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Trygdesystemet og pleie- og omsorgstjenesten:

Flere eldre - store
utfordringer
Eldrebefolkningen

1900 til knapt 21 400 ved utgangen
av 1993.

Som vi ser i figur 1, har tallet på eldre 67 al og over økt fra 149 000 personer i 1900 til 621 000 personer i
1993, mer enn en firedobling på nesten 100 an Mens samlet befolkning i
Norge i denne perioden har økt med
93 prosent, er økningen for personer
67 år og over på 317 prosent. Samtidig er veksten i tallet på personer 80
ar og over og 90 år og over klart sterkere enn veksten for hele aldersgruppen sett under ett. økningen i tallet
på personer 80 år og over er i samme
periode på 505 prosent og i tallet på
personer 90 ar og over på hele 946
prosent, dvs. fra vel 2 000 personer i
-

Endringen i tallet på
eldre og andel eldre
har fått og vil fortsatt
få konsekvenser for en
rekke sektorer i samfunnet. Vi drafter her
konsekvensene for de
deler av den offentlige
virksomhet som har
størst betydning for
den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleieog omsorgstjenestene.

Tabell 1 viser utviklingen i eldres andel av befolkningen i samme periode
for de samme aldersgruppene.
Tabellen viser at andelen 67 al og
over har okt fra 6,6 prosent i 1900 til
14,4 prosent i 1993, og at aningen
spesielt har funnet sted etter 1940.
Det har imidlertid skjedd en sterkere
prosentvis økning i andelene 80 'di og
over og 90 al og over, slik at sammensetningen av selve eldrebefolkningen over tid også har endret seg.
Vi kan dermed si at eldrebefolknin-

-

-

Figur 1 Utviklingen i tallet på personer 67 år
90 Sr og over. 1990-1993. 1 000 personer
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Kilde: Historisk statistikk

Tabell 1: Eldres andel av befolkningen. 1900-1993
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gen (personer 67 år og over) er blitt
gradvis eldre, samtidig som den er
blitt større.
En annen markert utvikling i dette
hundreåret er at kvinnene utgjør en
stadig økende andel av de eldre.
Mens kvinnene utgjorde ca. 56 prosent av befolkningen 70 år og over i
perioden 1920-1960, er denne andelen økt til vel 60 prosent i 1990-årene. For aldersgruppen 80 år og over
er kvinneandelen enda høyere - nesten 67 prosent i 1993, mens andelen
lå på 57-58 prosent i perioden 19201960. Dette innebærer at vi i aldersgruppen 80 år og over har dobbelt så
mange kvinner som menn.
2,2 prosent av den eldre befolkning
tilhører innvandrerbefolkningen (personer med to utenlandsfødte foreldre), mens andelen for hele befolkningen er på 4,9 prosent. Innslaget av
eldre personer med røtter i den tredje
verden er meget beskjedent - 0,2 prosent av befolkningen 67 år og over.
Eldrebefolkningen fram mot år
2050

I år 2050 vil den aldersgruppen som
ble født like for den siste befolkningsframskrivingen ble foretatt, være 57
år. Det betyr at de personer som vil
utgjøre aldersgruppen 67 år og over i
hele framskrivingsperioden fram til
år 2050, allerede er født. Endringer i
fruktbarheten i årene framover vil
derfor ikke virke inn på utviklingen i
tallet på eldre fram til år 2050. Det
vil følgelig kun være endringer i forutsetningene for dødelighet og nettoinnvandring som vil virke inn på utviklingen i taller pet eldre i befolkningen i denne perioden.
Statistisk sentralbyrå har framskrevet
folkemengden for perioden 19932050. Mellomalternativet (M1-93)
legger til grunn samme fruktbarhetsnivå som nå (1,88), nedgang i dødeligheten gjennom en gradvis økning
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Kilde: Framskriving av folkemengden 1993-2050

av forventet levealder fram til år
2025 (fra 74,2 til 79,0 for menn og
fra 80,3 til 84,5 for kvinner) og en
nettoinnvandring på 8 000 personer
årlig. Figur 2 viser utviklingen i tallet
på eldre i de ulike aldersklasser med
de forutsetninger som er lagt til
grunn i mellomalternativet.
Figuren viser en rekke interessante
utviklingstrekk:
- videre nedgang, og antallet eldre vil
etter framskrivingen være 615 000 i
år 2010. Hovedforklaringen på dette
er naturligvis de lave fødselstallene i
slutten av 1920- og i 1930-årene. Fra
år 2010 til 2020 når de store etterkrigskullene kommer opp i pensjonsalderen, skjer det så en sterk vekst
igjen i denne aldersgruppen - opp til
778 000 og videre til 1 054 000 i år
2040. Vi vil dermed ha over 430 000
flere personer 67 år og over i år 2040
sammenliknet med 1993;

- antall personer 80 år og over vil derimot økte sterkt fram til år 2010 - fra
knapt 170 000 i 1993 til 220 000 det
året. Antallet vil så synke ubetydelig
fram til år 2020 for deretter å øke
meget sterkt fram til år 2050 - til
415 000 personer. Dette vil være
mere enn en fordobling av tallet på
personer 80 år og over i denne perioden;
- antall personer 85 år og over vil også øke sterkt fram til år 2010 - fra
70 000 til 118 000. Mellom år 2010
og 2030 viser framskrivingene først
en stagnasjon og deretter en liten
nedgang, men så en meget sterk
vekst fra 114 000 personer i år 2030
til 221 000 i år 2050. Alt i alt betyr
det en tredobling i framskrivingsperioden;
- det skjer en fortsatt aldring av
eldrebefolkningen i framskrivingsperioden fram til år 2010. Mens 27,3
prosent av befolkningen 67 år og
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over er 80 år og over i 1993, vil denne andelen øke til 36,1 prosent i år
2010. Deretter vil denne andelen ga
tilbake for så å nå et noe høyere nivå
igjen i år 2050.
Oppsummert viser dette mellomalternativet en samlet vekst for hele befolkningen på 20 prosent i perioden
1993-2050. Til sammenlikning vil økningen i aldersgruppen 67 år og over
være på 68 prosent, for aldersgruppen 80 år og over på 148 prosent og
for aldersgruppen 90 år og over på
214 prosent.
I sin siste befolkningsframskriving har
Statistisk sentralbyrå framskrevet flere alternativer i tillegg til det mellomalternativ (M1-93) som det er redegjort for ovenfor. I tabell 2 er det
illustrert hvilken betydning ulike forutsetninger for framskrivingene får
for andelen eldre i perioden 19932050.
Forutsetningene i de tre alternativene
er som følger:
Alterna- Alterna- AlternativLl
tiv M1 tiv H1
Fruktbarhet:

1,68

1,88

2,10

Forventet
levealder
2050 menn:

76,0

79,0

82,0

Forventet
levealder
2050 kvinner:

Tabell 2: Eldres andel av befolkningen 1993 2050
-
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15,8

18,2

20,3

4,9
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6,4

7,8

20,1
8,7

Alt. Li:
67 år +
80 år +

Alt. M1

Kilde: Framskriving av folkemengden

ning av lav fruktbarhet, svak økning i
forventet levealder og lav nettoinnvandring gir tilnærmet samme andel
eldre som den samlede virkning av
høy fruktbarhet, sterk ç kning i forventet levealder og høy nettoinnvandring. Framskrivingene viser seg å
være meget robuste overfor endringer i de forutsetninger som legges til
grunn.
Andre særtrekk ved utviklingen framover er at fordelingen av eldrebefolkningen på kvinner og menn ser ut til
stabilisere seg på den fordeling vi
har i dag, samtidig som vi ma forvente en relativt sterk vekst i tallet på
eldre innvandrere og etterkommere
av innvandrere - også fra land i den
tredje verden. Andelen innvandrere
blant de eldre vil likevel fortsatt være
klart lavere enn for befolkningen for
øvrig.
Økonomiske konsekvenser for
trygdesystemet

81,5

Nettoinnvandring: 4 000

84,5

87,5

8 000 12 000

Tabellen viser en sterk økning i eldres
andel av befolkningen på lang sikt spesielt etter år 2010 for personer 67
år og over og etter år 2020 for personer 80 år og over. Den samlede virk-

Folketrygden er den viktigste inntektskilden for det store flertall av
pensjonister. Folketrygdens utgifter
til alderspensjon har okt med over 50
prosent fra 1980 til 1993 (1993-kroner) - fra vel 28 mill. kroner i 1980 til
44 mill. kroner i 1993. Det er som
kjent en kombinasjon av to forhold
som bestemmer denne utgiftsutviklingen:

- utviklingen i tallet på alderspensjonister (fra 519 000 i 1975 til
624 000 i 1993)
- utviklingen i de gjennomsnittlige
pensjonene (fra ca. 54 300 kroner i
1980 til ca. 70 500 kroner i 1993 i
1993-kroner).
Sammensetningen av alderspensjonistenes inntekter viser at folketrygden utgjør hovedelementet i deres
inntekter. Om lag 2/3 av gjennomsnittspensjonistens samlede inntekter
kommer herfra. Denne andelen har
avtatt over tid som folge av at andre
pensjonsinntekter og kapitalinntekter
får et stadig stone omfang. Folketrygdpensjonenes absolutte nivå har
imidlertid samtidig okt.
Trygdesystemet er slik utformet at
tilleggspensjonene fortsatt vil være
under oppbygging. Dette innebærer
at med en forutsetning om 0-vekst i
både grunnbeløp og reallønn vil vi få
følgende utvikling i folketrygdens utgifter til alderspensjon.
Etter disse forutsetningene øker Folketrygdens utgifter til alderspensjon
med om lag 9,2 milliarder kroner fra
1991 til 2010. Denne utgiftsveksten
er prosentvis lavere enn den har vært
fram til nå og skyldes at tallet på alderspensjonister forventes å gå noe
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- kompensasjonsnivået i folketrygden
i forhold til arbeidsinntekten i samfunnet.
1991 1995 2000 2010 2025
Utgifter
til alderspensjon

40,2 43,2 45,2 49,4 75,0

Kilde: Våre velferdsordninger (Sosial- og helsedepartementet, 1994)

tilbake i perioden. Samtidig skjer det
en fortsatt økning i de gjennomsnittlige pensjonene.
Det er først etter år 2010 at det vil
komme en meget sterk vekst i utgiftene til alderspensjon - en vekst på noe
over 50 prosent (eller nærmere 3
prosent årlig) fram til år 2025. Samtidig er befolkningsutviklingen slik at
utgiftene vil øke ytterligere ut over
dette nivået fram mot år 2040. Gjennomsnittlig pensjon pr. pensjonist vil
fortsette å øke ut over 1993-nivået.
Befolkningsutviklingen vil også ha
betydning for utviklingen i tallet på
uførepensjonister. I de nærmeste tiårene vil årskullene født etter annen
verdenskrig nå. 50-60-årsalder, hvor
uførefrekvensene er spesielt høye. En
forutsetning om gjennomsnittlig observerte aldersspesifikke tilgangsrater
som i 1990-1991 gir en økning i tallet
på uførepensjonister fra 239 000 i
1991 til 286 000 i 2000 og videre til
380 000 i 2025. 1 Dette vil i så fall
innebære en utgiftsvekst på i underkant av 14 milliarder kroner fra 1991
til 2010 - fra 19,5 til 33 milliarder
kroner.
Folketrygdens andel av
samfunnsøkonomien

Det er i hovedsak to forhold som bestemmer hvilken andel folketrygden
utgjør av landets samlede økonomi:
- antall stønadsmottakere i forhold
til antall sysselsatte

Overføringene gjennom folketrygden
utgjør en stor og viktig del av landets
samlede økonomi. Folketrygdens
kontantytelser (herunder også sykeog dagpenger under arbeidsledighet)
som andel av brutto nasjonalprodukt
(BNP) var ca. 14 prosent i 1991. Denne andelen er beregnet å øke lite
fram til år 2010, til 16 prosent. Deretter er den beregnet 5. øke kraftig fram
mot år 2025, til 22 prosent av BNP.
Denne summariske gjennomgangen
viser at pensjonssystemene - både fol.ketrygden og tjenestepensjonsordningene - vil stå overfor store utfordringer i årene framover. Et meget sentralt spørsmål vil være om solidariteten mellom generasjonene fortsatt vil
være så sterk at samfunnet vil makte
denne utfordringen. økonomisk
vekst i samfunnet vil gjøre denne omfordelingen mellom generasjonene
enklere ved at det blir mer 5. fordele,
men det vil i tillegg også kunne bli
snakk om en vanskelig avveiing mellom omprioritering av offentlige oppgayer, høyere beskatning eller innstramminger i pensjonspolitikken.
Uansett vil det være viktig å kunne
holde en lav uføretilgang i årene
framover.
Som nevnt foran kommer den sterke
utgiftsveksten først fra og med ca. år
2010. Det er vanlig praksis at endringer i folketrygdens regelverk gjøres
gjeldende for nye stønadstilfeller (og
ikke gi disse endringer tilbakevirkende kraft), og det kan derfor ta mange
år for eventuelle endringer i regelverket får full effekt på utgiftsutviklingen.
Økonomiske konsekvenser for
pleie- og omsorgstjenestene

Tall for brutto driftsutgifter til pleieog omsorgstjenester (syke- og alders-

hjem, aldersboliger og hjemmebaserte tjenester) viser en meget sterk
vekst i disse utgiftene i perioden
1980-1985, samtidig som veksten har
vært relativt beskjeden på slutten av
1980-tallet og på 1990-tallet. Dette
gjelder spesielt for institusjonsomsorgen, mens det har vært en fortsatt
vekst i de hjemmebaserte tjenestene.
I 1993 var kommunenes utgifter til
pleie- og omsorgstjenester ca. 22 milliarder kroner. I velferdsmeldingen
(St. meld. nr. 35 for 1994-95) er det
foretatt en teoretisk framskriving av
dagens standard og dekningsgrad for
disse tjenestene. Med slike forutsetninger vil disse utgiftene anslås å øke
til 27 milliarder kroner i år 2010 og
til 37 milliarder kroner i år 2030 målt
i faste kroner.
Mens tjenestene hadde en klart sterkere vekst enn kontantytelsene (herunder pensjoner) på 1970-tallet, fikk
vi en mer parallell utvikling i første
halvdel av 1980-tallet. Dette bildet er
klart endret fra midt på 1980-tallet
med en klart sterkere utgiftsvekst for
pensjoner og andre kontantytelser
enn for tjenester. Det kan derfor være
grunn til a reise spørsmål om vi nå er
inne i en utvikling hvor pensjonsutgifter og andre kontantytelser stiger så
vidt sterkt at man kan frykte for det
økonomiske grunnlaget for en nødvendig vekst i ressurstilgangen til
omsorgstjenestene.
Perspektivene for
utgiftsutviklingen framover

Det er selvfølgelig vanskelig å kunne
si noe sikkert om hvordan behovene
for og etterspørselen etter offentlig
organiserte - og i det alt vesentlig finansierte - tjenester vil utvikle seg i
årene framover. Mens vi f.eks. for alderspensjonen i folketrygden kan
foreta framskrivinger basert på forutsetninger om befolkningsutvikling,
yrkesdeltakelse, inntektsutvikling og
gjeldende prinsipper for opptjening
av rettigheter til framtidige pensjo-
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ner, står vi her overfor et område
som i langt høyere grad vil bli bestemt av en rekke usikre faktorer og
av løpende politiske prioriteringer.

- utviklingen i de samfunnsmessige
forutsetninger for familieomsorg og
andre former for omsorg utenfor den
offentlige tjenesteyting

Det har derfor begrenset interesse å
anslå utgiftsutviklingen for omsorgstjenestene. Det man derimot kan gjø
re, er å vurdere hvilke samfunnsmessige utviklingstrekk som må antas å
få betydning for behovene/etterspørselen framover og deretter anslå
hvordan disse faktorene kan tenkes å
utvikle seg. Statistisk sentralbyrå venter en betydelig økning i levealderen
framover, og mange regner med at
det i seg selv vil medføre økende omsorgsoppgaver. Det er grunn til å regne med at følgende faktorer - i tillegg
til selve befolkningsutviklingen - vil
ha betydning for denne etterspørselen:

- utviklingen i befolkningens og fagfolks forventninger til dekningsgrad
og standard på disse offentlige tjenestene

-

- utviklingen i eldres og funksjonshemmedes helsetilstand/funksjonsnivå og dermed deres avhengighet av
pleie og omsorg fra andre
- utviklingen i andelen aleneboende
blant de eldre og funksjonshemmede

- utviklingen i brukerbetalingen for
tjenestene.
Disse forholdene er nærmere vurdert
i innstillingen fra Gjærevoll-utvalget
(NOU 1992:1). Utvalget konkluderer
sin drøfting med at utviklingen i eldres husholdsstruktur med sterk vekst
i tallet på aleneboende, i familie-

omsorgen og i de krav og forventninger
til tjenestene, nokså entydig synes
peke i retning av en forsterkning av
etterspørselen etter omsorgstjenester
utover det selve veksten i tallet på
eldre skulle tilsi.
Utviklingen i helsetilstanden i de eldste
aldersgruppene spesielt vil naturlig
nok være meget avgjørende for etterspørselen etter slike tjenester. Levealderen har økt noe blant den eldre del

av befolkningen de senere år. Dette
kan tyde på at helsetilstanden er blitt
bedre. Utviklingen i levealderen
(målt gjennom dødeligheten) er
imidlertid ikke uten videre noe godt
mål på utviklingen i de framtidige
pleie- og omsorgsbehovene. Skal disse behovene bli mindre, må det gå
kortere tid fra en får behov for slike
tjenester til en dør. Hvis ikke, skjer
det bare en parallellforskyving av behovene i tid mot høyere alder. Den
sentrale faktor vil følgelig være utviklingen i den gjennomsnittlige varighet og pleietyngde for slike behov, og
ikke hvilken alder man er i når slike
behov inntrer.
Alt i alt må vi regne med å stå overfor
en situasjon med en fortsatt vekst i
etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. En slik utvikling skyldes som nevnt mange ulike samfunnsmessige forhold hvor selve økningen i tallet på eldre bare er en av
faktorene.
Makro-økonomiske beregninger foretatt for Gjærevollutvalget gav som
hovedkonklusjon at endringene i alderssammensetningen i befolkningen

Aldring

Samfunnsspeilet4/95

isolert sett ikke fører til behov for økte offentlige ressurser. En slik konklusjon bygger imidlertid på en klar forutsetning om at det faktisk vil la seg
'Ore å vri ressursbruken fra tjenester
overfor befolkningsgrupper som er i
relativ tilbakegang, over til tjenester
for befolkningsgrupper som er i vekst
relativt sett. Konklusjonen dengang
ble også trukket ph grunnlag av en
mindre økning i levealderen på kort
sikt enn det som den nyere befolkningsframskriving baseres på.
Finansieringen av en ønsket og
nødvendig vekst i ressurser til
eldreomsorgen

Mange vil nok mene at det er bekymringsfullt at vi nå er inne i en situasjon hvor utviklingen i flere samfunnsmessige forhold tilsier en betydelig vekst i ressursinnsatsen i eldreomsorgen, samtidig som ressursinnsatsen knapt holder tritt med økningen i tallet på eldre som etterspor slike tjenester. Samtidig må en regne
med at samfunnet i årene framover
vil stå overfor stramme økonomiske
rammer for den offentlige sektor mer
generelt. En sterkere prioritering av
tjenester for eldre - og for funksjonshemmede - vil derfor måtte ,kje som
et resultat av omprioriteringer mel- lom ulike sektorer og også innen for
omsorgssektoren, og ikke bare som
en ren ekspansjon innenfor disse
tjenestene.
'

Følgende generelle strategier kan være aktuelle for å møte den utfordringen samfunnet står overfor:
- en omprioritering innenfor offentlige budsjetter slik at utviklingen i
ressursfordelingen avspeiler endringer i størrelsen på de ulike befolkningsgrupper
- en endring i balansen mellom kontantytelser og tjenester

- en stimulering av familieomsorgen
og uformell omsorg for øvrig gjennom et bedre samvirke mellom denne omsorgen og den offentlige
tjenesteytingen
- en økning i brukerbetalingen for på
den måten å styrke det finansielle
grunnlag for utbyggingen av tjenestene
- en vridning av den offentlige ressursbruken fra støtte til boligformål
over mot tjenesteyting
- en sterkere konsentrasjon av
ressursinnsatsen overfor eldre og
funksjonshemmede med de største
behov for tjenester.
Dette er - og vil være - sentrale spørsmål i den sosialpolitiske debatt i Arene framover. Det er neppe grunn til A.
regne med at et enkelt av disse
"håndgrepene" vil være tilstrekkelige,
men at flere av disse strategiene vil
være nødvendige samtidig for å sikre
den framtidige finansiering av disse
tjenestene.
Befolkningsutviklingen og utfordringene for velferdsordningene

Når vi til slutt går tilbake til utgangspunktet - konsekvenser av de langsiktige endringene i alderssammensetningen i befolkningen for trygdeordningene og for pleie- og omsorgstjenestene - synes dette å ville arte seg
forskjellig i ulike tidsperioder fram-over. Nedenfor er det søkt oppsummert hva som kan synes å være
hovedutfordringene i de ulike perioder framover:
- utfordringene for samfunnet vil være spesielt store innenfor pleie- og
omsorgstjenestene i perioden fram til
år 2010. Tallet på personer 80 år og
over vil øke sterkt i denne perioden,
mens det vil skje en liten reduksjon i
det samlede antall eldre. Dette vil

kunne lette presset på pensjonssystemene noe - i alle fall sammenliknet med situasjonen fram til ilk
- utfordringene vil bli spesielt store
for folketrygden og for øvrige pensjonsordninger i hele perioden fra år
2010 til 2040, hvor framskrivingene
viser en sterk vekst i tallet på pensjonister 67 ar og over. I forste del av
denne perioden (år 2010-2020) vil
imidlertid tallet på personer 80 år og
over gå noe tilbake, og dermed kunne bidra til å lette presset på utbyggingen av tjenester innen eldreomsorgen;
- perioden 2020-2040 ser ut til å bli
den perioden hvor utfordringene for
samfunnet vil kunne bli spesielt store
og vanskelige. Fra og med ca. 2020
vil vi oppleve en meget kraftig vekst i
tallet på eldre 80 ar og over som vi
må anta vil ha et stort behov for omsorgstjenester. Samtidig vil det være
en sterk vekst i hele pensjonistgruppen i denne perioden med den vekst i
utgiftene til folketrygden og andre
pensjonsordninger som det vil innebære.
1. Slike beregninger vil avhenge i betydelig
grad av valg av tilgangsrater.
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