Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner
03.10.2019

Tilskuddsordningen på nett
https://www.helse-sorost.no/
- Velg

- Velg deretter

øverst til høyre

- Direkte link
https://www.helse-sorost.no/brukermedvirkning#tilskuddbrukerorganisasjoner---dokumenter

Formål med tilskuddsordningen
Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til
spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette
inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som
ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialistog kommunehelsetjeneste.

Diverse angående ordningen
gjennom årene
• Tildelt tilskudd siden 2003
• Utvikling antall søkere og tildelinger
– 2018: 201 søkere, 196 tildelinger
– 2019: 207 søkere, 206 tildelinger

• Tildeling i NOK
– 2018: 18 MNOK (søkt om 50 MNOK)
– 2019: 18,5 MNOK (søkt om 52 MNOK)
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Søknadsskjema - endring
• Punkt 1.5, 1.6 og 4.2: kommune- og fylkessammenslåing
• Punkt 2.1: e-postadresse til organisasjonen

Organisasjoner det kan ytes tilskudd til
• Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere,
(er demokratisk oppbygd), har valgt styre og som ønsker å bidra til
gode og likeverdige spesialisthelsetilbud

• For organisasjoner som har både fylkesledd og regionledd, prioriteres
som hovedregel fylkesleddet. Lokalforeninger der det ikke er fylkeslag
kan søke
• Undergrupper under større organisasjoner som betaler kontingent til
sin hovedorganisasjon, for eksempel basert på diagnose, aldersgruppe
eller etnisitet skal søke gjennom hovedorganisasjonen. Tilskudd
forutsettes anvendt av fylkesledd, fylkesvise og regionale
sammenslutninger og til drift/aktivitet som kan være til nytte for alle
medlemmer, pasienter og pårørende.

Hva gis det tilskudd til
•
•
•
•
•
•
•

Tilskudd kan gis til drift innrettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver, og til spesielle
konkrete formål/aktiviteter som fremkommer i punkt 1-6 under.
Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter og
organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs fortrinnsvis i
samarbeid med helsepersonell.
Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i
helsetjenesten.
Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av helsepersonell
og studenter innen relevante studier og fagområder.
Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med
flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner.
Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte (prioriteres lavere enn de øvrige
fem).

Formål utover dette prioriteres ikke.

Kommune- og fylkessammenslåinger
Helse Sør-Øst RHF stiller ikke krav til bestemt organiseringer,
utover at tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som
drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre.

• Det er innholdet i søknaden, omfang av aktiviteter og en
helhetlig vurdering av de samlede søknadene som er avgjørende
for vår behandling.
• Tidligere fylkeslag (eks Hedmark og Oppland) som har vedtak
på sammenslåing skal sende søknad innen fristen som nytt fylke
(eks Innlandet). Kopi av vedtak vedlegges.
– Organisasjonsnummer og kontonummer for nytt
fylke/organisasjon ettersendes så snart det er klar.

Rapportering - endring
• Mottatt under 100 000 kr
– Oversendelsesskjema på rapportering
– Organisasjonsnummer skal skrives på
rapporteringsskjema

Rapportering
Rapportering og tilskuddsordningen generelt
Ved tildeling av driftstilskudd skal det rapporteres på fordeling av midlene på
ulike driftsposter, f.eks. husleie og lønn. Videre skal det fremkomme hvilke
oppgaver og aktiviteter som utføres innenfor drift.
Rapportering på bruk av midler

Organisasjoner som er tildelt under 100 000 kroner
Organisasjoner som er tildelt under 100 000 kroner skal levere styregodkjent
årsregnskap for foregående år så snart det foreligger og senest innen 1. juli, samt
en rapport på standard rapporteringsskjema, som viser hva midlene er brukt til og
at de er brukt i henhold til tildelingen som beskrevet i tildelingsbrevet.
For overnevnte rapportering skal standardiserte rapporteringsskjemaer benyttes,
disse finnes på www.helse-sorost.no/brukermidler.

Rapportering fortsetter
Organisasjoner som er tildelt mellom 100 000 og 300 000 kroner
Organisasjoner som er tildelt mellom 100 000 og 300 000 kroner skal
levere styregodkjent årsregnskap og årsmelding/årsrapport for
foregående år så snart det foreligger og senest innen 1.juli. Tilskudd fra
Helse Sør-Øst RHF skal framgå av regnskap som egen post og note. Noten
skal vise at midler er brukt i henhold til tildelingen som beskrevet i
tildelingsbrevet.

Organisasjoner som er tildelt 300 000 kroner eller mer
Organisasjoner som er tildelt 300 000 kroner eller mer skal levere
styregodkjent årsregnskap og årsmelding/årsrapport for foregående år så
snart det foreligger og senest innen 1.juli. Tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF
skal framgå av regnskap som egen post og note.
Organisasjonene skal i tillegg levere et revisorbekreftet prosjektregnskap
ihht ISA 805, revisor skal bekrefte at midlene er benyttet i henhold til
kriteriene i selve ISA 805 erklæringen. Det skal benyttes registret eller
statsautorisert revisor.
(endret pr 15. februar 2017)

Rapportering - presisering
Organisasjonens ansvar:
- at rapportering samsvarer med tildelingsbrevet – punkter
det er gitt tilskudd til
- at rapportering sendes inn innen fristen 1. juli
Overholdes ikke fristen, kan midler ved neste tildeling bli holdt tilbake.

- styregodkjent årsregnskap og årsmelding/årsrapport
SKAL følge med for all rapportering
- at e-postadresse oppgitt i søknaden er aktiv i
rapporteringsperioden

Rapportering - presisering
Tilbakebetaling
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger
fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet
etter formålet, herunder at fastsatte krav for tildelingen ikke
er oppfylt kan utbetalte tilskudd kreves tilbake.

Viktig å huske
Ved innsending av søknad om midler:
• bruk førstesiden for kontroll av søknaden;
organisasjonsnummer, kontonummer etc.
• skal det ikke sendes med foreløpig rapport for bruk av
midler inneværende år
• skal det ikke sendes med årsrapport/årsmelding og
årsregnskap

Rapportering:
• Frist for rapportering på midler tildelt i 2020 er senest og
innen 1. juli 2021
• Differensiering av rapportering ut i fra størrelse på
tildeling (se retningslinjer)

Digital grunnopplæring for
brukerrepresentanter på systemnivå
• Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale
helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

• Hovedmålgruppen for nettkurset er brukerrepresentanter som
er oppnevnt i et brukerutvalg eller i et ungdomsråd, og personer
som kan være interessert i slike oppdrag. Kurset kan også være
nyttig for sekretærer i brukerutvalg, helsepersonell og ansatte
som skal rekruttere brukerrepresentanter til råd, utvalg og
prosjekter.

Digital grunnopplæring for
brukerrepresentanter på systemnivå
Nettkurset er delt inn i fem moduler og skal gi en forståelse av:
• Modul 1 Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
• Modul 2 Din rolle som brukerrepresentant
• Modul 3 Om spesialisthelsetjenesten
• Modul 4 Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
• Modul 5 Hvordan du bør forberede deg

Ta kurset her: https://kurs.helsesorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scor
m_version=1.2&starting_url=/uploaded/scormcourse/grunn
opplaering_V090719/scormdriver/indexAPI.html

Spørsmål?

Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier

