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– Valgfag på ungdomstrinnet. 
– Sikring av barn i skolebuss. 

Det foreslås en investeringsramme på 1 mrd. kro
ner i rentekompensasjonsordningen for investerin
ger i og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg i 
2013. Innenfor ordningen med statlig investerings
tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser 
foreslår Regjeringen at det kan gis tilsagn om til
skudd til ytterligere 1 750 enheter i 2013 og at den 
maksimale anleggskostnaden heves fra 2,3 mill. 
kroner til 2,8 mill. kroner. 

Våren 2012 la Regjeringen fram Meld. St. 28 
(2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn for 
Stortinget. Regjeringen foreslår at det bevilges 20 

3.7 Arbeidsdepartementet 

mill. kroner til Direktoratet for byggkvalitet for å 
følge opp tiltak som beskrives i meldingen. 

Regjeringen foreslår en låneramme for Hus
banken på 20 mrd. kroner i 2013. Dette vil legge til 
rette for at det kan bygges enda flere boliger og gis 
flere startlån. For å hjelpe vanskeligstilte til å eta
blere seg i egen bolig og bidra til flere egnede 
utleieboliger foreslås det å øke tilskuddet til etable
ring i egen bolig med 30 mill. kroner og en heving 
av tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger 
med 44,4 mill. kroner. Regjeringen ønsker at eldre 
og personer med nedsatt funksjonsevne skal 
kunne bo lenger hjemme i egen bolig, og foreslår 
derfor å øke tilskuddet til tilpasning av bolig med 
47,5 mill. kroner. 

Mill. kroner 

Saldert 
budsjett 2012 

Forslag 
2013 

Endring 
i pst 

Programområde 09 Arbeid og sosiale formål 

09.00 Administrasjon 408,2 428,0 4,8 

09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 10 808,0 11 731,9 8,5 

09.20 Tiltak for bedrede levekår mv. 287,4 290,7 1,1 

09.30 Arbeidsmarked 7 523,3 7 575,6 0,7 

09.40 Arbeidsmiljø og sikkerhet 829,3 882,6 6,4 

09.50 Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse 10 830,3 10 055,4 -7,2 

09.60 Kontantytelser 3 229,7 3 015,6 -6,6 

Sum før lånetransaksjoner 33 916,2 33 979,8 0,2 

Lånetransaksjoner 15 200,0 21 000,0 38,2 

Sum Arbeid og sosiale formål 49 116,2 54 979,8 11,9 

Programområde 29 Sosiale formål, folketrygden 

29.20 Enslige forsørgere 3 802,2 3 638,3 -4,3 

29.50 Inntektssikring ved sykdom, arbeidsavklaring og 
uførhet 134 968,6 136 009,0 0,8 

29.60 Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funk
sjonsevne mv. 8 852,5 9 031,6 2,0 

29.70 Alderdom 146 027,0 162 208,0 11,1 

29.80 Forsørgertap mv. 2 704,5 2 479,5 -8,3 

29.90 Diverse utgifter 380,0 460,0 21,1 

Sum Sosiale formål, folketrygden 296 734,8 313 826,4 5,8 

Programområde 33 Arbeidsliv, folketrygden 

33.30 Arbeidsliv 12 124,0 12 005,0 -1,0 

Sum Arbeidsliv, folketrygden 12 124,0 12 005,0 -1,0 

Sum Arbeidsdepartementet 357 975,0 380 811,2 6,4 
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ningene av sosial dumping ettersom det ofte er 
utenlandske arbeidstakere som blir rammet av 
dagens tidsfrist. Utvidelsen anslås å medføre økte 
utgifter på om lag 5 mill. kroner årlig fra 2013. 

For å sikre at pensjonssystemet er bærekraftig 
også i framtiden er folketrygdens alderspensjon 
reformert. Fra 1. januar 2011 er det innført leveal
dersjustering og fleksibelt uttak av alderspensjon 
fra 62 år. Nøytrale uttaksregler innebærer at jo len
ger en venter med å ta ut pensjon, desto høyere 
blir den årlige pensjonen. Alderspensjon kan fritt 
kombineres med arbeid uten at pensjonen avkor

3.8 Helse- og omsorgsdepartementet 

tes. Fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år har 
bidratt til en sterk økning i antall alderspensjonis
ter i 2011 og 2012, og utgiftene til alderspensjon 
har økt betydelig blant annet som følge av dette. 
Utgiftene til alderspensjon over tid er imidlertid i 
mindre grad påvirket av fleksibel alderspensjon, 
siden tidlig uttak gir en lavere årlig pensjon for den 
enkelte. Selv om mange tar ut alderspensjon, fort-
setter yrkesaktiviteten å øke i aldersgruppen over 
60 år. Mange kombinerer arbeid og uttak av alders
pensjon. 

Mill. kroner 

Saldert Forslag Endring 
budsjett 2012 2013 i pst. 

Programområde 10 Helse og omsorg 

10.00 Helse- og omsorgsdepartementet mv. 289,5 294,3 1,7 

10.10 Folkehelse 1 697,4 1 790,7 5,5 

10.20 Helseforvaltning 1 619,9 1 904,6 17,6 

10.30 Spesialisthelsetjenester 106 542,0 112 266,9 5,4 

10.50 Legemidler 293,6 303,0 3,2 

10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene 3 828,8 3 838,8 0,3 

10.70 Tannhelsetjenester 129,2 163,5 26,5 

10.80 Kunnskap og kompetanse 667,7 751,1 12,5 

Sum før lånetransaksjoner 115 068,0 121 313,0 5,4 

Lånetransaksjoner 9,0 1,5 -83,3 

Sum Helse og omsorg 115 077,0 121 314,5 5,4 

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 

30.10 Spesialisthelsetjenester mv. 3 730,0 4 328,5 16,0 

30.50 Legehjelp, legemidler mv. 20 149,3 20 817,7 3,3 

30.90 Andre helsetiltak 229,8 230,0 0,1 

Sum Stønad ved helsetjenester 24 109,1 25 376,2 5,3 

Sum Helse- og omsorgsdepartementet 139 186,2 146 690,7 5,4 

Det samlede budsjettforslaget for 2013 under 
Helse- og omsorgsdepartementet er på 146,7 mrd. 
kroner. Samlet foreslås det å øke bevilgningen 
med om lag 7,5 mrd. kroner, eller 5,4 pst., sammen
lignet med Saldert budsjett 2012. Budsjettforslaget 
tar høyde for pris- og kostnadsvekst, herunder 
økte pensjonskostnader for regionale helseforetak, 
samt virkning av takstoppgjøret for leger, psykolo
ger og fysioterapeuter. Sett bort fra disse forhol
dene, samt overføring av enkelte oppgaver mellom 
departementene, innebærer budsjettforslaget en 

reell økning på 3,1 mrd. kroner, eller 2,2 pst. sam
menlignet med Saldert budsjett 2012. 

Regjeringen har særlig prioritert følgende for
mål: 
– Økt pasientbehandling. 
– Omsorgstjenester. 
– Samhandling og IKT. 

Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi slik 
at flere pasienter får behandling. Krav om reduk
sjon i ventetider videreføres og arbeidet med kvali
tet og pasientsikkerhet prioriteres. Det foreslås 




