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Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen -
utbetaling 2013

Vi viser til Prop 1 S (2012-2013) fra Helse- og omsorgsdepartementet kapittel 762,
post 62 og Helsedirektoratets regelverk for tilskuddet til etablering og drift av
øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene.

De fire kommunene som mottar dette brevet søkte opprinnelig om tilskudd for 2012.
Kommunene skulle etablere et tilbud gjennom et interkommunalt samarbeid og søkte
derfor samlet, i tråd med kriteriene. Søknaden ble ikke innvilget. Dette er begrunnet i
kriteriene for prioritering av søknader i 2012. Vi viser her til Helsedirektoratets brev av
2. oktober 2012 (vår ref. 12/8100):
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/tilskuddsbrev-til-kommunene-
2012.pdf

Kommuner som søkte om tilskudd i 2012, men ikke fikk innvilget søknaden, har i
utgangspunktet prioritet til tilskudd i 2013. Revidert regelverk for ordningen i 2013
stiller imidlertid økte krav til dokumentasjon. Dette er formulert på følgende måte (jf
regelverket pkt. 6):
«Signed delavtale 4 om øyeblikkelig hjelp skal vedlegges søknaden. Dersom flere
kommuner søker samlet skal signert delavtale for hver enkelt kommune vedlegges.
Avtalen skal dokumentere at det foreligger konkrete og forpliktende planer om
etablering av ø-hjelp døgnplasser i søknadsåret, jf helse- og omsorgstjenesteloven §
6-2 første ledd nr 4.

I tillegg skal det vedlegges formell dokumentasjon på at de elementene som er
vesentlig for faglig forsvarlighet og kvalitet på tilbudet er drøftet, avklart og formalisert
mellom avtalepartene. Det vises her til Helsedirektoratets veileder kapittel 4. Dersom
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som er inngått, eller annen formell dokumentasjon.

I forbindelse med søknadsbehandlingen vil Helsedirektoratet også ta kontakt med
begge avtalepader for bekreftelse på at det ikke er gjenstående uenighet mellom
partene om tilbudet det søkes om.»
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Det økte kravet til dokumentasjon gjelder også kommuner som søkte i fjor, men ikke
fikk tilskudd. Før tilskudd utbetales i 2013 skal tilleggsdokumentasjon som beskrevet
ovenfor foreligge.

Revidert regelverk for 2013 innebærer også en endring i beregning av
tilskuddsbeløpet. Dette er beskrevet på følgende måte (jf. regelverket pkt. 7):
«Dersom tilbudet har startet opp, eller starter opp i løpet av første halvår 2013,
utbetales fullt tilskudd. Dersom tilbudet starter opp andre halvår 2013 får kommunen
2/3 av fullt tilskudd, og deretter fullt tilskudd fra det påfølgende året. Kommuner som
får tilskudd i 2013, men som likevel ikke starter opp i løpet av året, vil i utgangspunktet
ikke få utbetalt nytt tilskudd i 2014. Dersom kommunen har fått 2/3 av full tilskudd i
2013, vil man imidlertid i slike tilfeller få utbetalt den resterende 1/3 i 2014.»

Etter dialog har Helsedirektoratet nå mottatt tilstrekkelig tilleggsdokumentasjon fra de
fire søkerkommunene. Det er også dokumentert at tilbudet starter opp i første halvår
2013.

Helsedirektoratet gir med dette tilsagn om tilskudd for 2013, med følgende beløp:

KommuneTilskuddsbeløp i 2013

1702 Steinkjer 2 555 748

1724 Verran




353 976

1736 Snåsa




284 832

1756 Inderøy




775 032

Tilskuddet utbetales til den enkelte kommune i løpet av uke 14.

Mål og føringer
Målet med tilskuddet er at tilskuddsordningen skal finansiere kommunens utgifter til
etablering og drift av døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Ordningen er en
finansieringsordning mer enn en ordinær tilskuddsordning. Det er derfor ingen krav til
hvordan midlene benyttes av kommunen. Når kommunen mottar tilskuddet er det et
krav om at ø-hjelpstilbudet faktisk etableres og videreføres i tilskuddsperioden.

For kommuner som etablerer tilbud med begrenset kapasitet i oppstartsåret, er det
viktig å merke seg formuleringen i Helsedirektoratets veileder, kap. 6.1: «I
søknadsskjemaet skal kommuner som planlegger gradvis utbygging av tilbudet
dokumentere hvordan dette skal gjøres. Dersom kommuner som får tilskudd i 2013
starter med begrenset kapasitet og ikke trapper opp aktiviteten det påfølgende året,
kan det være aktuelt å holde igjen deler av tilskuddet i 2014. Dette vil direktoratet
vurdere på bakgrunn av de søknader som kommer inn i 2013»

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.
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Rapportering
Fra 2013 skal kommunenerapporterepå ressursbrukgjennomnyefunksjoneri
KOSTRA. Alle kommunersom harfått tilskuddi 2012 og 2013 skal rapporterenoen
nøkkeltallfor aktivitet.Framtil det er etablertet permanentsystemforslikrapportering
vil Helsedirektoratet,i samarbeidmed KS og andreaktører,utarbeideen midlertidig
rutinefor dette.

Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratetmå ha skriftligbeskjedsnarestmuligom endringeri mottakers
adresse,kontonummerog kontaktperson.Mottakereutenfast ansattemå gi beskjedtil
direktoratetved skifteav lederog/ellerkasserer.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Helsedirektoratetstar forbeholdom retttil å kontrollereat midlenebrukesetter
forutsetningene,jf § 10, 2. leddi Bevilgningsreglementet.Helsedirektoratetgjørogså
oppmerksompå at Riksrevisjonenhar adgangtil å kontrollereom tilskuddbenyttes
etterforutsetningene.Dette er hjemleti Lovom Riksrevisjonen§ 12, 2. ledd.

Helsedirektoratetkreverat regnskapsdataog dokumentasjonav opplysningersom
liggertilgrunnfor søknadeneller beregningenav tilskuddsbeløp,skaloppbevaresfor
eventuellkontrolli minimumfem år fra det tidspunktettilskuddsbrevetble mottatt.

Mer informasjonom ordningen:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/etablering-og-drift-av-oyeblikkelig-hjelp-
dognopphold-i-kommunene-2013.aspx

Eventuellespørsmålkan rettestil:
oveblikkelighjelptilskudd@helsedir.no

Vennlighilsen

Helga KatharinaHaug e.f.
fungerendeavdelingsdirektør

ThorsteinOuren
seniorrådgiver

Dokumenteter godkjentelektronisk
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Verran kommune




Liavegen 1 7790 MALM
Snåsa kommune




Sentrum 7761 SNÅSA
Inderøy kommune




Postboks 2160 7670 INDERØY
STEINKJER
KOMMUNE




Kongens gate
39Rådhuset

7713 STEINKJER
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