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VEILEDNING TIL RAPPORTERING FOR FYLKESMANNEN OG KOMMUNER 

Helsedirektoratet sender ut tre forskjellige dokumenter for rapporteringen til "kompetanse- og 

innovasjonstilskuddet":  

1. Måloppnåelse (Excel-skjema) 

2. Skriftlig rapportering (Word-skjema) 

3. Veiledning til rapportering (Kompetansetiltak) 

KOMETANSETILTAK (GRUNN-, VIDERE- OG ETTERUTDANNINGER) 

# Nummereringen i veiledning tilsvarer numrene som vises i Excel-skjemaet.  

A. 1.1 - 1.7 

 Kommuner skal rapportere måloppnåelse (antall ansatte) per utdanningstype. 

- Ansatte som har fullført utdanning i løpet av 2018. 

- Under utdanning, men ikke fullført i løpet av rapporteringsåret. 

- Samlet antall ansatte som var under utdanning i 2018, inkludert de som også fullførte i løpet av 
året (totaltall). Dette blir automatisk kalkulert. 

 Vi gjør oppmerksom på at "Samlet antall fullførte og under utdanning" ikke kan være lavere enn " 
fullført utdanning". 

 Dersom det er stor økning/reduksjon i antall fullførte/under utdanning sammenlignet med tidligere 
år, forklarer fylkesmannen årsaken til endringen i skriftlig del av rapporten (Word). 

 Mange Kommuner rapporterer mye under kategorien "annet". Dette gjør det komplisert å fylle ut 
rapporteringsskjemaet (Excel-ark). Dersom kommuner lager flere rader i Excel for å skrive nærmere 
om "annet" oppstår feil i Excel-arket.  

Derfor bør kommuner bruke den skriftlige delen av rapporten (Word) ved behov for nærmere 
rapportering som går under "annet" og/eller "uspesifisert". Fylkesmannen oppsummerer nærmere 
kommunenes merknader om kompetansetiltak under kategorien "annet", og rapporterer videre til 
Helsedirektoratet. 

B. 2, 4, 6, 7 rapportering om tilskuddsbeløp 

 Totalt søkt beløp: Det totale beløpet som kommunen har søkt om. 

 Totalt utbetalt beløp: Det totale beløpet som kommunen har fått utbetalt som nye midler. 
Ubenyttede beløp fra tidligere år som kan brukes i inneværende år skal ikke regnes med i dette 
feltet.  

Dersom kommunen har fått innvilget 200 000 kroner, men det avkortes et beløp på 100 000 kroner 
for ubrukte midler fra tidligere år, skal utbetalt beløp oppgis som 100 000 kroner.  

 Ubenyttet beløp: Beløp som ikke har blitt brukt av årets utbetalte beløp. Dette inkluderer altså ikke 
tilskuddsmidler som ble overført fra tidligere år. Dette beløpet bes rapportert for å få vite om hvor 
mye av tilskuddsmidlene som ble utbetalt fra fylkesmannen blir brukt i budsjettåret.  
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Dersom fylkesmannen ser behov for å gi forklaring om overførte midler fra tidligere år, kan dette 
skrives i det skriftlige rapporteringsskjemaet (Word). 

C. 1.7, Andre kompetansehevende tiltak med midler direkte fra fylkesmannen 

 Fylkesmannen skal rapportere her, ikke kommuner. Det skal føres inn f.eks. fylkesmannens tilskudd 
til fylkeskoordinator for prosjekt Menn i helse, midler til statlig utdanningsinstitusjon 
(høgskole/universitet) som fylkesmannen gjør direkte avtale med om desentralisert utdanning, 
annet (beskriv i Word dersom det er behov).  

D. 2.1 – 2.3 

 Vi gjør oppmerksom på at "Søkt beløp" ikke kan være lavere enn " utbetalt beløp" 

 Dersom fylkesmannen rapporterer at innvilget tilskudd er større enn hva belastningsfullmakten ga 
rom for i rapporteringsåret, forklar hva årsaken til differansen mellom belastningsfullmakt og 
innvilget beløp er (skriv dette i den skriftlige delen av rapporteringsskjemaet(Word)).   
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