
Tilskudd til habilitering og rehabilitering for kommunene i 

Vestfold 
 

Bakgrunn: 

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019. 

Se «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering» – særtrykk til Prop. 1 S (2016 – 2017)- 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-opptrappingsplan-for-habilitering-og-

rehabilitering/id2514667/ 

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet habilitering og 

rehabilitering. 

Mål for ordningen: 

Det er et mål at kommunene på sikt skal overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at 
hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene.  

Styrking i tråd med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019» 
(regjeringen.no) og i samsvar med krav og anbefalinger i «Veileder for rehabilitering og habilitering, 
individuell plan og koordinator». Kommunen skal utarbeide  plan for habilitering og rehabilitering. 

Sentrale mål er: 

• Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin 
fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne. 

• Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. 
• Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet 

og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med 
hovedvekt på kapittel 21. 

• Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer 
og innad i kommunen. 

• Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, 
herunder styrke koordinatorrollen 

• Påse at koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på 
tvers av fag, nivåer og etater. 

Måloppnåelse knyttet til tilskuddet: 

Kommunens plan for habilitering og rehabilitering skal bidra til: 

- Kommunen har tilstrekkelig breddekompetanse; - herunder blant annet ergoterapi- og 

logopedikompetanse 

- Flere får vurdert sitt behov for og oppfylt retten til habilitering og rehabilitering 

- Flere får oppfylt retten til individuell plan og får oppnevnt koordinator 

- Tydelig og sterk funksjon for koordinerende enhet 
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- Kommunen har gjennomgått sin organisasjon og vurdert den som hensiktsmessig for å gi et 

godt og tydelig habiliterings- og rehabiliteringstilbud 

- Kommunen har tydeliggjort sitt samarbeid med brukerorganisasjoner, 

spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle aktører  

Det legges også til grunn en kommunal egenfinansiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av 

opptrapping i kommunen og det må synliggjøres i finansieringsplanen for tiltaket hvordan 

kommunen vil sikre en styrking/omstilling i tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering. 

Søknaden skal ellers inneholde: 

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den som har delegert myndighet. 

Det skal framgå hvordan planarbeidet/prosjektarbeidet skal organiseres. Budsjettoversikt og 

søknadsbeløp skal framkomme. I budsjettet skal egenfinansieringen framkomme. Vi gjør i den 

forbindelse oppmerksom på at det også i år er lagt inn 100 mill kroner i kommunenes frie inntekter  

begrunnet i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Dette skal bidra til at kommunene 

styrker kapasitet og kompetanse innenfor disse tjenesteområdene. Det ligger en forventning om at 

disse midlene legges inn som en del av egenfinansieringen. 

Søknadsfrist: 01.04.18 


