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Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd 
fra Helsedirektoratet 

1. Januar 2020 er oppstartsdato for nye sammenslåtte kommuner. Fra samme dato opphører 
de kommuner som har slått seg sammen til nye kommuner. Ved sammenslåing overtar den nye 
kommunen retter og plikter overfor eksterne som de sammenslåtte kommuner hadde inntil 
opphør. 
 
 
Rapportering for 2019 
De opphørte kommunene kan ha mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet, iverksatt tiltak og 
aktiviteter i 2019 og er best egnet for å vurdere i hvilken grad dette har bidratt til måloppnåelse 
for ordningen. Ny kommune (fra 1.1.2020) har ansvar for å oppfylle de krav som er stilt i 
tilskuddsbrev til de opphørte kommuner som inngår i ny kommune.   
 
Der det er stilt krav om rapportering skal følgende fremgangsmåte for rapportering benyttes: 
 

 Den opphørte kommunens organisasjonsnummer benyttes ved rapporteringen, og det 
skal rapporteres særskilt for hver av de opphørte kommuner som har mottatt tilskudd.  
 

 Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil for de fleste tilskuddsordninger ligge 
tilgjengelig i Altinn og et varsel vi komme i den opphørte kommunens innboks når det 
nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer kommuner som fikk innvilget midler i 2019 
om å benytte dette skjemaet.  
 

 

Søknad om tilskudd for 2020 
Dersom de opphørte kommunene mottok tilskudd til prosjekt(er) som videreføres inn i den 
sammenslåtte kommunen og det gjenstår ubrukte midler per 31.12.2019 skal dette gå til 
fradrag i utbetaling av et eventuelt tilskudd innvilget til ny kommune på samme 
tilskuddsordning. Ved krav om tilbakebetaling til Helsedirektoratet har ny kommune per 
1.1.2020 ansvar for at slik betaling blir utført. 
 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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Følgende fremgangsmåte benyttes: 
 

 Nye kommuner (sammenslåtte fra 1.1.2020) søker om tilskudd med nytt 
organisasjonsnummer fra 2020. 
 

 Eventuelle gjenstående ubrukte midler per 31.12.2019 på samme tilskuddsordning hos 
opphørte kommuner må spesifiseres i søknadsskjemaet i Altinn for 2020, med 
henvisning til saksnummer (merket "vår referanse" i tilskuddsbrevet den enkelte 
opphørte kommune mottok for 2019). Dette gjelder også i de tilfeller det videreføringen 
kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten 
at det søkes om ytterligere friske midler for 2020. 

 
 
Særlig ressurskrevende tjenester og andre refusjonsordninger 
Ny kommune fra (1.1.2020) har ansvar for å rapportere (sende kompensasjonskrav) for de 
sammenslåtte kommuner (kommuner som opphørte 31.12.2019). Ved innsending av 
kompensasjonskrav skal nytt organisasjonsnummer fra 1.1.2020 benyttes. Det må egne 
rapporter (skjema for innrapportering i Excel) og revisjonsskjema for hver av de sammenslåtte 
kommuner (kommuner som opphørte 31.12.2019). 
 
Tilsvarende gjelder for andre refusjonsordninger der krav sendes i 2020 på bakgrunn av utgifter 
oppstått i 2019 eller tidligere. 
 
 
Representasjon på Altinn 
Tilgangsstyringen administreres av den i kommunen som har rollen tilgangsstyring. For å kunne 
representere en slettet enhet i Altinn må du klikke på Se slettede enheter under listen med 
hvem du kan representere. Du vil da kunne representere de enhetene du hadde roller på ved 
slettetidspunktet. Dersom kommunen eller den som håndterer tilgangsstyringen opplever 
utfordringer anbefaler vi å ta kontakt med Altinn brukerservice (https://www.altinn.no/hjelp/). 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Trond Ø. Christensen 
avdelingsdirektør   
         Salman Khalil 
         rådgiver  
 
    
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Kopi: 
Avdeling akuttmedisin og beredskap, Steinar Olsen 
Avdeling tilskudd, Trond Ødegaard Christensen 
Avdeling spesialisthelsetjenester, Torunn Janbu 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester, Helga Katharina Haug 
Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Kristin Mehre 
Avdeling levekår, Øyvind Giæver 
Avdeling folkesykdommer, Henriette Øien 
Avdeling psykisk helse og rus, Mette Garvoll 
Avdeling barne- og ungdomshelse, Ellen Margrethe Carlsen 
Avdeling miljø og helse, Jakob Linhave 
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