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Velkommen til informasjonsmøte om søknad og 
tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner for 
2022
Vi som presenterer er

Venke Reiten, seniorrådgiver

Charlotte Vold Winther, advokat i Helse Midt-
Norge RHF



Agenda

• Kort om tildeling for 2021

• Retningslinjer for 2022

• Rapportering for 2021 – vedlegg som skal med

• Søknadsskjemaet – hva er viktig å få med seg

• En «god» søknad

• Tidslinja

• Ev. 



Tilbakeblikk på tildeling for 2021

•80 søknader – mot 101 i 20
•Totalt søkt nye midler 17,8 mill. kr
•Søkt om overføring fra 2020 – 1,45 mill kr
•Tildelt 7,8 mill. kr i nye midler

•Det er ikke større budsjett for 2022
•Dette innebærer at få bør ha forventning om å få 

mye mer i 2022 enn de har fått de siste årene.



2022 – retningslinjer – uendret fra 2021!

Organisasjoner det kan ytes tilskudd til

• Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere, 
har valgt styre og har som ett av sine formål å bidra til gode og 
likeverdige spesialisthelsetjenester.

• Som hovedregel vil brukerorganisasjonenes regionledd prioriteres. 
For organisasjoner som har både fylkesledd og regionledd, prioriteres 
regionleddet. Lokalforeninger der det ikke er fylkeslag eller regionledd 
kan søke.



2022 – retningslinjer forts.

Tilskudd skal benyttes til formål relatert til:

• Spesialisthelsetjenestens oppgaver

• Tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom 
spesialist- og kommunehelsetjeneste. 



2022 – retningslinjer forts.
Tilskudd kan gis til følgende tiltak:

• 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. 

• Drift av brukerorganisasjoner.



2022 – informasjon og søknadsskjema

Informasjon og søknadsskjema finner dere på Helse Midt-Norge RHFs
internettside









Søknadskjemaet

• Ha alle opplysninger klare før dere fyller inn.

• Vær nøye med 

• e-postadresser, den som står som kontaktperson vil få kopi av søknaden og 
beskjed om å returnere denne til HMNpostmottak med vedlegg.

• Organisasjonsnummer

• Kontonummer!



Rapportering/vedlegg til søknad

• Årsmelding og regnskap for året 2020 undertegnet av revisor 
vedlegges søknaden.
• Revisor skal ikke være medlem av styret.

• For tilskudd over kr 100.000,- skal rapport fra registrert eller statsautorisert 
revisor medfølge. 

Søknad uten årsmelding og/eller regnskap blir ikke godkjent.



Rapportering/vedlegg til søknad

Rapport om inneværende års drift og aktivitet (2021), finansiert av 
tilskuddsmidler, redegjøres for i søknadsskjemaet.

• Denne rapporten om bruk av midler i 2021 inngår i vurderingsgrunnlag for 
søknadsbehandling for 2022. 

• Derfor; svar ut hva som er gjort for hvert enkelt tiltak det er gitt tilskudd til. 
Dere trenger ikke rapportere på andre ting dere har gjort og som er finansiert 
på annet vis.

Ubrukte midler i 2021 kan overføres til 2022. Dette spørres det 
særskilt om tidlig i spørreskjemaet.



En «god» søknad

• Unngå klipp og lim fra tidligere søknader – vurdere hva du skal søke 
om for 2022

• Beskriv tiltaket godt – unngå likheter  

• Beskriv hvem som er målgruppe for tiltaket

• Beskriv hvordan det skal gjennomføres

• Budsjett for tiltaket – hvordan får dere mest mulig ut av tilskuddet?

• Vær realistisk! Vi har et begrenset budsjett – på nivå med tidligere år.



Eksempler på saker vi vurderer ved 
gjennomgang av søknadene

• Får dere støtte fra flere – skriv inn hvor mye dere får. Beløp.

• Forklar – om du har 100 medlemmer og skal ha et tiltak for 200.

• F.eks 5 tiltak knyttet til likepersonsarbeid? Slå sammen og beskriv det 
under ett tiltak.



Tildeling og oppfølging

• Vi søker å tildele til spesifikke tiltak som tilfredsstiller retningslinjene 
og som er godt beskrevet.

• Vi kan ta stikkprøver hos noen av organisasjonene for å kontrollere at 
pengene er brukt til det de er tildelt til.



Vi minner om retningslinjene:
Tilskudd kan gis til følgende tiltak:

• 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 likepersonarbeid 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. 

• Drift av brukerorganisasjoner.



Tidslinje

• Søknadsfrist: 1.12.2021

• Husk å sende kvitteringen dere får når dere er ferdig med å legge inn 
søknaden sammen med årsregnskap, årsberetning og 
revisorberetning umiddelbart til HMN.postmottak@helse-midt.no 

• Første kontroll av søknadene: desember 2021

• Behandling av søknadene: januar- februar 2022

• Tildelingsbrev: primo mars 2022

• Utbetaling av tilskudd: medio mars 2022



Eventuelt

• Beklager at vi ikke fikk til sendingen.

• Var greit under siste test – skar seg skikkelig før sending og under 
opptak.



Spørsmål og svar

• Kom følgende spørsmål i chatten:

• Hvorfor gis det så forskjellig tilskudd til foreninger som i 
utgangspunktet ikke er så ulike?

• Vanskelig å svare konkret på når vi ikke vet hvem man sammenligner 
mellom.

• Men det kan være mange årsaker: Hvor mye det er søkt om, hvilke 
tiltak det er søkt om, tilbakemelding på tidligere aktivitet mv.



Takk for deltakelsen og takk for oss.

Lykke til med søknaden og ta kontakt om dere fortsatt 
lurer på noe.

Venke.reiten@helse-midt.no – tlf 930 57 410

mailto:Venke.reiten@helse-midt.no



