v2.2-18.03.2013

SØGNE KOMMUNE
v/Frank Andersen
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

13/10854-2
Camilla Hjelle
13.12.2013

Innvilger rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til Psykologer i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene over statsbudsjettet kapittel 0764.60 for 2013
Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 09.12.2013 under tilskuddsordningen
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene . Rekrutteringstilskudd.
1. INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på 510 000 kroner til Psykologer i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene over kapittel 764 og post 60 på statsbudsjettet for 2013.
Tilskuddet gis for 1. driftsår til en 100 % psykologstilling. Inkludert i beløpet er 10 000
kroner som er øremerket utgifter i forbindelse med psykologens deltakelse i
nettverkssamlinger og andre aktiviteter i regi av Nasjonalt kompetansesenter for
psykisk helsearbeid (NAPHA).
Utbetalingen gjøres samlet.
Dere bes om å fylle ut og signere vedlagte aksept av vilkår og returnere dette til
Helsedirektoratet så snart som mulig og senest innen 16. desember.
Tilskuddet er innvilget ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan.
2. VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
 Formålet med tilskuddsordningen er å styrke psykologkompetansen i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom økt rekruttering av psykologer.


Psykologene skal bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk
helse- og rusfeltet. I dette ligger forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon
samt behandling av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.
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Ordningen skal bidra til at mennesker som er i ferd med å utvikle, eller som har
utviklet psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer får et godt
kommunalt tilbud. Ordningen omfatter tilbud til både barn og unge, voksne og eldre.
Dette gjelder enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og lokalmiljø.



Psykologstillingene utformes slik at deres bidrag omfatter hele spennet fra
befolkningsrettet til individrettet arbeid. Tilbudet skal være lett tilgjengelig, herunder
gratis og uten henvisning. Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig
kompetanseutvikling står sentralt i psykologenes arbeid.



Helsedirektoratet har lagt til rette for nettverkssamlinger for psykologene også i
2013 og 2014. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid er gitt i
oppdrag å bistå direktoratet i dette arbeidet.

Se for øvrig kriterier for måloppnåelse under pkt. 3.
Forutsetningen for å motta tilskuddet er at dere aksepterer vilkårene i dette brevet,
inkludert vedlagte standardvilkår. Mangelfull rapportering eller måloppnåelse kan føre
til at Helsedirektoratet krever tilskuddet tilbakebetalt. Feil bruk og mislighold forfølges
rettslig.
Tilskuddet skal dekke utgifter til



lønn
utgifter til deltakelse i nettverkssamlinger

Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til
 innkjøp av utstyr eller investeringer

 drift
 konsulenttjenester

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra
Helsedirektoratet.
Rapportering for tidligere år
Vi har mottatt og godkjent rapportering for tidligere år.
Aksept av vilkår
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet mottar utfylt og signert aksept av vilkår
(vedlagt).
Begrenset varighet
Tilskuddet er innvilget for dette året (se mer informasjon i standardvilkårene).
3. RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
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Dere skal rapportere til Helsedirektoratet senest innen 1. april neste år. For
prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, skal dere rapportere hvert år dere
mottar tilskudd.
Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er
oppnådd. Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er:














Er psykologstillingen tydelig forankret i kommunens helse- og omsorgstjeneste?
Ytes tilbudet gratis og uten henvisning?
I hvilken grad omfattes tiltak rettet mot lokalmiljø, grupper, pårørende, familier
og individ av psykologens arbeidsinstruks? Hvilke målgrupper er ivaretatt i
tiltaket?
I hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:
 deltakelse i arbeidet med kommunens oversikt over helsetilstanden og
øvrig folkehelsearbeid
 forebyggende arbeid, tidlig identifisering og intervensjon, samt
behandling og rehabilitering av både lettere, moderate og alvorlige
psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer.
 tidlig oppdagelse, oppfølging og annet arbeid rettet mot barn og unge
utsatt for omsorgssvikt, vold og / eller overgrep, samt samarbeid med
barnevernet.
 tverrfaglig samarbeid for å forebygge frafall i skolen gjennom
Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV?
 veiledning til aktuelle personellgrupper og/ eller andre tjenester i
kommunen?
Inngår psykologen i tverrfaglig samarbeid (for eksempel med fastleger) i
kommunen? Konkretiser hvilke tverrfaglige oppgaver og samarbeidsarenaer
som omfattes.
Inngår psykologen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, herunder psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling?
Deltar psykologen i psykologfaglig nettverk?
Er brukermedvirkning på systemnivå og samarbeid med brukerorganisasjoner
for utforming av tjenesten ivaretatt?
Er måling av brukertilfredshet på individnivå ivaretatt? I så fall hvordan?
Er psykologtilbudet synliggjort gjennom informasjon internt i
kommuneorganisasjonen og ut mot befolkningen?

Regnskapsrapportering
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med
en prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet.
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene
skal føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra
økonomisystemet som viser hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise
utgifter aggregert per art og trenger ikke å vise de enkelte bilagene.
Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor i samsvar med Den
norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av
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enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en
regnskapsoppstilling”.
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll.
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen
tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Se mer informasjon i
standardvilkårene.
Rapporteringsmal
Lenke til elektronisk rapporteringsskjema i Altinn finner dere på nettsidene våre
www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Det er en fordel å ha en rolle for virksomheten i
Altinn, når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd. Les mer om dette på
nettsidene våre.
4. KLAGERETT
Dere kan ikke klage på avgjørelsen om tilskudd og vilkår. Se mer informasjon i
standardvilkårene.
5. ANNET
Søknadsfrist for neste års tilskudd
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd. På
nettsidene våre kan dere abonnere på kunngjøringer.
All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og
merkes med vår referanse 13/10854.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
Anette Mjelde e.f.
avdelingsdirektør
Camilla Hjelle
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Standardvilkårene er i samsvar med lover og regler, herunder Reglement for
økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.
Manglende aksept av vilkår
Hvis vedlagte aksept av vilkår ikke fylles ut og sendes inn innen 3 måneder kan
innvilgelsen av tilskuddet trekkes tilbake etter en purring.
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers
adresse, kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere
om ny leder og/eller økonomiansvarlig/kasserer.
Tilskudd som ikke skal brukes
Hvis dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt
tilskudd tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162,
merket med kapittel, post og vår referanse 13/10854. Helsedirektoratet skal informeres
om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse
13/10854.
Ubrukt tilskudd som ønskes overført
Tilskuddet er innvilget for dette året. Hvis dere ikke bruker opp hele tilskuddet, kan
dere søke om overføring til neste år.
1) Hvis dere skal søke om nytt tilskudd for å videreføre arbeidet:
Tilskudd som dere ikke bruker, kan overføres og inkluderes i neste års tildeling.
Dette krever en ny fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må inkludere både
ubrukt tilskudd og nytt tilskudd.
2) Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke
er aktuelt med nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad pr brev eller epost. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny
søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd kan maksimalt overføres ett år
når nytt tilskudd ikke er aktuelt.
Klage
Det står i tilskuddsbrevet om det er klagerett eller ikke på avgjørelsen. Dette følger av
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet. Klagefristen er
normalt tre uker. Helsedirektoratet vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket.
Hvis vi ikke endrer vedtaket, sendes klagen til departementet (normalt Helse- og
omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse.
Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer
seg til prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er
momskompensasjon for frivillige som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller
de utgiftene som er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være
sykelønnsrefusjoner, inntekter på salg av utstyr, varer eller tjenester.
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Tilskuddsordninger hvor det ikke er krav til regnskapsrapportering, kan se bort fra
dette.
Momskompensasjon
En eventuell momskompensasjon for frivillige fra Lotteri- og stiftelsestilsynet skal
holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for prosjektet/aktiviteten/driften.
Dette er en egen tilskuddsordning. Alternativt skal momskompensasjonen merkes
tydelig, slik at et eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes
fra fremtidige tilskudd eller kreves tilbakebetalt. Tilskuddsordninger hvor det ikke er
krav til regnskapsrapportering, kan se bort fra dette.
Bortfall av krav til revisorkontroll
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
 tilskuddsbeløp mindre enn kr 100 000
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens
regnskapsrevisjon
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte
totalregnskap
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas
revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret
For tilskudd hvor forbruket er lavere enn 100 000 for et år, kan tilskuddsmottaker velge
å slå revisorkontrollen sammen for to etterfølgende år om gangen.
Generelle vilkår
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets
eiendom. Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut
over det som betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker
tilbakebetaler verdien når prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ,
jf. Statens personalhåndbok.
Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn
fortløpende til Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i
minimum fem år etter tilskuddet ble mottatt.
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi
måtte kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere. Har
Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til Fylkesmannen eller
Fylkeskommunen, tar vi også forbehold om deres rett til kontroll.
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene,
hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
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AKSEPT AV VILKÅR
Aksept av vilkår skal fylles ut umiddelbart og sendes i retur til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Eller i skannet versjon til
postmottak@helsedir.no

Vår ref: 13/10854-2
SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE
Org.nr.: 964967091
Kontonummer
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge)
BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge)
Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)
Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig
Utbetalingen til mottaker bes merket med (maks. 15 tegn)

Aksept av vilkår:
 SØGNE KOMMUNE aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev Innvilger
rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til Psykologer i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene over statsbudsjettet kapittel 0764.60 for 2013 av
13.12.2013.
 SØGNE KOMMUNE bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om
konto eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer.
Sted, dato og signatur
Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og
fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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Fra: Camilla Hjelle[Camilla.Hjelle@helsedir.no]
Dato: 16.12.2013 12:27:04
Til: Frank Andersen
Kopi: Postmottak
Tittel: innvilget søknad om tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene

He Frank,
Vedlagt ligger brev om innvilget søknad om tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helseog omsorgstjenestene.
Vi ber dere om å lese igjennom tilskuddsbrevet og returnere aksept av vilkår så snart som mulig. Dersom
dere rekker det i løpet av dagen, vil dere få utbetalt midlene på årets budsjett. Hvis ikke, vil dere få
utbetalt tilskuddsmidlene på neste års budsjett, i mars 2014.
Med vennlig hilsen
Camilla Hjelle
Rådgiver/ psykolog
avdeling Psykisk helse og rus
Helsedirektoratet
Tlf: 24163422
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