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Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende
personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761.62
Helsedirektoratet viser til mottatt rapportering på tilskudd under tilskuddsordningen til
etablering og drift av nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens.
Rapporteringen for 2015 er godkjent og videreført tilskudd til 2016 innvilges.
INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet innvilger tilskudd over kapittel og post 761.62 på statsbudsjettet for 2016.
Kommunens tilskuddsbeløp beregnes ut fra antall plasser og antall dager i uken plassene er
åpne. Disse opplysningene fremkommer i vedlagte fil. Tilskuddet er innvilget ut fra
tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, forventet måloppnåelse
og framdriftsplan. Tilskuddet utbetales i løpet av kort tid.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
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 er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk, og tilskuddsbeløpet er beregnet ut fra
gitte kriterier. Beløpet for en plass (definert som 5 dager i uken, 5 timer per dag) for hele
kalenderåret 2016 er kroner 71 300. Tilskuddsbeløpet til den enkelte kommune vil bli
beregnet med dette som utgangspunkt.
En del kommuner har i rapporteringsskjema oppgitt flere plasser enn de mottar tilskudd til.
Dersom dette er plasser opprettet etter 2012 og som faller innenfor vilkårene for
tilskuddsordningen må det sendes egen søknad om tilskudd for disse.
Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til den daglige driften av dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet
dekker i gjennomsnitt ca. 30 % av kostnadene for etablering og drift av en dagaktvitetsplass.
Helsedirektoratet
Avdeling omsorgstjenester
Lisa Holm Jervell, tlf.: 95016362
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet ber om at det i det videre arbeidet legges vekt på følgende:





Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskriv
1-5/2007 Aktiv omsorg.
Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne
At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig
Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra
Helsedirektoratet. Hvis kommunen avvikler plasser det her gis tilskudd til, må dette straks
meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en forholdsmessig del av mottatt
tilskudd.

RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Helsedirektoratet på det enkelte års nyopprettede
plasser og kommunens totale antall dagaktivitetsplasser, senest 20.desember 2016.
Mottakeren skal også rapportere på det faktiske antall brukere av dagtilbudet per uke, målt i
løpet av 3. uke i november 2016. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne følge mål- og
resultatoppnåelse.
Utover årlig rapportering kan Helsedirektoratet kreve statusrapportering underveis, samt
innhente opplysninger i samarbeid med tilskuddsmottaker til bruk i arbeidet med Demensplan
2020.
Helsedirektoratet anmoder kommunen om å holde innbyggerne orientert om tilbudet som
bygges opp, blant annet ved å fortløpende legge ut informasjon på egne hjemmesider.
Rapporteringsmal
Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på våre hjemmesider, www.helsedirektoratet.no.
Kommunen er selv ansvarlig for å følge med og rapportere innen fristen.

KLAGERETT
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan
det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er
et enkeltvedtak.

ANNET
All korrespondanse skal sendes til dagtilbud@helsedir.no.
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Vi vil minne om at alle kommuner i 2012 fikk tilsendt en temakoffert om dagaktivitetstilbud.
Den inneholder diverse materiell til inspirasjon og faglig påfyll. I tillegg har Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse opprettet et eget fagnett hvor en kan dele erfaringer
og få nyttig informasjon: www.helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Vennlig hilsen
Helga Katharina Haug e.f.
stedfortredende avdelingsdirektør
Lisa Holm Jervell
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.
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 11/7551. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 11/7551.
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 e-post.
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.
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.
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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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