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Innvilger tilskudd til Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende
statsbudsjettet

2015 kap. 762, post 63

Helsedirektoratet
Rekruttering

tiltak i legevakt over

viser til søknad på tilskudd

01.10.2015

av fastlege og kvalitetshevende

under tilskuddsordningen

tiltak i legevakt.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet
kvalitetshevende

innvilger tilskudd

på inntil 400 000 kroner til Rekruttering

tiltak i legevakt over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet

av fastleger

og

for 2015.

Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 400 000 kroner.
For 2015 er det bevilget 10 000 000 kroner til tilskuddsordningen.

Vi har mottatt

42 søknader,

og av disse har 22 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering
måloppnåelse

har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier,

søknadens budsjett,

og framdriftsplan.

Velg et elernent.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet

skal brukes i samsvar med budsjett

regelverket
Tilskuddet
•

for ordningen

Helsedirektoratet
Avdeling

- Divisjon

i søknaden,

og kravene i dette brevet.

skal dekke utgifter

Redusere antallet

og tiltak som er beskrevet

til aktivitet

ubesatte

som retter seg mot målene

fastlegehjemler/-stillinger

primærhelsetjenester

allmennhelsebenester

Elin Johanne Sæther, tlf.: 24163144
Postboks /000 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fa ks
•Org.nr.. 983 544

Besøksadresse

Unrversitetsgata

2, Oslo • 1-1f.:810 20 050

forventet

Økt kvalitet og kapasitet
Tilskuddet

skal benyttes

Tilskuddet

kan ikke omdisponeres

i legevakttjenesten.

i samsvar med budsjett

og tiltak som er beskrevet

i søknaden.

til andre formå I uten skriftlig godkjennelse

fra

Helsedirektoratet.

RAPPORTER1NGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering

er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift

skal dere rapportere

hvert år dere mottar

tilskudd.

Nærmere

som går over flere år,

krav til rapportering

finnes

nedenfor.
Det skal rapporteres

i elektronisk

skjema i Altinn.

www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Lenke finner dere på

Når du skal søke om tilskudd

er det en fordel å ha en rolle for virksomheten

eller rapportere

på tilskudd,

i Altinn. Les mer om dette på nettsidene

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen

ska I beskrive hvorda n og i hvilken grad målene for tilskuddet

Dette gjør dere ved å rapportere

på kriteriene

for måloppnåelse

er oppnådd.

som er:

Færre ubesatte fastlegehjemler/-stillinger
Flere fastleger

som deltar i legevakt.

Videre skal rapporteringen

inneholde:

Regnskap med revisorattestasjon.

KLAGERETT
Dere har ikke klagerett

på avgjørelsen.

Dette følger av forvaltningsloven

§ 28.

AKSEPT AV VILKÅR
Tilskuddet

utbetales

Akseptbrevet

når Helsedirektoratet

må returneres

Innvilgelse av tilskudd

All korrespondanse
med vår referanse

umiddelbart,

har mottatt

vedlagt «Aksept av vilkår».

og senest innen 2 uker etter mottatt

brev.

kan trekkes tilbake etter en purring.

skal sendes til postmottak@helsedir.no
12/10265.
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eller vår postadresse,

og merkes

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet

og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
RolfJ. Windspoll

e.f.

avdelingsdirektør
Elin Johanne Sæther
seniorrådgiver
Dokumentet

er godkjent

elektronisk
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet
kontonummer
og/eller

må ha skriftlig

beskjed så fort som mulig om endringer

og kontaktperson.

i mottakers

Motta kere uten faste ansatte må informere

adresse,

om ny leder

økonomiansvarlig/kasserer.

Generelle vilkår
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt
betraktes

som rimelig, kan Helsedirektoratet

prosjektet/aktiviteten/driften
som Helsedirektoratets

er avsluttet.

i tilskuddsbrevet,

kreve at mottaker
Investeringer

eller ut over det som
tilbakebetaler

verdien

når

og utstyr som kjøpes inn, kan regnes

eiendom.

Utgifter til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige

satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Lønnsmidler
overstige

til mottakere

som hovedsakelig

hva som er rimelig i forhold

finansieres

av offentlige

tilskudd

skal ikke

til statlige lønninger.

Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester
Tilskuddsmottakere

som er omfattet

denne ved bruk av tilskuddsmidler.
forutberegnelighet,
ikke-diskriminerende
I noen tilfeller

hvorvidt

som hovedsakelig
de er omfattet

Følgende virksomheter

om offentlige

Lovens grunnleggende

gjennomsiktighet
og etterprøvbarhet,
og objektiv kriterier.

vil det være vanskelig å vurdere

Tilskuddsmottakere
vurdere

av lov og forskrift

må følge

krav er å sikre konkurranse,
og at utvelgelsen

om man er omfattet

er finansiert

anskaffelser

av offentlige

skal skje etter

av lov og forskrift.

midler (over 50 prosent)

må

av forskriften.

er omfattet

av forskriften

jf. forskrift

om offentlige

anskaffelser

§ 1-2:

1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse
2 Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
som tjener allmennhetens
forretningsmessig

behov, og ikke er av industriell

kara kter, og

som er et selvstendig

rettssubjekt

som i hovedsak er finansiert
ledd, eller hvis forvaltning
som har et administrasjons-,
medlemmene

eller

er oppnevnt

og

av myndigheter

er underlagt

eller organer som nevnt i første

slike myndigheters

ledelses- eller kontrollorgan
av slike myndigheter

eller organers kontroll,
der over halvparten

av

eller orga ner.

Regnskap
Tilskuddet

gis som nettotilskudd,

med unntak av tilskudd til frivillige

organisasjoner.

Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet,
prosjektet/aktiviteten/driften

må omfatte

alle inntekter

det er gitt tilskudd til. Unntaket
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som relaterer

er momskompensasjon

seg til
for

eller

frivillige

organisasjoner

som omtales under. Inntekter

som er ført, skal også føres opp i regnskapet.
inntekter

knyttet

til arbeidet

eller de utgiftene

Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner,

på salg av utstyr, varer eller tjenester.

Momskompensasjon

til frivillige

Frivillige organisasjoner

organisasjoner

kan søke om momskompensasjon

Dette er en egen tilskuddsordning,
for prosjektet/aktiviteten/driften.
at et eventuelt

overskudd

og skal holdes utenom
Alternativt

fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
regnskapstallet

skal momskompensasjonen

som skyldes momskompensasjon

som innrapporteres
merkes tydelig, slik

ikke trekkes fra fremtidige

tilskudd eller kreves tilbakebetalt.
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet

er innvilget

for dette året.

Bruk av ubrukt tilskudd:

Tilbakebetaling av filskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte filskuddsmidler og dere ikke
benytter hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162,
merket med kapittel, post og vår referanse 12/10265. Helsedirektoratet skal
informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd(Whelsedinno merket med
vår referanse 12/10265.
Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke
om nytt tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte
midler eller så vil neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene.
Dette krever en ny fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring
og årlig søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd
og nytt filskudd.
3

Overføring av filskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigsfilles/avsluttes —kun
ett år,
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er
ferdigstilt,

kan det søkes om å få overført

tilskuddet

søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler
eller en helt ny søknad, før overføring

vurderer

ett år. Dette krever en kortfattet
behov for ytterligere

opplysninger

kan behandles.

Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker
regelverket,

ikke opptrer

i samsvar med forutsetningene

kan hele eller deler av tilskuddet

gitt i tilskuddsbrevet

kreves tilbakebetalt.

Mislighold

og

kan få rettslig

forfølgelse.
Generelle vilkår
Eventuelle

investeringer

og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt

i tilskuddsbrevet,
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eiendom.

eller ut over det som

som rimelig, kan Helsedirektoratet

betraktes

prosjektet/aktiviteten/driften
Utgifter

kreve at mottaker

tilbakebetaler

verdien når

er avsluttet.

til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige

satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Dokumentinnsyn
Mottaker

har rett på innsyn i sakens dokumenter,

jf. forvaltningsloven

§§ 18 og 19,

Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat

fra relevante

offentlige

tilsyn eller kontroller

skal sendes inn fortløpende

til

Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere
Helsedirektoratet

og dokumentasjon

krever at regnskapsdata

grunn for søknaden eller rapporteringen,
tilskuddet

skal oppbevares

av opplysninger

for kontroll

som ligger til

i minimum

10 år etter

ble mottatt.

Helsedirektoratets
forutsetningene,

forbeholder

seg retten til å kontrollere

og skal ha adgang til å undersøke

kreve, hos tilskuddsmottaker
Har Helsedirektoratet
forbehold

og dokumentasjon

delegert

at tilskuddet

alle dokumenter

og deres samarbeidspartnere,

brukes etter

og steder som vi måtte

jf. bevilgningsreglementet

ansvaret for tilskuddsforvaltningen

§ 10.2.

til andre, tar vi også

om deres rett til kontroll.

Riksrevisjonen

har adgang til å kontrollere

lov om Riksrevisjonen

om tilskudd

brukes etter forutsetningene,

hjernlet

§ 12, 2. ledd.

Kunngjøring av tilskudd
Kunngjøring
nettsidene

med søknadsfrist

publiseres

våre kan dere abonnere

under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

på kunngjøringer.
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På

i

AKSEPTAV VILKÅR
Akseptbrevet

må returneres

umiddelbart,

og senest innen 2 uker etter mottatt

brev.

Brevet skal sendes i retur til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Eller i skannet versjon til
gostmottak@helsedir.no

Vår ref: 12/10265 - 15
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING
Bygdevegen 26
9475 BORKENES
Org.nr.: 974792338
Innvilget

beløp: 400 000

Beløp til utbetaling:

400 000

Kontonummer
47800500237
IBAN-nummer

(dersom bank er utenfor Norge)

BIC/Swift-kode

(dersom bank er utenfor Norge)

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)

Kontaktperson,

telefonnummer

og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen

til rnottaker bes merket med

Rekruttering

og beholde

fastleger

Aksept av vilkår:

KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING aksepterer
vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 09.10.2015 med tittel Innvilger tilskudd
til Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt over
statsbudsjettet 2015 kap. 762, post 63.
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING bekrefter at dette
skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at
Helsedirektoratet varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur
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Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet
(prokura). For kommuner
fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådrnannen eller den som har fått delegert myndighet.
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