
Kommunalt rusarbeid

≡ Kontaktpersoner ved FM Østfold: 

● Mette Hjermann

● Eli Ådnøy



Mål

≡ økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester 

slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et 

helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

≡ Kommuner uten tilskudd: 

● Aremark, Rygge, Rømskog

Målgruppe 

≡ Personer / grupper av personer med rusmiddelrelaterte 

problemer

≡ Pårørende deres



Kommunalt rusarbeid

≡ Beløp 472,4 mill. kr – kap 765 og post 62. Ca 30 mil til Østfold

≡ Søknadsfrist: ikke fastsatt ennå.

≡ Rapporteringsfrist: 15.02.18 for 2017

≡ Hvem kan søke: kommuner

≡ Søknad til: Fylkesmannen

≡ Søknadsskjema og regelverk: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid#tildelingskriterier

≡ Vesentlige forhold som bør nevnes:

● Kun lønn til konkrete stillinger

● Beløpet trappes ned etter tabell, maks i 4 år.

● Sees i sammenheng med økning i rammetilskuddet

≡ Planlagt endringer: 

● Rapportering: questback på e-post for 2017

● Revisorattester regnskap: muligvis faller bort for 2018

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid#tildelingskriterier


0101 Halden

0104 Moss

0105 Sarpsborg

0106 Fredrikstad

0111 Hvaler

0118 Aremark

0119 Marker

0121 Rømskog

0122 Trøgstad

0123 Spydeberg

0124 Askim

0125 Eidsberg

0127 Skiptvet

0128 Rakkestad

0135 Råde

0136 Rygge

0137 Våler

0138 Hobøl

2 021 514 

2 420 979 

3 995 400 

5 616 801 

212 214 

57954 

184 266 

28602 

280 731 

295 152 

1 225 725 

811 920 

169 221 

494 538 

325 560 

818 100 

227 100 

295 002 

Økningen i rammen for 2017 

til rusfeltet, signaler at økes 

årlig frem til 2020.



Tilbud til 

voksne med langvarige og sammensatte 

behov for tjenester 

og 

barn og unge med sammensatte 

hjelpebehov 

≡ Kontaktpersoner ved FM Østfold: 

● Mette Hjermann

● Eli Ådnøy



Mål

≡ Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte 

tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og 

virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også 

bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og 

unge. 

Målgrupper – nytt!

a. a) Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte behov for 

behandling, rehabilitering og oppfølging. 

b. b) Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, 

samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker 

og deres familier. 



Langvarige og sammensatte….

≡ Beløp 227 mill. kr – kap 765 og post 60. Ca 10 mil til Østfold

≡ Søknadsfrist: ikke fastsatt ennå, tentativ 01.03.18

≡ Rapporteringsfrist: 15.02.18 for 2017

≡ Hvem kan søke: Kommuner, statlige / kommunale / Fylkeskommunale bedrifter, kommuner 
og helseforetak i fellesskap

≡ Søknad til: Fylkesmannen

≡ Søknadsskjema og regelverk:

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilbud-til-voksne-med-langvarige-og-sammensatte-behov-for-tjenester-og-barn-og-
unge-med-sammensatte-hjelpebehov#søke-om-tilskudd

≡ Planlagte endringer: kunngjøres innen uke 6: 

● Avgrenses til etablering av kunnskapsbaserte modeller (ACT, FACT), og prøving og evaluering av nye 
arbeidsformer/modeller innen psyk helse og rus feltet.

● Tidsbegrenset: nye: 4 år, etablerte: 2 år.

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilbud-til-voksne-med-langvarige-og-sammensatte-behov-for-tjenester-og-barn-og-unge-med-sammensatte-hjelpebehov#søke-om-tilskudd


Psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene. 2018

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-

helse-og-omsorgstjenestene

Kontaktpersoner: 

Eli Ådnøy, fmoseaa@fylkesmannen.no

Mette Hjermann, fmosmkh@fylkesmannen.no

Tlf 69 24 70 00

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene
mailto:fmoseaa@fylkesmannen.no
mailto:fmosmkh@fylkesmannen.no


Mål 

≡ Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen 

psykisk helse og rus samt vold og traumefeltet

Delmål: Rekruttere psykologer, Til system og samfunnsrettet arbeid, plan og utviklingsarbeid, veiledning 

og fagstøtte, Til helsefremmende og forbyggende, Til utredning, diagnostisering og lavterskel 

behandlingstilbud,  og Til utadrettet arbeid  og delta i forpliktende tverr-/flerfaglig samarbeid, eks 

organisering i team eller samlokalisering

Målgruppe 

≡ Kommunenes ulike virksomheter og dens ansatte, og arenaer som har betydning for psykiske helse 

og rusmiddelmisbruk samt trivsel og mestring

≡ Mennesker - alle aldersgrupper med risiko / eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, 

rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Enkeltindivider, familier, grupper og hele befolkningen

≡ Barn/unge: 

● utsatt for vold og overgrep/traumer 

● oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring



Tilskudd til psykologer 

≡ Regelverket fra 2017 videreføres i hovedtrekk i 2018 

≡ Beløp  155 mill kr i 2018  (kap 765 post 60 – HOD) , Østfold ca 10 mil

≡ 400 000 per årsverk + 10 000 per stilling til kompetanseutvikling*

≡ Søknadsfrist : 1.2.2018

≡ Hvem kan søke: Kommunen ved helse og omsorgstjenesten

≡ Søknad til Fylkesmannen 

≡ Søknadsskjema og regelverk: Helsedirektoratet.no 

≡ Ordningen gjelder til 2020 – (Fram til planlagt lovfesting av krav om psykologer i kommunene) 

≡ Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet. 

≡ 2018: Kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppen eldre 65 år+ 
har høy prioritet.

≡ Rapporteringsfrist for tilskudd 2017:  1.2.2018  

1. Økonomirapportering i form av egenerklæring NB på eget skjema 

2. Rapportering om måloppnåelse gjøres i en Questback til kontaktpersonen



Andre tilskudd – rus og psykisk helse-feltet 

Se Helsedirektoratet.no - Tilskudd



Kommunalt kompetanse- og 

innovasjonstilskudd

≡ Kontaktpersoner:

● Stein Roger Jørgensen

● Telefon: 69 24 70 33

● Epost: fmossrj@fylkesmannen.no

● Torunn Sikkeland

● Telefon: 69 24 70 63

● Epost: fmostsi@fylkesmannen.no

mailto:fmossrj@fylkesmannen.no
mailto:fmostsi@fylkesmannen.no


Mål

Hovedmål:

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og 
omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene 
kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at 
kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale 
forutsetninger og behov.

Delmål:  

≡ Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes 
behov

≡ Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet

≡ Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder 
eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet

≡ Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil 
bemanning



Målgruppe

≡ Primærmålgruppe 

● Ledere, ansatte og personer som jobber i helse- og omsorgstjenesten, 

inklusive psykisk helse og rustjenester. For kompetansetiltak innen psykisk 

helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale etater være målgruppe 

(f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).

≡ Sekundærmålgruppe 

● Brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenester, inklusive psykisk helse-

og rustjenester og deres pårørende.



PRIORITERINGER 2018
Det skal prioriteres midler til grunn-, etter- og videreutdanning. Deler av bevilgningen er 
derfor øremerket dette formålet. Omfatter også midler til å øke den faglige 
kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten om rusproblematikk og 
psykisk helse.

Den resterende potten skal fordeles til opplæring knyttet til BPA og 
innovasjonsprosjekter

Følgende søknader skal prioriteres, angitt i prioriteringsrekkefølge:

≡ Grunn- videre- og etterutdanning og kompetansehevendetiltak innen fagområdene 
psykiske helse og rus.

≡ Videreutdanning av høgskoleutdannede prioriteres.

≡ Opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med følgende 
prioriteringsrekkefølge:

1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere

2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere

3. Opplæringstilskudd for assistenter



Prioriteringer innovasjon

Det prioriteres midler til nye tiltak og metoder innen:

≡ forebygging, tidlig innsats og egenmestring

≡ fritidsaktivitet med assistanse,

≡ kulturopplevelser

≡ ernæring

≡ legemiddelhåndtering

≡ rehabilitering og habilitering

≡ samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og demensomsorgen 
spesielt

≡ andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og 
omsorgstjenester, inklusive psykisk helse- og rustjenester.



Forts. kompetanse- og innovasjonstilskudd

≡ Beløp for Østfold er ikke klart enda. Beløpet i 2017 var på kr 18 942 000

≡ Søknadsfrist: 1.3.2018

≡ Hvem kan søke: Kommuner og Fylkeskommunen. For Fylkeskommunen gjelder dette 

bare kompetansemidler

≡ Søknadsskjema og regelverk nettopp blitt oversendt oss, og vil bli publisert på våre 

hjemmesider i løpet av neste uke.



Kommunalt stimuleringstilskudd til habilitering 

og rehabilitering

≡ Kontaktperson:

● Stein Roger Jørgensen

● Telefon: 69 27 70 33

● Epost: fmossrj@fylkesmannen.no



Overordnet mål for opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

≡ Opptrappingsplanens hovedinnretning er å bidra til at kommunene settes i stand til å gi 
et godt og tilrettelagt habiliterings- og rehabiliteringstilbud i samsvar med befolkningens 
behov. I dette ligger å sikre god kvalitet, brukermedvirkning, nødvendig kompetanse og 
tilstrekkelig kapasitet. Det er et mål at kommunene på sikt skal overta oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten på dette området, og realisere samhandlingsreformens mål om 
at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene. 
Planen har også som mål å styrke samhandling og koordinering og at tilbud i 
spesialisthelsetjenesten skal ivaretas og videreutvikles. 



Økonomiske virkemidler

≡ 100 mill. kroner som stimulering til kommunene via rammeoverføring

≡ 100 mill. kroner som øremerket tilskudd til kommunene, hvorav

● 89,7 mill i stimuleringstilskudd til kommunene

● 5 mill til ParkinsonNet

● 4 mill til fylkesmennene

Kommunal medfinansiering

≡ I opptrappingsplanen står det at "Det stilles krav til en viss kommunal medfinansiering." (side 
31). Det ligger en forventning om at de frie midlene legges inn som en del av kommunens 
egenfinansiering, jfr avsnittet hvor det står at "100 mill. kroner av økning i kommunenes frie 
inntekter for 2017 er begrunnet i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og skal 
bidra til at kommunene styrker kapasitet og kompetanse og utvikler disse tjenesteområdene."

Søknadsskjema og regelverk nettopp blitt oversendt oss, og vil bli publisert på våre 
hjemmesider i løpet av neste uke



Tilskudd til spredning av trygghetsskapende teknologi

≡ 20,7 millioner trekkes ut fra det kommunale kompetanse- og innovasjonstilskuddet 

(samme som i 2017)

≡ Fokus i 2018 på å fortsette den gode prosessen man har med de prosjektene som 

fikk støtte i 2017. D.v.s. at det blir lite rom for å ta inn nye prosjekter

≡ Rapportering for 2017

● Skal rapporteres i samme rapporteringsskjema som kompetanse- og innovasjonstilskudd

≡ Regelverk for 2018 ikke godkjent enda. Følg med på utlysning.



Kompetansepott til ansatte i omsorgstjenester i sammenslåtte 

kommuner 2017

≡ Tilleggsbevilgning og omprioritering i satstbudsjettet 2017

≡ 15 mill til å øke kompetanse for ansatte i omsorgstjenestene i de kommunene som 

har vedtatt å slå seg sammen.

≡ Totalt 121 kommuner

≡ Flatt tilskudd som fordeles likt mellom kommunene. D.v.s. kr 123 966 pr kommune

≡ Aktivitetsrapportering inngår i rapportering for kommunalt kompetanse- og 

innvasjonstilskudd

≡ Midler kan overføres til 2018



Tilskudd til lindrende behandling ved livets slutt

≡ Kontaktpersoner:

● Stein Roger Jørgensen

● Telefon: 69 24 70 33

● Epost: fmossrj@fylkesmannen.no

● Torunn Sikkeland

● Telefon: 69 24 70 63

● Epost: fmostsi@fylkesmannen.no

mailto:fmossrj@fylkesmannen.no
mailto:fmostsi@fylkesmannen.no


Tilskudd til lindrende behandling ved livets slutt

≡ Total beløp hele landet 14,5 mill. kroner i 2018. 

≡ Kap. 761, post 67 Helse- og omsorgsdepartementet

≡ Til fordeling i fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, 

Buskerud og Østfold: 

≡ Forvaltes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

≡ Søknadsfrist 2018: 1. mars

≡ Link til søknadsskjema: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-

Akershus/Tilskudd/Kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-

behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt/

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Tilskudd/Kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt/


Relevante Tilskudd Husbanken

Investeringstilskudd

Formål

≡ Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for 
personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 
funksjonshemming.

Hva kan det gis tilskudd til

≡ Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av følgende typer 
pleie- og omsorgsplasser:

● plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c

● omsorgsbolig, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, til personer med behov for heldøgns helse- og 
omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a

● fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste

● lokaler for dagaktivitetstilbud, se pkt. 6.2 femte avsnitt.

● døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første 
ledd nr. 6 bokstav c, jf. også § 3-5



Hvem som kan få tilskudd

≡ Tilskuddet kan bare gis til kommunen og kan ikke videre tildeles. Kommunen avgjør 

selv om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommunen 

skal leie eller på annen måte fremskaffe sykehjemsplassene/omsorgsboligene 

gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Kommunen må i tillegg selv avgjøre om 

driften skal settes ut.

Nye regler fra 2017

≡ Endringene i reglene for investeringstilskudd gjelder fra og med 01.01.2017. Kravet 

om netto tilvekst på omsorgsplasser ble innføres gradvis i årene frem mot 2021. 

Minst 40 prosent av årets tilsagnsramme skal gå til prosjekter som gir full netto 

tilvekst. De neste årene skal henholdsvis 60 og 80 prosent av rammen gå til 

prosjekter som gir full netto tilvekst, til vi når 100 prosent i 2021.

≡ Kontakt Stein Roger Jørgensen ved eventuelle spørsmål



Relevante tilskudd som forvaltes av Helsedirektoratet

≡ Kontaktpersoner:

● Stein Roger Jørgensen

● Telefon: 69 24 70 33

● Epost: fmossrj@fylkesmannen.no

● Torunn Sikkeland

● Telefon: 69 24 70 63

● Epost: fmostsi@fylkesmannen.no

mailto:fmossrj@fylkesmannen.no
mailto:fmostsi@fylkesmannen.no


Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere 

mot ensomhet blant eldre 

≡ Hvem kan søke: Stiftelser, Organisasjoner. Landsdekkende frivillige og ideelle 

organisasjoner og stiftelser.

≡ Beløp: 3 millioner kroner

≡ Referanse: Kap. 761, post 79 Helse- og omsorgsdepartementet

≡ Søknadsfrist: 23.02.2018 

Link Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/utvikling-og-utproving-av-

teknologiske-verktoy-for-a-mobilisere-mot-ensomhet-blant-eldre

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/utvikling-og-utproving-av-teknologiske-verktoy-for-a-mobilisere-mot-ensomhet-blant-eldre


Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Hvem kan søke: Kommuner. 

Beløp 2017: 267,65 millioner kroner (herav 45 millioner kroner til nye plasser i 2017)

Referanse: Kap. 761, post 62 Helse- og omsorgsdepartementet

Søknadsfrist: Fortløpende

Det kan søkes om tilskudd til både etablering av nye plasser og videreføring av eksisterende 

plasser som er opprettet fra 2012. Videreføring av tilskudd for 2018 gjøres på bakgrunn av det 

antallet plasser kommunen rapporterer å ha i drift ved utgangen av 2017.

OBS! Planlagt innføring av lovpålagt dagativitetstilbud til personer med demens fra og 

med 2020

Link Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-

dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demens

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demens


Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie (AKS)

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan 
søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på 
mastergradsnivå.

Hvem kan søke: Kommuner, Stiftelser, Private bedrifter, Organisasjoner. 
Kommersielle og idelle tilbydere av kommunale helse- og 
omsorgstjenester som har driftsavtale med kommunen, kan 
søke ordningen

Beløp: 6,5 millioner kroner i 2017, forslag om 10 mill i 2018. Regelverk 
ikke godkjent enda.

Referanse: Kap. 761, post 67 HOD

Søknadsfrist: Ikke klart enda

Link for tilskudd i 2017:

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-
klinisk-sykepleie

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie


Kompetansehevende tiltak i tjenester til 

personer med utviklingshemning

Hvem kan søke: Kommuner. 

Beløp: 7,5 mill

Referanse: Kap. 761, post 67 HOD

Søknadsfrist: 15.02.2018 

Søknad til Helsedirektoratet: 

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-i-tjenestene-

til-personer-med-utviklingshemning

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-i-tjenestene-til-personer-med-utviklingshemning


Kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeider

Hvem kan søke: Fylkeskommuner, 

Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. I 

særskilte tilfeller kan også kommuner søke og motta tilskudd. 

Forutsetningen er da at søkende kommune har inngått forpliktende 

samarbeid med fylkeskommune om tiltaket det 

søkes tilskudd til.

≡ Beløp: 3,2 millioner kroner i 2017. 

≡ Referanse: Kap. 761, post 60, Helse- og 

omsorgsdepartementet

≡ Søknadsfrist for 2018 ikke klart enda.



Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse-

og omsorgstjenestene i kommune

≡ Hvem kan søke: Kommuner, Organisasjoner. 

≡ Beløp: 4 millioner kroner

≡ Referanse: Kap. 761 post 60 Helse- og omsorgsdepartementet

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til økt rekruttering av sykepleiere og 

helsefagarbeidere til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tilskuddet er et tiltak 

under Kompetanseløft 2020. Med forbehold om fortsatte bevilgninger over 

statsbudsjettet i planperioden (ut 2020) legges det til grunn at det kan søkes om årlig 

tilskudd i hele planperioden.

≡ Søknadsfrist for 2018 ikke klart enda 



Frivillig arbeid mv.

≡ Hvem kan søke: Organisasjoner, Stiftelser. 

≡ Beløp: 17,007 mill. kroner + 1,5 mill. kroner

≡ Referanse: Prop 1 S Helse- og omsorgsdepartementet, kap. 0761 post 
71 (17,007 mill.) og kap. 0769 post 70 (1,5 mill.) 

≡ Søknadsfrist: 15.02.2018

Mål er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers 
landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid. 

Målgrupper er personer som kan nyte godt av det landsdekkende informasjons- og 
kontaktskapende arbeid organisasjonene/stiftelsene driver, både medlemmer, 
brukere, pasienter og pårørende. Deler av bevilgningen har et øremerket formål eller 
øremerkede mottagere, hvor målgruppen kan være mer begrenset.

Link til Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-arbeid-mv

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-arbeid-mv


TIPS!!!

≡ Følg med på: 

● Fylkesmannens nettside for tilskudd: 

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/

● Helsedirektoratets nettside for tilskudd: https://helsedirektoratet.no/tilskudd

Som tidligere så vil vi avholde den årlige konferansen med teamet 

«tilskuddsordninger innen helse- og omsorg», der vi vil gå i dybden på de 

tilskuddene som er innenfor helse- og omsorg, samt presentere relevante 

fagtemaer.

Tid og sted: Mandag 26.02.18, Quality hotell Sarpsborg

Link: https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Kurs-og-

konferanse/Informasjonsmote-tilskuddsordninger-innen-helse--og-omsorg-2018/

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/
https://helsedirektoratet.no/tilskudd
https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Kurs-og-konferanse/Informasjonsmote-tilskuddsordninger-innen-helse--og-omsorg-2018/


Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i 

NAV-kontoret – kap 0621, post 63, ASD

≡ Søknadsfrist 1.2.2018

≡ Hvem kan søke: NAV-kontor i Østfold

≡ Søknad sendes til Fylkesmannen i Østfold

≡ Kontaktpersoner: Kjersti Salberg   fmoskss@fylkesmannen.no

Anne Eilen Temte  fmosaet@fylkesmannen.no

≡ Søknadsskjema og regelverk er kunngjort på Fylkesmannens 
nettsider og på NAV sine nettsider: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskud
d+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-
kontor/kunngj%C3%B8ring-2018tilskudd-til-utvikling-av-
sosiale-tjenester-i-nav-kontoret

mailto:fmoskss@fylkesmannen.no
mailto:fmosaet@fylkesmannen.no


Målsetting og forankring i kommunen

≡ En viktig målsetting med tiltakene/prosjektene skal være å 

bidra til nytenkning og utvikling av nye arbeidsmåter, og få frem 

kunnskap og erfaringer som er overførbare til andre NAV-kontor. 

≡ I utviklingen av de sosiale tjenestene i NAV-kontorene er det 

viktig at utviklingsprosjekter er godt forankret politisk både  i 

ledelsen i kommunen og i NAV-kontoret. 

≡ Vi ønsker at utviklingsprosjekter som får tilskudd over denne 

ordningen styres og følges tett opp i kommunen. Prosjektene 

bør være en del av kommunens helhetlige utviklingsarbeid. 

≡ For eksempel kan prosjektet inngå i porteføljen for 

utviklingsprosjekter i de kommunene som har egen program for 

utvikling og innovasjon. 



≡ Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker at flere prosjekter 
drives/organiseres i tråd med anbefalingen fra KS og Difi om 
hvordan man arbeider med innovasjon og utvikling av tjenester. 

≡ Søknader som inneholder plan for hvordan kunnskap fra 
prosjektet skal innhentes og implementeres på en god måte vil 
bli prioritert

≡ Dette tilskuddet kan ses i sammenheng med andre tilskudd som 
«Tilskudd til kommunalt rusarbeid» og «Arbeidsrehabilitering etter 
modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende 
oppfølging» (Helsedirektoratet). Dere kan også se på likheter og 
overføringsverdi mellom metoder som trekkes frem i ulike 
nasjonale satsningene som for eksempel «Housing First» og 
Individuell jobbstøtte («IPS»). Dere kan også se på prosjektmidler 
som IMDi vil presentere etter meg.

Prosjektorganisering



Søknader som prioriteres har tiltak som 

bidrar til:

- individuell tilpasning og helhetlig oppfølging av den enkelte og dens familie

- styrket brukermedvirkning og brukerorientering på system- og individnivå

- utvikling av nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer

- kompetanseheving, økt kunnskap og bedre oversikter over     levekårsutfordringer i 

kommunene

- samarbeid mellom tjenester

- en helhetlig lokal innsats for å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon

- interkommunalt samarbeid 

- Å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats.



Tilskudd mot barnefattigdom

– kap 0621, post 63, ASD

≡ Gjelder i 2018 kun kommuner som fikk midler første gang i 2016 eller tiltak som fikk 

midler første gang i 2015, men startet opp i 2016.

≡ Søknadsfrist: 1.2.2018 

≡ Utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til Fylkesmannen i Østfold

≡ Kontaktpersoner: Kjersti Salberg   fmoskss@fylkesmannen.no

Anne Eilen Temte  fmosaet@fylkesmannen.no

≡ https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilsk

udd+til+kommuner+og+NAV-kontor/kunngj%C3%B8ring-2018-tilskudd-til-utvikling-

av-de-sosiale-tjenestene-i-nav-kontoret

mailto:fmoskss@fylkesmannen.no
mailto:fmosaet@fylkesmannen.no


≡ Gjelder i 2018 kun kommuner som mottok tilskudd i 2017

≡ Søknadsfrist: 1.2.2018 

≡ Utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til 
Fylkesmannen i Østfold

≡ Målet med ordningen er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene i 
kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløses og 
rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig

Av om lag 60 millioner vil 50 millioner bli lagt inn i kommuneramma og  
etter overgangsperioden i 2019 vil ca. 10 millioner inngå i tilskudd til 
utvikling av sosiale tjenester på NAV-kontoret.

Tilskudd til boligsosialt arbeid

– kap 0621, post 63, ASD



IMDis tilskuddsmidler for 2018

➢ Jobbsjansen del A, B og C

➢ Kommunale utviklingsmidler 

(KUM)

Binh Nguyen, seniorrådgiver - Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet 



Prosjekttilskuddsmidler til 

kommunale innvandrertiltak

med formål å styrke

integreringsarbeidet i kommunene 



Jobbsjansen 120 mill. og KUM 35, 2 mill. 

Hva er formål?

✓ Flere i arbeid eller utdanning 

✓ Økt kunnskap og kompetanseheving

✓ Styrke samarbeid på tvers og 

ledelsesforankring

✓ Fokus på erfaringsoverføring, 

synergieffekt og helhetlig 

kvalifiseringsarbeid – samordning av 

statlige midler



Jobbsjansen Del A – avsatt 65 mill. 

➢ For hvem? 

➢ Hva kan det 

søkes om?

➢ Hvem kan søke?

Hjemmeværende innvandrerkvinner som ikke er 

avhengig av sosialhjelp

Kvinner med overgangsstønad

Personer som avsluttet Intro minst 2 år siden

Midler til prosjektstilling, utbetaling av stønad til 

deltaker 1G, tiltak/kurs… osv.  Frist 10. februar 

Kommuner i samarbeid med statlige/offentlige  

etater, arbeidsgiver/lokalt næringsliv, frivillighet … 

osv. 
➢ Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Moss, 

Rakkestad, Rygge, Sarpsborg, Spydeberg



Jobbsjansen Del B – avsatt 35 mill. 

➢ For hvem? 

➢ Hva kan det søkes om?

➢ Hvem kan søke?

Innvandrerungdom i alderen 16 – 24 år som 

har rett til vg. men behov for mer 

grunnskoleopplæring

Lærerressurser, undervisningsmateriell, 

drift av tilbudet og ev. 

prosjektmedarbeidere. Frist 25. januar 

Fylkeskommune i samarbeid med 

kommuner for etablering og videreutvikling 

av tilpasset opplæring i hht formålet 



Jobbsjansen Del c – avsatt 20 mill.

➢ For hvem? 

➢Hva kan det søkes 

om?

➢Hvem kan søke? 

Deltakere i introduksjonsprogram som har behov for 

forlenget kvalifiseringsløp med ytterligere ett år 

utover de første tre år

Midler til prosjektstilling, utbetaling av stønad til 

deltaker 1G, tiltak/kurs… osv. Frist 5. feb. 

Kommuner i samarbeid med statlige/offentlige  

etater, arbeidsgiver/lokalt næringsliv, frivillighet … 

osv. 
➢ Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Moss, 

Rakkestad, Rygge, Sarpsborg, Spydeberg



Kommunale utviklingsmidler – avsatt 35,2 mill.

➢ Formål er øke kvaliteten og bedre resultatene i 

kommunenes integreringsarbeid, med vekt på opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap

➢ For hvem? Nyankomne innvandrere som omfattes av 

introduksjonsloven og med grunnleggende behov for 

opplæring. Kvinner og personer med ingen eller lite 

skolebakgrunn. Frist 9. februar 

➢ Hva kan søke? Utvikling av helhetlige opplæringsløp, 

arbeidsretting av norskopplæring/introprogram, utvikling av 

tilpasset tilbud for personer med høyere utdanning



Nærmere info om kriterier, søknadsskjema, frister 

og veiledning 

➢ imdi.no - https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-
jobbsjansen-

o Råd om god søknad: 

o Sett seg i rundskriv – formell krav, tildelingskriterier/vurderingskriterier 

o God sammenheng mellom tiltak/aktiviteter og måloppnåelse

o Effekt og nytteverdier av prosjekt

o Kort, konkret og realistisk 

➢ Kontaktinfo for Jobbsjansen – Binh Nguyen e-post: 
bing@imdi.no tlf. 90 27 15 50

➢ Kontaktinfo for KUM – Sadegh Nazarzadeh e-post: 
sna@imdi.no tlf. 46432060

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-jobbsjansen-
mailto:bing@imdi.no
mailto:sna@imdi.no


TILSKUDDSORDNINGER I 

BUFDIR FOR KOMMUNER

Karoline Paulen
Tilskuddsseksjonen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

19. januar 2018



Tilskudd 2018 

Systematisk 

identifikasjon og 

oppfølging av 

utsatte barn

Barnefattigdom

Storbymidler

Kommuner

31,3 mill.

81,5 mill. 35,6 mill.

Foreldrestøttende

tiltak

269,441 
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Kun kommuner Kommuner og andre

Videreutdanning

barnevernfaglig

veiledning

19,7 mill.



Bufdirs mål- og resultatkrav

•Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt 
foreldresamarbeid til beste for barna

•Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og 
seksuelle overgrep

Trygge rammer for 
familiene

•Like muligheter til deltakelse for alle barn og 
ungdom 

•Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og 
ungdom 

Gode oppvekst- og 
levekår for barn og 

ungdom

•Tiltak og tjenester av riktig kvalitet til rett tid 

•Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester 

•Rettssikkerhet for barn, ungdom og familiene deres

Utsatte barn og 
ungdom gis omsorg, 

trygghet og 
utviklingsmuligheter



Foreldrestøttende tiltak i kommunene 

▪ Nettside: 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Foreldrestottende_ti

ltak_i_kommunene/

▪ Kontaktperson: 

Tone Fossgard Sandøy, tlf. 466 17 786

tone.sandoy@bufdir.no

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Foreldrestottende_tiltak_i_kommunene/
mailto:tone.sandoy@bufdir.no


Foreldrestøttende tiltak 
Mål:

▪ Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge og/eller 
avverge ulike former for vold og seksuelle overgrep mot barn, og til 
å skape trygge oppvekstsvilkår som legger til rette for positiv 
utvikling.

▪ Tilskuddsordningen skal legge til rette for at kommunene kan 
iverksette foreldrestøttende tiltak. Hensikten er å hjelpe foreldre til 
å skape trygge rammer for barnas oppvekst og utvikling i familien 
ved å bli bevisste på barnas behov og få hjelp til å kunne møte 
disse behovene på en god måte.

▪ Kommunene kan også søke om midler til tiltak som har som mål å 
hjelpe adoptivforeldre og fosterforeldre med å utvikle positiv 
omsorg som støtter barnets utvikling.

Målgruppe:

Målgruppen for tiltakene er foreldre med særskilte utfordringer, samt 
adoptiv og fosterforeldre, med barn i alderen 0-18 år.



Foreldrestøttende tiltak

▪ Beløp: 31,3 mill. kroner. Av disse midlene er ca. 21,3 mill. kroner 

bundet opp i tidligere års tildelinger. Reelt beløp til fordeling til nye 

søknader for 2018 er dermed 10 mill. kroner.

▪ Søknadsfrist: 15. februar 2018.

▪ Hvem kan søke: Alle kommuner. Kommuner som bosetter 

nyankomne flyktninger oppfordres til å søke.

▪ Søknadsskjema: Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs 

søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no/ 

▪ Regelverk: 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungd

om/Foreldrestottende_tiltak_i_kommunene/



Tilskudd til systematisk identifikasjon og 

oppfølging av utsatte barn

▪ https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungd
om/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/

▪ Regelverket er under utforming og skal slås sammen med Bedre 
Tverrfaglig Innsats (BTI) hos Helsedirektoratet. Ordningen vil bli 
kunngjort både på Bufdir og Helsedirektoratets hjemmesider, samt 
direkte ovenfor kommunene.

▪ Bufdir skal forvalte ordningen i «samråd» med Helsedirektoratet, 
dette innebærer at ordningen går i vår søknadsportal og at 
ordningen er vårt formalansvar. Forventet søknadsfrist er før 
sommeren.

▪ Kontaktperson:

Knut Aase, tlf. 466 15 149

knut.aase@bufdir.no

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/


Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

▪ https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Vold/Tiltak_mot_vold_og_overgrep/

▪ Kontaktperson:

Astri Klev, tlf:  466 15 148

Epost: astri.klev@bufdir.no

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Vold/Tiltak_mot_vold_og_overgrep/
mailto:astri.klev@bufdir.no


Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot 

vold og overgrep

Mål:

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge vold og 

overgrep i nære relasjoner, og å styrke mestringsevnen og 

livskvaliteten til barn og unge som er eller har vært utsatt for vold eller 

seksuelle overgrep.

Målgruppe:

Målgruppen for ordningen er de som står i fare for, er eller har vært 

utsatt for, eller selv har utøvd vold og/eller seksuelle overgrep i nære 

relasjoner. Sekundær målgruppe er opinionen (påvirkningsarbeid) og 

fagfeltet/hjelpeapparatet (kompetanse- og metodeoppbygging og -

deling).



Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

▪ Beløp: I 2018 er det avsatt 23 630 mill. kroner til tilskudd til tiltak mot 
vold og overgrep. En del av disse midlene er øremerkede. De 
resterende midlene fordeles som drifts- og prosjekttilskudd på 
området. Sum som kan fordeles til prosjekter i 2018 blir ca. 7,6 mill. 
kroner.

▪ Søknadsfrist: 18. desember 2017.

▪ Hvem kan søke: Organisasjoner og andre aktører som er registrert i 
Enhetsregisteret. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner og 
virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis. Kun 
organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan 
dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, 
kan søke om driftstilskudd.

▪ Søknadsskjema: Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs 
søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no/ 

▪ Regelverk: 
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Vold/Tiltak_mot_v
old_og_overgrep/

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Vold/Tiltak_mot_vold_og_overgrep/


Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

▪ https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

▪ Kontaktpersoner:

Emina Simic, tlf. 466 17 925 

Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813

Mari Ommundsen, tlf. 466 19 567

Hanna Knoff, tlf. 46618511

Epost: tilskudd@bufdir.no

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/


Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Mål

Motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Bedre 

mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og 

fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Målgruppe 

Barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår 

deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter



Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom

▪ Beløp: 269,441 mill.kr. (2018) 

▪ Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 var 8. desember 2017. 

▪ Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner 
kan søke om midler. NB! For at disse skal kunne søke om støtte må kommunen 
bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader 
tilknyttet kommunen. Frist for tilskuddsåret 2018 var 10. november 2017. 

▪ Søknadsskjema: Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal: 
https://soknadsportal.bufdir.no/ 

▪ Regelverk: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

▪ Søk om støtte til: 

- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i 
kultur- og fritidsaktiviteter

- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i 
ferieaktiviteter

- deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative 
mestringsarenaer

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/


Barne- og ungdomstiltak i større 

bysamfunn – åpne møteplasser 

(Storbymidler)

▪ https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Barne__og_ungdom

stiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/

▪ Kontaktpersoner:

Emina Simic, tlf. 466 17 925

Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813

Mari Ommundsen, tlf. 466 19 567

Epost: tilskudd@bufdir.no

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Barne__og_ungdomstiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/
mailto:emina.simic@bufdir.no
mailto:nicolai.steineger@bufdir.no
mailto:Mari.Ommundsen@bufdir.no


Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn –

åpne møteplasser (Storbymidler)

Mål:

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og 

levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller 

videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Målgruppe: 

Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte 

ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.



Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn –

åpne møteplasser (Storbymidler)

▪ Beløp: ca. 35,6 mill. kr. (2018). En vesentlig del av midlene er bundet 
opp av tilsagn gitt i foregående to år. Sum til fordeling i 2018 ventes å 
være ca. 16 millioner kroner.

▪ Søknadsfrist: 1. februar 2018.

▪ Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige 
organisasjoner i følgende kommuner og bydeler kan søke om midler:

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, 
Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, 
Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, 
Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, 
Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud. 

▪ Søknadsskjema: Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs 
søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no/ 

▪ Regelverk: 
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/
Barne__og_ungdomstiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/



Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for 

ungdom

▪ Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

▪ https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Stotte_til_oppfolgin

gs__og_losfunksjoner_for_ungdom/

▪ Kontaktpersoner:

Hanna Knoff, tlf. 466 18 511

Hanna.Knoff@bufdir.no 

Mari Ommundsen, tlf. 466 19 567

Mari.Ommundsen@bufdir.no

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Stotte_til_oppfolgings__og_losfunksjoner_for_ungdom/


Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for 

ungdom

Mål

Tilskuddsordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere 
oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke 
ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å:

• bedre skoleprestasjonene

• øke gjennomføringen i videregående opplæring

Målgruppe

▪ Ungdom i alderen 14 – 23 år som står utenfor, eller står i fare for å havne 
utenfor, skole og arbeid.

• Innsatsen skal særlig rettes mot ungdom der høyt skolefravær eller 
manglende skoletilknytning har sammenheng med utfordringer som for 
eksempel:

• manglende omsorg, støtte og oppfølging fra foreldre

• manglende nettverk, mobbing og sosial isolasjon

• helseproblemer i form av rusmisbruk, psykiske vansker og nedsatt 
funksjonsevne



Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for 

ungdom

▪ Beløp: 32,57 mill. – ca. 19,1 mill. til fordeling til nye søknader

▪ Søknadsfrist: Ikke fastsatt (sannsynligvis april). Følg med på 

www.bufdir.no

▪ Hvem kan søke: Alle kommuner kan søke om tilskudd

▪ Søknadsskjema: Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs 

søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no/ 

▪ Regelverk: 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungd

om/Stotte_til_oppfolgings__og_losfunksjoner_for_ungdom/

http://www.bufdir.no/


Videreutdanning barnevernfaglig utdanning

▪ https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/Videreutdanning_i_barneve

rnfaglig_veiledning/

▪ Kontaktperson:

Mari Ommundsen, tlf. tlf. 466 19 567

mari.ommundsen@bufdir.no

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/Videreutdanning_i_barnevernfaglig_veiledning/


Videreutdanning barnevernfaglig utdanning

Det har vist seg vanskelig å rekruttere studenter til videreutdanning, 

både fra barneverninstitusjoner og fra kommunalt barnevern.

Barne- og likestillingsdepartementet har derfor opprettet en 

tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra 

til økt bruk av videreutdanningstilbudet. Det vil kunne variere fra år til 

år hva slags videreutdanning det kan søkes om tilskudd til.

Mål:

Målet med tilskuddsmidlene er å styrke kunnskapsnivået i 

barnevernet og sikre en kontinuerlig profesjonalisering.

Målgruppe:

Kommunene og statlige, ideelle og andre private 

barnevernsinstitusjoner.



Videreutdanning barnevernfaglig utdanning

▪ Beløp: For 2018 er det bevilget kr. 19,7 mill. til ordningen.

▪ Søknadsfrist: Vår 2018. Dato kommer. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig i løpet av februar.

▪ Hvem kan søke: Kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til videreutdanning for 

ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private 

barnevernsinstitusjoner.

▪ Søknadsskjema: Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal: 

https://soknadsportal.bufdir.no/ 

▪ Regelverk: 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/Videreutdanning_i_barneve

rnfaglig_veiledning/

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/Videreutdanning_i_barnevernfaglig_veiledning/
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Forebyggende helsearbeid- Frie midler 2018 til 

kommunene i 2018

● Til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

o 278,8 millioner kroner, søknadsfristen var 8.12.17 til 

Helsedirektoratet

● Frie midler/inntekter videreført i 2018 – til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

754 millioner kroner



Ny tilskuddsordning 2018 

Oppfølging av "Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2011)". 

Fra 2018  forvaltes ordningen av Helsedirektoratet.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Tilskudd/Oppfolging-av-strategi-for-seksuell-
helse-2017-2022--tilskuddsordning/

Søknadsfrist: 30.1.18

Kontaktperson:Solveig Hagelskjær, tlf:69247028, e-post: 

fmossha@fylkesmannen.no

https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Tilskudd/Oppfolging-av-strategi-for-seksuell-helse-2017-2022--tilskuddsordning/
mailto:fmossha@fylkesmannen.no


Tilskudd 2018

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings -og mestringstilbud.

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/Etablering-og-utvikling-av-kommunale-
frisklivs--larings--og-mestringstilbud/

Ordningen forvaltes av Fylkesmannen

Søknadsfrist: 1.2.18

Kontaktperson: Solveig Hagelskjær, 

tlf: 69247028

e-post: fmossha@fylkesmannen.no

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/Etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs--larings--og-mestringstilbud/
mailto:fmossha@fylkesmannen.no


Mål og målgruppe

≡ Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og 

realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien om å fremme fysisk og psykisk 

helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet 

innsats i helse- og omsorgssektoren.

≡ Stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 

som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at 

brukerne lærer og mestre livet med sykdom

Målgruppe

≡ Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk eller 

langvarig sykdom, 

og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager



Frisklivsentraler i Østfold

≡ Våler

≡ Rygge: Barn og unge

≡ Fredrikstad

≡ Rømskog

≡ Halden

≡ Rakkestad: Barn og unge

≡ Spydeberg

≡ Askim



Etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings -og 

mestringstilbud

≡ Beløp  for Østfold1 000 000 ?(2018)-

≡ kap 762 post 60

≡ Søknadsfrist: 1.2.18

≡ Hvem kan søke: Kommunens ledelse ved rådmannen

≡ Søknad til Fylkesmannen i Østfold

≡ Søknadsskjema, regelverk og rapportskjema se: 

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/Etablering-og-

utvikling-av-kommunale-frisklivs--larings--og-mestringstilbud/

≡ Rapporteringsfrist for 2018:  1.2.2019.

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/Etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs--larings--og-mestringstilbud/


Tilskuddsforvaltning 

2018 

Felles presentasjon: 

Samordning og beredskap-,  

Barnehage og utdanning-, 

og Helse og sosialavdelingen

Januar 2018



PROSJEKTSKJØNNSMIDLER

Fornying og innovasjon

≡ Fornyings- og innovasjonsprosjekter

≡ Ikke drift og ordinært utviklingsarbeid

≡ Kommunene må selv initiere og drifte prosjektene

≡ Gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Klare mål og  
begrunnelse for valg av virkemidler som skal testes ut i 
prosjektet

≡ Ikke rene næringsprosjekter. Fylkeskommunens ansvar

≡ Resultatene må dokumenteres og Fylkesmannen skal gi en 
skriftlig vurdering, se på overføringsverdi og legge til rette for 
læring i andre kommuner og embeter.

≡ Fornyingskonferansen Beat for Beat, 31 mai.-1. juni 2018



Innvilgede prosjekter 2017

16 prosjekter i 9 kommuner  og nettverk

≡ Digitalisering, kr 2 350 000

≡ Velferdsteknologi, kr 900 000 og 2,2 mill. fra helse.

≡ Klima

● Kr 500 000 til planer i alle kommuner gjennom Klima Østfold

● Kr 900 000 Smart city Fredrikstad og digital innovasjon 

Haldenkanalen

Tverrfaglig arbeid barn og unge

● Kr 350 000  Felles prosjekt i nye IØ kommune, sammen med 

KORUS Øst

● Kr 200 000 Tverrfaglig, tidlig innsats Råde kommune

● Kr 300 000 Østfoldmodellen flerkulturell kompetanse



SØKNADER FOR 2018

≡ Temaer som det ønskes søknader på i 2018:

● Digital forvaltning og transformasjon. Velferdsteknologi.

● Tverrfaglig arbeid og kommunikasjon. Forebygging.

● Klima og bærekraft. Grønt skifte og smart by og 

samfunnsutvikling.

● Nettverkene våre:

o Tverrfaglig samarbeidsteam barn og unge. Sjumilssteget, 

barnekonvensjonen

o Arbeid og velferd. Bolig for velferd, integrering, frivillighet, 

helse og levekår, likestilling, universell utforming

o Digitale Østfold

o Klima Østfold



Mål

≡ Fornying og innovasjon i kommunene

Målgruppe 

≡ Politisk og administrativ ledelse



Overskrift (Kortnavn på tilskuddet) 

≡ Skjønnsmidler, kr  39 mill. 

≡ Fordeles gjennom året  til uforutsette ting kr 2,0 mill. 

≡ Prosjektskjønn kr 5,5 mill. 

≡ Søknadsfrist 31. mars 2018

≡ Hvem kan søke: Kommuner

≡ Søknad til: Fylkesmannen, samordnings- og beredskapsstab

≡ Søker i systemet ISORD. Søker godkjennes.

≡ www.prosjektskjonn.fylkesmannen.no

≡ https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Kommunal-

styring/Kommunal-fornying/

≡ Kontakt: Tormod Lund. 69 20 70 64, 951 60 515 

Fmostlu@fylkesmannen.no

http://www.prosjektskjonn.fylkesmannen.no/
https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Kommunal-styring/Kommunal-fornying/
mailto:Fmostlu@fylkesmannen.no


Tilskudd svømmeopplæring

Kontaktperson: Heidi Martinsen
Telefon: 69 24 70 89

Epost: fmoshma@fylkesmannen.no

mailto:fmoshma@fylkesmannen.no


• Mål med svømmeopplæring

Gi barn i barnehagealder bedre svømmeferdigheter. 
(NB: Målet er ikke lære å svømme)

Barna skal bli trygge i vann gjennom lek og aktiviteter

Målgruppe
Barn i alderen 4-6 år



Tilskudd svømmeopplæring – Barnehager

- Fylkesmannen i Østfold har fått tildelt 

kr  3 623 400 til dette formålet.

- Sats pr. barn kr 1 800

- Søknadsfrist: Løpende behandling med endelig frist 1. oktober 2018
- Hvem kan søke: Barnehager og kommuner

- Søknad til: Fylkesmannen

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/Tilskudd-for-svomming-i-
barnehager

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/Tilskudd-for-svomming-i-barnehager


Kompetansemidler til kommuner og barnehager

Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-

2022.

Brev med informasjon sendt til barnehage-

myndigheten.

≡ Kontaktperson: Heidi Martinsen

≡ Epost: fmoshma@fylkesmannen.no

mailto:fmoshma@fylkesmannen.no


MÅL

≡ Heve kompetansen til personalet i barnehagen i tråd med barnehagens formål, og 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

≡ Kompetansemidlene skal brukes på tiltak som er i tråd med kompetansestrategiens mål 
og føringer. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder: 

● Barnehagen som pedagogisk virksomhet

● Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

● Språk og kommunikasjon

● Barnehagens verdigrunnlag



Målgruppe

• Kommuner v/ barnehagemyndigheten

• Kommunale og private barnehager



Kompetansemidler

≡ Et fastbeløp pr. kommune, deretter etter antall barn i barnehage 
pr. 15.12. foregående år

≡ Søknadsfrist: Informasjonsbrev blir sendt ut i april. Søknad fra 
kommunene sendes innen utgangen av juni.

≡ Hvem kan søke: Kommunen v/ barnehagemyndigheten

≡ Søknad til: Fylkesmannen i Østfold

≡ Søknadsskjema og regelverk: Føringene ligger i den reviderte 
kompetanse strategien. Kommunene sender inn kompetanseplan 
sammen med søknaden 

≡ Vesentlige forhold som bør nevnes

● Kompetanseutviklingen skal fortrinnsvis være 
barnehagebasert

● Kommunale og private barnehager skal omfattes av 
kommunens plan



Tilretteleggingsmidler barnehage – lokale 

prioriteringer

• Heidi Martinsen

• Epost: fmoshma@fylkesmannen.no

mailto:fmoshma@fylkesmannen.no


Mål

• Heve kompetansen til personalet i barnehagen i tråd 
med barnehagens formål, og rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver

• Tilretteleggingsmidler skal bidra til at barnehageeier på 
en god måte kan planlegge og tilrettelegge for 
kompetanseutvikling for sine ansatte

Målgruppe 

• Kommunale og private barnehageeiere



Tilretteleggingsmidler barnehage – lokale prioriteringer

- tilrettelegging for ansatte som deltar på studiepoeng- eller 

fagskolepoenggivende studier. Videreutdanningsstudier som er 

søkt via utdanningsdirektoratets søkeportal inngår ikke i 

denne ordningen. 

- De som fikk tildelt midler høsten 2017 får tildelt samme beløp 

våren 2018, så sant kommunen kan bekrefte at studenten går 

på studiet. 

- Bekreftelse på studieplass må sendes til Fylkesmannen innen 

utgangen av mars. Utbetaling skjer i mai.

- Ny ordning trer i kraft 2019. 



Tilskudd 2018

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i 

Norge

≡ Kontaktperson: 

● Telefon: 69 24 70 89

● Epost: fmosgre@fylkesmannen.no



Mål

≡ Finansiering slik at barn og unge som søker opphold i Norge 

får grunnskoleopplæring

Målgruppe

≡ Barn og unge som søker opphold



Tilskudd grunnskoleopplæring 

≡ Søknadsfrist: 1. april for høsthalvåret 2018 og 1. oktober for 

vårhalvåret 2018 (beløpene utbetales etterskuddsvis)

≡ Hvem kan søke: Kommuner og fylkeskommunen

≡ Søknad til: Fylkesmannen



Tilskudd 2018

Tilskudd svømmeopplæring – nyankomne 

minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæringen

≡ Kontaktperson: 

● Telefon: 69 24 70 89

● Epost: fmosggc@fylkesmannen.no



Tilskudd svømmeopplæring – nyankomne minoritetsspråklige i 

grunnskoleopplæring og andre elever som ikke er svømmedyktige

Mål:

Å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading

Å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i

læreplanen

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av 

grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller 

har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i 

svømmeopplæringen. Ungdom i videregående opplæring kan delta.  



Søknadsfrist: 25. mai 2018

Følgende skal legges til grunn:

≡ Ordningen lyses ut slik at kommuner med nyankomne minoritetsspråklige elever kan 

søke midler.

≡ Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan 

etableres/videreføres prioriteres.

≡ Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at 

svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.

≡ Det kan søkes om midler på inntil 1 750 kroner per elev.

≡ Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.



Tilskudd til leirskoleopplæring

≡ Utgår fom 01.01.2018

Gis nå som del av rammetilskudd til kommunene / 

skoleeierne



Midler til etterutdanning av ansatte i PPT

≡ Kontaktperson: 

● Grete Reitan  / Gerd Gylder-Corneliussen

● Telefon: 69 24 7127 / 70 86

● Epost:  fmosgre@fylkesmannen.no

fmosggc@fylkesmannen.no

mailto:fmosgre@fylkesmannen.no


Mål

≡ Midlene kan brukes til individuelle, gruppebaserte og 

arbeidsplassbaserte etterutdanningstiltak som bidrar til å øke 

PP-tjenestens systemrettede kompetanse

Målgruppe 

≡ Ansatte i PPT ( pedagogisk-psykologisk tjeneste) 



Midler til gjennomføring av etterutdanning av 

ansatte i PPT på prioriterte områder 

≡ Tildelingsbrevet til Østfold kommer i februar. Tildelte midler er derfor ikke kjent.

Søknadsfrist : 01.05.2018 . Søknadsskjema benyttes og sendes Fylkesmannen

Hvem kan søke: Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale PPT

Søknaden fra kommunen/fylkeskommunen skal inneholde:

Beskrivelse av emne(r) det søkes om støtte til

Antall ansatte som skal delta i etterutdanningen innenfor hvert av emnene

Budsjett for etterutdanningen, inkl spesifisering av søknadsbeløp og egenandel

Beskrivelser av hvilke kompetansemiljøer som søkeren planlegger å benytte

Planlagt varighet av etterutdanningen

Behov og begrunnelser for søknadene

Etterutdanningen skal være praksisnær og innebære refleksjon og utprøving mellom samlingene, bruk 

av arbeidsplassen som læringsarena, og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

For å bidra til at den nye kunnskapen forankres i organisasjonen, bør etterutdanningen så langt det er 

mulig organiseres slik at hele eller deler av kollegiet kan delta.



Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen –

etterutdanning av lærere

Kontaktpersoner: 

● Gerd Gylder-Corneliussen, Grete Reitan

● Telefon: 69 24 70 86/ 69 24 71 27 

● Epost:  fmosgre@fylkesmannen.no

fmosggc@fylkesmannen.no

mailto:fmosgre@fylkesmannen.no
mailto:fmosggc@fylkesmannen.no


Mål

Bruken av disse statlige midlene i den desentraliserte ordningen for 

kompetanseutvikling skal 

≡ Bygge opp under kommunenes ansvar for kvalitetsutvikling

≡ stimulere til langsiktig samarbeid mellom kommunene og lærerutdanningene og 

≡ Utvikle UHs rolle som utviklingsaktør i skolen.

De statlige føringene for bruk av midlene skal stimulere til langsiktig utvikling.



Om bruk av midlene og søknad

Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene kan oppnå sektormålene for grunnopplæringen.  
Se Prop. 1 S (2016-2017):

≡ Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø

≡ Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse

≡ Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

Kommunenes prioriteringer skal bygge på skolebasert vurdering av behov for kompetanseutvikling og faglig 
dialog med UH/lærerutdanningen i nettverket. 

Kompetansenettverkene må bli enige om prioriteringer og hvilke prosjekter som skal gjennomføres. I 
Østfold er det Skoleeiernettverket og Skolefaglig nettverk som er de sentrale aktørene i dette arbeidet.

I 2019 blir videregående opplæring /fylkeskommunene tildelt midler til etterutdanning.

Søknadsfrist : 25.mai 2018



Bli en realfagskommune

Dette er fjerde og siste pulje av realfagskommuner med oppstart høsten 2018, og som 

avsluttes fjerde kvartal 2019.

Spørsmål, ta kontakt med Bjørg Rafoss Tronsli, brt@udir.no

Bruk post@udir.no for henvendelser.

Kontaktperson hos Fylkesmannen fmostsh@fylkesmannen.no

mailto:brt@udir.no
mailto:post@udir.no
mailto:fmostsh@fylkesmannen.no


Regjeringens realfagsstrategi – tett på realfag.

Realfagskommuner får blant annet økonomisk og faglig støtte til å drive utviklingsarbeid i 

realfag i barnehager og grunnskoler.

Mål for satsingen 

Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring 

og økt motivasjon

≡ Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres

≡ Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag

≡ Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

≡ Mer informasjon om Realfagskommuner: https://udir.no/realfag/

https://udir.no/realfag/


Midler til å bli realfagskommune i 2018

≡ Utlysningen med lenke til analyseskjema og søknadsskjema finner du her: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-

satsinger/realfagsstrategien/utlysning-av-midler-til-nye-realfagskommuner/

≡ Søknadsfrist 1. februar 2018

≡ Du finner mer informasjon om Realfagskommuner her: https://udir.no/realfag/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/utlysning-av-midler-til-nye-realfagskommuner/
https://udir.no/realfag/


Midler til Bli en språkkommune!

≡ Kontaktperson: 

● Kari Smith- Meyer

● Telefon: 69 24 70 76

● Epost: fmosksm@fylkesmannen.no



Mål

≡ Være med på å oppfylle målene i den nasjonale strategien 
Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 
2016–2019 som skal styrke norske barn og elevers språk, 
lesing og skriving.

Målgruppe 

≡ Ansatte i barnehager, grunn- og videregående skoler og PPT.

Det å være Språkkommune betyr å forplikte seg til å arbeide 
systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges 
ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving. 
Satsingen gjelder fra barnehage til fullført grunnskole, eller til 
fullført videregående opplæring. 

Kommuner/fylkeskommuner som allerede er språkkommuner 
kan ikke søke.



Å søke om å bli Språkkommune

≡ Søknadsfrist 9. mars 2018. 

≡ Søk direkte til Utdanningsdirektoratet. Søknadsskjema må benyttes. Se 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/sok-om-a-bli-
sprakkommune-i-2018/

≡ Som språkkommune får du:

≡ Veiledning fra Utdanningsdirektoratet til å planlegge, forankre og gjennomføre utviklingsarbeidet

≡ Faglig støtte fra Lesesenteret og Skrivesenteret

≡ Faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale samlinger med andre språkkommuner

≡ Økonomisk støtte til frikjøp av ressurspersoner og til lærende nettverk

≡ Veiledning i bruk av nyutviklete pedagogiske ressursene - Språkløyper

≡ For deltakelse stilles det krav å gjennomføre analyse av arbeidet med språk, lesing og skriving, og 
mål for satsingen. Kommuner kan samarbeide.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/sok-om-a-bli-sprakkommune-i-2018/
http://sprakloyper.uis.no/

