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Mål for ordningen og målgruppe

styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode 
helse- og omsorgstjenester, og framtidsutfordringene

målgruppe: alle som yter tjenester med hjemmel i kommunal helse- og 
omsorgstjenestelov
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Delmål (2020)

Øke kompetanse 

Sterkere brukerinnflytelse og 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 

Styrke lederkompetanse, fagutvikling, kompetent og stabil bemanning
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Tredelt ordning

1. Kompetansetiltak grunnutdanning –fagskoler

– videreutdanninger  – ABC opplæring 14 423 000 

1. BPA og Innovasjonsprosjekter 6 669 000 

2. Velferdsteknologi: 1 316 000 

TOTALT 2019:                                                                                                 22 408 000

TOTALT: 2020:                                                                                                21 733 000
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VIKTIG Å HUSKE!!!!

• Rapportering og søknader sendes til postmottak: sfagpost@statsforvalteren.no

hver for seg

• På begge påføres søkt overføring fra 2020 til 2021

• En kommune = en søknad og en kontaktperson

• Samlet tilskudd over kr. 200 000 MÅ HA REVISJONSATTEST

• LES TILSKUDDSBREV!!!!!!

mailto:fmagpost@statsforvalteren.no
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Dette er kompetanse delen
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NYTT AV 2021 

• Fra Kompetanseløft 2020 til Kompetanseløft 2025 (større/mindre bevilgning?)

• Leve hele livet: 

• KRAV til at kommunene har en plan for gjennomføring av Leve hele livet

• 4 krav på neste lysbilde: (utdrag av brevsendt til alle landets kommuner fra Helsedirektoratet 09.01.20219)

• kun til tellende kompetanse (ikke fagdager, småkurs) 

• unntak er ABC opplæring

• Ingen «satser»

• unntak er til avansert sykepleie på UIA: kr. 30 000 per student
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• Kommunene skal enten ha vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og 
når de skal vedta en plan for gjennomføring av Leve hele livet. Det forventes at 
kommunene innen utgangen av 2021 kan vise til politisk vedtatte planer for hvordan 
reformens innsatsområder og løsninger skal gjennomføres lokalt.

• En plan innebærer at kommunestyret har tatt stilling til innsatsområdene og løsningene 
i reformen og vedtatt hvordan reformen skal gjennomføres lokalt 

• Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er tenkt integrert i kommuneplanens 
samfunnsdel (etter § 11-2 i plan og bygningsloven) 

•

Kommunene må vise til deltakelse eller planlagt deltakelse i regionale nettverk for Leve 
hele livet for erfaringsdeling og gjensidig støtte og bistand med andre kommuner 



9Foto: © Statsforvalteren i Agder

Søknadsskjema, regelverk og rapporteringsskjema 
kommer på hjemmesiden vår

Søknadsfrist  og 
Rapporteringsfrist
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Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

og Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter

kort rapportering innen 20. januar, om det er igangsatt, og hvis ikke, hva er planen

to nye tilskudd i 2021: ikke helt avklart, men mest sannsynlig omtrent samme størrelse 

trolig kommer rundt begynnelsen av mars
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Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet

2020: 9,6 mill. til Agder for hjemmeboende 

frivillige/ideelle organisasjoner og kommuner kan søke
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Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter

2020: 11,7 mill. til Agder KUN Til SYKEHJEM og omsorgsboliger

kun kommuner som kan søke

(skal hete det samme: i 2020 prioritert vi besøksverter: usikker om det blir samme 
behov for dette etter påske)
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Kompensasjon til næringsdrivende fastleger 
ved sykefravær knyttet til koronavirus

Tilskudd/refusjon

Forlenges til første halvåret 202: kr.7 millioner til Agder i 2020

Kr. 9 752 per fraværsdag  som skyldes smitte eller mistanke om smitte av 
koronavirus for fastleger
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søknad

Søkes av en overordnet i kommune

Søkes med navn på lege, og antall dager vedkommende har vært borte 

Må inneholde utskrift fra kommunens regnskapssystem

Søknadsbehandling og utbetaling skal skje fortløpende
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Telefon:  37 01 75 68

Mobil:     90 26 72 06

E-post: fmavhmv@statsforvalteren.no

Heidi Vige

mailto:fmavhmv@statsforvalteren.no

