
Tilskudd til styrking av habilitering og 
rehabilitering i kommunene - 2018

Orienteringsmøte 16.01.2018, om tilskuddsforvaltning på 
helse,- omsorg og sosial området

Scandic Hotel Sørlandsparken

Kontaktpersoner for tilskuddsordningen:
Elin G. Senum, fmavegs@fylkesmannen.no 37 01 75 26
Ester Hassel, fmaveha@fylkesmannen.no 37 01 75 58

mailto:fmavegs@fylkesmannen.no
mailto:fmaveha@fylkesmannen.no


Hovedmålet for tilskuddet:

Stimulerekommunene til å styrke arbeidet på dette 
tjenesteområdet i tråd med krav og anbefalinger gitt i veileder om 
rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Innen utgangen av 2017 skal kommunene ha en oppdatert plan for 
habilitering og rehabilitering

Andre relevante dokumenter:

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019

Forskrift om habilitering, rehabilitering , individuell plan og koordinator

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (kap 21)



Tildelingskriterier

Fylkesmannen gjør en skjønnsmessig vurdering av søknaden

• Plan for hab/rehab - utarbeidelse/oppdatering
• Analyse/kartlegging - Hvordan samsvarer tilbudet av 

befolkningens behov?
• Samsvar mellom kommunens tiltak og de krav og 

anbefalinger, gjengitt i veilederen og kriteriene i regelverket 
for tilskuddsordningen



De sentrale målene for tjenestene er at de skal 
tilbys ut ifra:

• Pasient- brukerperspektiv

• I eller nærmest mulig pasient/ brukers vante miljø

• Tilbudet skal være samordnet tverrfaglig og planmessig

• Tilbudet skal gis i en meningsfylt sammenheng for pasienten



Tildelingen 2017: 6.600.000,-
Oppsummering av fjorårets tildeling
• 14 kommuner søkte
• 10 kommuner fikk

• Eksempler på tiltak eller prosjekter i som kommuner fikk tilskudd til
• Hvorfor var det noen søknader som ikke fikk tildelt midler?
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