
Utgifter til hjemmetjenester

1 Om skjemaet

Bakgrunn for KOSTRA-skjema 4B Utgifter til hjemmetjenester

KOSTRA Samordningsråd vedtok 8.9.2022 å arbeide for en oppdeling av utgifter på nåværende KOSTRA-funksjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Formålet er at funksjonen skal gi bedre styringsinformasjon
og sammenlignbarhet for kommuner og andre beslutningstakere.

Basert på resultatene fra skjema 4B vil SSB/arbeidsutvalget legge fram et forslag om oppdeling av f254, som skal
behandles i KOSTRA Samordningsråd høsten 2023. Vi ønsker ikke at skjema 4b for 2023 skal føre til endringer i
kommunenes fagsystemer. Skjema 4b er i 2023 et testskjema, og det er ikke ennå tatt en konklusjon angående
oppdeling av f254.

Samordningsrådets foreløpige forslag er å skille mellom utgifter til samlokaliserte omsorgsboliger/bofellesskap
med personellbase, og utgifter til ambulerende hjemmetjenester med videre. I skjemaet skal kommunene svare
på om de kan fordele sine hjemmetjenesteutgifter i henhold til dette forslaget, samt om hjemmetjenesteutgiftene
kan fordeles etter utvalgte målgrupper.

Kommunen vil få tilbakemeldinger fra SSB om kvaliteten på sammenhengen mellom tallene rapportert i skjemaet
og tall fra andre datakilder. Kommunene vil også få mulighet til å sammenligne seg med nasjonale tall, hvis
datakvaliteten er tilstrekkelig.

Dette KOSTRA-skjemaet har flere formål:

Informere om den kommende oppdelingen av KOSTRA-funksjon 254.
Samle innspill fra kommunene om det foreløpige forslaget til oppdeling av KOSTRA-funksjon 254.
Undersøke i hvilken grad kommunene kan fordele sine KOSTRA-funksjon 254-utgifter.
Gi et viktig grunnlag for SSBs arbeid med å utvikle ny statistikk.

Du kan lese mer om arbeidet med å dele opp KOSTRA-funksjon 254 her:

KS-rapport v/ Oslo Economics: Analyse av mulige oppdelinger av Kostrafunksjon 254 
Pilotundersøkelse om oppdeling av KOSTRA-funksjon 254

Veiledning til utfylling av skjemaet

Skjemaet består av seks spørsmålsgrupper (1-6), der spørsmålsgruppe 3, 4 og 5 er hovedinnholdet i
skjemaet. I disse skal du fordele utgiftene til KOSTRA-funksjon 254 etter virksomhetstyper og målgrupper.
Ta utgangspunkt i KOSTRA regnskapstall for funksjon 254 for kalenderåret 2022. Siden disse tallene først
er klare når 2022-regnskapet er klart for rapportering i KOSTRA, er fristen for KOSTRA-skjema 4b
17.4.2022.
Det er kun nødvendig å fylle inn den informasjonen som er lett tilgjengelig i kommunens
regnskapssystemer. Kommuner som ikke kan fordele f254-utgiftene sine i tabellene, trenger kun å
krysse av for dette og levere inn skjemaet så snart som mulig.
Hvis kommunen kun kan fylle inn deler av sine hjemmetjenesteutgifter i en tabell, skal de resterende
utgiftene føres på «Øvrige utgifter F254».
Utgifter til fellesfunksjoner, som bestillerkontor og annen administrasjon, skal fordeles mellom kategoriene i
den grad det er mulig. Utgifter som ikke lar seg fordele enkelt skal føres på «Øvrige utgifter F254».
I skjemaet skal kommunen oppgi regnskapsartene brutto driftsutgifter og netto driftsutgifter. Disse
utgiftstypene er nærmere spesifisert i kodeliste for KOSTRA regnskapsarter som «AGD2 Netto driftsutgifter
på funksjon/tjenesteområde» og «AGD10 - Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde».

Nyttige lenker for utfylling av skjemaet:

Kodeliste for KOSTRA regnskapsarter
KOSTRA-funksjonskontoplan

2 Kontaktinformasjon
Kommunenr.  Kommunens navn 

Bydelsnr  Bydelsnavn 

Navn skjemaansvarlig 

Tlf. nr. 



E-post skjemaansvarlig 

3 Utgifter fordelt på virksomhetstyper

3.1 Har kommunen en intern utgiftsfordeling av KOSTRA-funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til
hjemmeboende, på ulike virksomhetstyper?

Ja Nei

3.2 Fordel utgiftene i KOSTRA-funksjon 254 på virksomhetstypene i tabellen under.
Bruk anslag hvis det ikke finnes nøyaktige tall.

Utgifter til personell som er tilknyttet en bruker og ikke selve boligen som brukeren bor i (altså hvis en bruker
flytter fra boligen, vil også personalet flytte fra boligen), skal føres på "Øvrige utgifter f254".

Brutto driftsutgifter  Netto driftsutgifter 

Samlokaliserte omsorgsboliger/bofellesskap med personellbase  000 kr  000 kr 

Ambulerende hjemmetjeneste  000 kr  000 kr 

Brukerstyrt personlig assistanse  000 kr  000 kr 

Omsorgsstønad  000 kr  000 kr 

Øvrige utgifter f254  000 kr  000 kr 

Sum f254  000 kr  000 kr 

3.3 Hvilke utgifter inngår i "Øvrige utgifter f254?"

3.4 Hvordan kom kommunen fram til tallene i tabellen over?
Her er det mulig å sette flere kryss.

Fra fagsystem, uten ytterligere beregninger

Fra fagsystem, med beregninger gjort i fagsystemet

Fra fagsystem, men tallene ble beregnet utenfor fagsystemet (beskriv nedenfor)

Ytterligere kommentarer: 

4 Utgifter fordelt på målgrupper

4.1 Har kommunen en intern utgiftsfordeling av KOSTRA-funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til
hjemmeboende, på ulike målgrupper?
«Målgruppe» beskriver felles kjennetegn ved personene som er tiltenkt å motta tjenesten

Ja Nei



4.2 Fordel utgiftene i KOSTRA-funksjon 254 på målgruppene i tabellen under.
Bruk anslag hvis det ikke finnes nøyaktige tall.

Brutto driftsutgifter  Netto driftsutgifter 

Personer med utviklingshemning med videre  000 kr  000 kr 

Personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer  000 kr  000 kr 

Eldre  000 kr  000 kr 

Øvrige utgifter f254  000 kr  000 kr 

Sum f254  000 kr  000 kr 

4.3 Hvilke utgifter inngår i "Øvrige utgifter f254?"

4.4 Hvordan kom kommunen fram til tallene i tabellen over?
Her er det mulig å sette flere kryss.

Fra fagsystem, uten ytterligere beregninger

Fra fagsystem, med beregninger gjort i fagsystemet

Fra fagsystem, men tallene ble beregnet utenfor fagsystemet (beskriv nedenfor)

Ytterligere kommentarer: 

4.5 Ville en annen inndeling i målgrupper samsvart bedre med kommunens regnskapsføring av
utgifter til funksjon 254?

Ja Nei

Beskrivelse av alternativ målgruppe-inndeling: 

5 Utgifter til samlokaliserte omsorgsboliger/bofellesskap med personellbase fordelt på målgrupper

5.1 Har kommunen en intern utgiftsfordeling av KOSTRA-funksjon 254 til ulike målgrupper i
samlokaliserte omsorgsboliger/bofellesskap med personellbase?
«Målgruppe» beskriver felles kjennetegn ved personene som er tiltenkt å motta tjenesten



Ja Nei

5.2 Fordel utgiftene i KOSTRA-funksjon 254 på målgruppene i tabellen under.
Bruk anslag hvis det ikke finnes nøyaktige tall.

Utgifter til personell som er tilknyttet en bruker og ikke selve boligen som brukeren bor i (altså hvis en bruker
flytter fra boligen, vil også personalet flytte fra boligen), skal føres på "Øvrige utgifter f254".

Brutto driftsutgifter  Netto driftsutgifter 

Personer med utviklingshemning med videre  000 kr  000 kr 

Personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer  000 kr  000 kr 

Eldre  000 kr  000 kr 

Øvrige utgifter f254  000 kr  000 kr 

Sum f254  000 kr  000 kr 

5.3 Hvilke utgifter inngår i "Øvrige utgifter f254?"

5.4 Hvordan kom kommunen fram til tallene i tabellen over?
Her er det mulig å sette flere kryss.

Fra fagsystem, uten ytterligere beregninger

Fra fagsystem, med beregninger gjort i fagsystemet

Fra fagsystem, men tallene ble beregnet utenfor fagsystemet (beskriv nedenfor)

Ytterligere kommentarer: 

6 Merknader
Legg til eventuelle ytterligere merknader eller kommentarer til rapporteringen her


