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Markant økning i rekrutteringen:

• 2017: 440 psykologer i 285 kommuner /bydeler 
• Fortsatt kommuner som mangler 

psykologkompetanse
• Benytter i liten grad psykologen i rusarbeidet;

spesielt inn mot barn og unge

Agder fylkene: 28 psykologer i 19 av 30 kommuner

2018 

155 mill. kr
410 000 kr pr 

psykologstilling

Prioritering ved tildeling:
Nye kommuner

Kommuner som benytter 
psykolog-kompetansen i 

rusarbeidet  
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Formål: Styrke kvalitet og kompetanse i det 
helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet 
innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet
Regjeringen vil: Bidra til at kommunene utvikler 

et bredt spekter av tjenester til personer med 
rusproblemer
Tiltak: Økt bruk av psykologkompetanse i 

rusarbeidet

Kompetansen benyttes ut fra lokale hensyn:

Lavterskel behandling og oppfølging
System- og samfunnsrettet arbeid 

Helsefremmende og forebyggende arbeid
Tverrfaglige team/fagfellesskap

Ulike målgrupper og aldersgrupper

Lovkrav om kommunens plikt til å ha psykologkompetanse trer i kraft 2020

Heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller» - samling av eksempler og fagstoff om 
psykologer i kommunene  på napha.no

https://www.napha.no/hefte_psykolog_kommune/


Prioriteringer for 2018

• Total ramme for landet 155 mill

• Av dette er Aust- og Vest-Agder 
tildelt 9 300 000 mill

(med forbehold om endringer i 
fordelingsnøkkelen fra 01.01.2018)

• Kommuner som tidligere ikke 
har mottatt tilskudd skal 
prioriteres

• Kommuner som benytter 
psykologkompetansen i 
rusarbeid har høy prioritet, jf. 
Opptrappingsplanen for rusfeltet 
(2016-2020)



Psykologer – rekruttert i denne ordningen i Aust- og Vest-Agder

• Kristiansand 9
• Songdalen 2
• Vennesla 1
• Mandal 2
• Interkommunalt 1
• Lindesnes
• Marnardal
• Audnedal
• Åseral

• Kvinesdal 2
• Lyngdal 1
• Flekkefjord 1
• Farsund 1
• Sirdal 0,4

• Arendal 3
• Grimstad 1
• Risør 1
• Interkommunalt  1
• Bykle

• Valle

• Lillesand 1
• Åmli                       1

Kommuner som ikke har søkt:
Vest-Agder: Søgne, Hægebostad
Aust-Agder: Birkenes, Iveland, Evje- og Hornnes, Bygland

Froland, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei



Økonomirapportering 2017 - Egenerklæring 
Tilskudd gitt over tilskuddsordningen 

«Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» - Kap. 765.60 

• INFORMASJON 
- Tilskuddsbrev fra Fylkesmannen er viktig å ha tilgjengelig ved utfylling  

av egenerklæringen 
- Det skal fylles ut et skjema for hver psykologstilling det er mottatt  

tilskudd til i 2017 
- Alle punkter i skjemaet skal fylles ut 
- Skjema(er) sendes til deres Fylkesmann innen 1.februar 2018 



Endringer i regelverk for 2018
• For 2018 er det ikke lengre mulig å få overført og tildelt 

tilskuddsbeløp som overstiger   kr 410 000

1. Dersom kommunen velger å ikke søke om tilskudd på nytt for 2018: 
tilbakebetales tidligere  tildelt sum i sin helhet

2. Dersom kommunen søker tilskudd om videreføring for 2018: Beløp 
tildeles ut fra gjeldende regelverk f. eks kr 410 000 for en 100% 
stilling. Overstigende beløp skal tilbakebetales til Fylkesmannen.

3. https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Helse-omsorg-
og-sosialtjenester/Tilskudd--helse-sosial-og-omsorg/

https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Tilskudd--helse-sosial-og-omsorg/
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