- KS – oppdragsgiver  

- Kommunene – workshop, ekspertise 

- Datatilsynet 

- Difi – sparringspartner 

- Forum for virksomhetsarkitektur – sparringspartner   



 

 

 


