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➢ Tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning

➢ Tilskudd til kommunalt rusarbeid – ny innretning

➢ Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og 
sammensatte tjenester

➢ Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging 
og sammensatte tjenester



Kap. 765.62  Kommunalt rusarbeid -
overgangsordning

Mål for ordningen:
Overgangsordningen skal sikre at  kommuner som har mottatt tilskudd tidligere år kan 
søke tilskudd inntil 4 år fra 2021

Målet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med 
rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset 
tjenestetilbud.

Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres 
pårørende.



Hvem kan få tilskudd?

➢ Kommuner 

➢ Kun kommuner som har fått tilskudd, og til videreføring inntil 4 år

➢ Kommunen er mottaker av tilskudd og rapporteringspliktig



➢ Lønn til videreføring av eksisterende stilling(er)

➢ Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens 
økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at 
tilskuddet opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal 
ivaretas. 

➢ Kommunen må dokumentere egenfinansiering av lønnsutgifter som overstiger 
tilskuddsbeløpet



Tilskudd gis til lønn til stillinger. Beregningen tar utgangspunkt i 100 % stillingsressurs. 
Ved reduksjon i stillingsprosent, reduseres tilskuddet tilsvarende.

Med forbehold om Stortingets årlige vedtak vil overgangsordningen gjelde i inntil tre år og 
vil bli avviklet senest i 2024.

2023:
Det gis kr 330 000 pr. 100 % stilling

2024:
Det gis 330 000 pr. 100 % stilling



➢ Søknad og rapportering i samme elektroniske skjema.

➢ Egenerklæring for økonomirapport. Ikke krav om 
revisorattestert regnskap 

➢ Søknads og rapporteringsfrist  1. februar 2023



Kap. 765.62  Kommunalt rusarbeid – Ny 
innretning

Mål for ordningen:
Å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse 
for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom styrke 
tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Et mål at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på individ,- tjeneste og 
systemnivå er en integrert del av tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring i kommuner 
som mottar tilskudd

Tilbud skal utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukere/pårørende.



Etablere oppsøkende virksomhet – særlig rettet mot 
barn og unge
Det er også et prioritert mål å stimulere kommunene til å etablere oppsøkende 
virksomhet, særlig rettet mot barn og unge.

Oppsøkende team/utekontakter bør være tverrsektorielle og flerfaglige, 
eksempelvis med medarbeidere både fra helsetjenesten og sosialtjenesten.

Derfor har regjeringen styrket ordningen med 20 mill. kroner i 2023. Dette ses i 
sammenheng med den kommende forebyggings- og behandlingsreformen på 
rusfeltet.



Målgruppe:

Personer som er i risiko for å utvikle, eller 
som har rusmiddelrelaterte problemer og 
deres pårørende



Innsatsområder: (lett tilgjengelige og bærekraftige tilbud)

• Pårørendearbeid, særlig overfor barn som pårørende

• Forebygging og tidlig intervensjon for barn, unge og unge voksne, med vekt på 
oppsøkende arbeid

• Alkohol- og/eller legemiddelrelaterte problemer

• Samtidig rusmiddelproblem og psykisk helseproblem

• Tilrettelegging for deltagelse i arbeidsrettet og sosial aktivitet og nettverk

• Skadereduksjon

• Samhandling og sammenhengende forløp ved utskrivning fra institusjon og 
løslatelse fra fengsel

• Bruker- og pårørendemedvirkning og erfaringskompetanse i tilbudet



Hvem kan få tilskudd?
Kommuner

Tillegg og presiseringer:

➢ Søker kan velge å utvikle tilbud i samarbeid med andre kommuner, 
bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører 
og/eller offentlige tjenester. 

➢ Søknaden skal da utarbeides i fellesskap med samarbeidspartner(e).

➢ Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, 
og skal stå som søker og mottaker av tilskuddet.



➢ Søknad og rapportering i samme elektroniske skjema.

➢ Egenerklæring for økonomirapport. Ikke krav om 
revisorattestert regnskap 

➢ Søknads og rapporteringsfrist  5. mars 2023



Kap. 765.60 Tilbud til voksne med behov for langvarig 
oppfølging og sammensatte tjenester

Foreløpig ikke kunngjort

Mål for ordningen: 
Å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere 
helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. 

Ordningen åpner for dekning av andre utgifter enn årsverk.

Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk 
og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.



➢ Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med 
brukere/pasienter

➢ Etablering av FACT/ACT-team prioriteres

➢ Utvikling av nye metoder/arbeidsformer og modeller på 
psykisk helse- rus og voldsfeltet



Hvem kan søke?

➢ Kommuner 

➢ Søkere kan velge å utvikle tiltak gjennom  interkommunalt 
samarbeid eller i samarbeid med HF

➢ Når kommuner og HF søker sammen skal kommunen stå som 
hovedsøker. (Unntak; allerede pågående prosjekter der HF har vært hovedsøker)

➢ Søknad bør utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner 
og helseforetaket. Samarbeidsavtale skal vedlegges søknaden.



➢ Det gis tilskudd i inntil fire år, med gradvis nedtrapping og 
økt grad av egenfinansiering. Ev. et år ekstra til forprosjekt.

➢ Antatt søknads og rapporterings frist i midten av mars 
2023

➢ Egne søknadsskjema og rapporteringsskjema

➢ Økonomirapportering (excel)



Kap. 765.60 Tilbud til barn og unge med behov for 
langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Foreløpig ikke kunngjort.

Mål for ordningen: 
Å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig tilpasset og /eller 
sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende 
samhandling mellom ulike nivåer og sektorer. 

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og eller rusmiddelrelaterte problemer, og som 
har behov for utredning, behandling, oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å 
utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.



Prioritert tiltak 1,  FACT-ung

➢ Det gir tilskudd til delfinansiering og etablering og drift av tverrfaglig 
oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av 
FACT-ung

➢ Tilskuddet skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester for 
barn og ungdom 12-24 år

➢ Målet er å utvikle en ny modell for integrert samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester

➢ Hdir vil legge til rette for opplæring og implementeringsstøtte for FACT-ung i 
samarbeid med SF og kompetansemiljøer

➢ Forprosjekt anbefales



Prioritert tiltak 2  (?)

Det gis tilskudd til utvikling og etablering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og 
tiltak i lokale lavterskeltilbud f.eks. etter modell av Ung Arena og annen 

modellutprøving for tilgjengelige og helhetlige lavterskeltilbud.



Hvem kan søke?

➢ Kommuner 

➢ Når kommuner og helseforetak søker sammen skal kommunen stå 
som hovedsøker. Søknaden utarbeides i fellesskap mellom deltakende 
kommuner og helseforetaket, og underskrives av begge parter.

➢ Samarbeidsavtale legges ved søknaden

➢ Søkere kan velge å utvikle tiltak gjennom interkommunalt samarbeid



➢ Det gis tilskudd i inntil fire år, med gradvis nedtrapping og 
økt grad av egenfinansiering. Ev. et år ekstra til 
forprosjekt

➢ Antatt søknads og rapporterings frist i midten av mars 
2023

➢ Egne søknadsskjema og rapporteringsskjema

➢ Økonomirapportering (excel)
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