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• 367,4 mill. i forslag til statsbudsjett

• Økning fra 2022 med 14,4 
millioner

• Satt av 20 mill. til desentraliserte 
studier (utvalgte fylker)

• 12 mill. til koordinator strategisk 
kompetanseplanlegging hos 
Statsforvalterne

• 10 mill. støtte tjenesteutvikling, 5 
mill. til KS og 5 mill. SF

340,4 mill. til kompetanse- og 
tjenesteutviklingstilskudd i 2023, 
nedgang med 7,6 mill. 

Kompetanseløft2025 i statsbudsjettet 2023



• skifter navn men ikke store endringer

• målrettet mot kommuner med størst behov 

• (enda) større vekt på desentraliserte studier, distriktsperspektiv, hjelpe små kommuner

• Interne kurs og opplæring som ikke gir formalutdanning utgår

• 5 mill. øremerket hvert år til 2025 – Nye modeller for avlastning for pårørende

• Enklere regelverk, klagemulighet

• Rapporteringsfrist 15. februar, søknadsfrist 15. mars

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 
2023
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Statsforvalteren delte ut kompetansetilskudd til adskillig flere personer i 2022 enn i 

2021. 

Av disse var

• 440 helsefagarbeidere og annen utdanning på videregående skolenivå 
• 266 til fagskoleutdanning
• 136 til sykepleie
• 67 til desentralisert sykepleie
• 84 til vernepleie fordelt på heltid og desentralisert utdanning
• 540 til videreutdanning og mastergradutdanning (påbygg bachelorutdanning)
• 875 personer til ABC, flest på Demensomsorg og Mitt livs ABC

• 288 til opplæringstilskudd til BPA

Fordeling i 2022
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Eksempler

• Liv og røre for eldre – Vinje – 300 000

• Nødvendige helsetjenester – Horten – 100 000

• Rett hjelp til rett tid – Midt-Telemark – 150 000

• Forsterket hjemmetjeneste – Skien – 545 000

• Klarspråk – Tønsberg – 500 000

• Oppsøkende team eldre – Tinn – 100 000

• Kortvarig psykisk helsehjelp – Porsgrunn – 200 000

Noen videreføringer, men mange nye prosjekter 

5 990 000 til innovasjonsprosjekter i 2022
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• Videreføring fra fjorårets skjema, excel

• Arbeides fortsatt med en søknadsportal

• Søknadsskjemaet

Søknadsskjema 2023
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https://fylkesmannen-my.sharepoint.com/personal/fmteeba_fylkesmannen_no/Documents/Skrivebord/TILSKUDDSkonf/Kopi%20av%20S%C3%B8knadsskjema%202023.xlsx?web=1


Tema for tjenesteutviklingsprosjekt
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Heltid og faste stillinger

Brukermedvirkning og samspill med pårørende

Ledelse og fagutvikling

Strategisk kompetanseutvikling og livslang læring

Organisering av tjenester og oppgaver med vekt på tverrfaglighet

Etablering av praksisplasser

Involvering av frivillige, lokalsamfunn og næringsliv.

Annet



• Fortsatt mulig å søke om tilskudd til veiledningstjenester i 
forbindelse med spesialisering av psykologer i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten (ikke utgifter til selve 
spesialistutdanningen)

Veiledning psykologer
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• Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet –
Helsedirektoratet

• Hovedregel: Ubrukte tilskuddsmidler der aktiviteten ikke er 
fullført. Søke om overføring til neste år. Gjelder kun ett år

• Ubrukte tilskuddsmidler som ikke søkes overført til neste år, må 
tilbakebetales til Statsforvalteren

• Ubrukt tilskudd - framgå av rapportskjemaet Måloppnåelse

Ubrukt tilskudd
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https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/standardvilkar-for-tilskudd-fra-helsedirektoratet


• Rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskot 2022 | 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

• Frist for å sende inn rapport 15. februar 2023

• 3 skjemaer + veiledning – ikke endre på excel-arkene!

• Krav om revisorattest – samlet tilskuddsbeløp over 200 000 
kroner

• Rapportskjema måloppnåelse

Rapportering
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https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter/2023/01/rapportering-pa-kompetanse--og-innovasjonstilskot-2022/
https://fylkesmannen-my.sharepoint.com/personal/fmteeba_fylkesmannen_no/Documents/Skrivebord/TILSKUDDSkonf/MAL,%20Rapporteringsskjema.xlsx?web=1


Kontakt oss:

Janne Wikheim Aas, fmtejwa@statsforvalteren.no

Ellen Bang Andersen, fmteeba@statsforvalteren.no

Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?
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