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Her kommer forklarende tekst til evt. kopimottaker(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Varsel om krav om tilbakebetaling av tilskudd – Foreningen for barnepalliasjon  

Vi viser til funn i rapport av 16.01.2023 fra PwC, utført på oppdrag fra Helsedirektoratet, og 
varsler om at vi vil kreve tilbake deler av tilskuddsbeløpet som er tildelt prosjektet Andreas hus 
i årene 2020-2022 over tilskuddsordninger på statsbudsjettets kap. 761, post 73. I beregningen 
av endelig beløp for tilbakebetaling vil vi legge til grunn nevnte rapport. 

Hjemmel 

Av punkt 11 i direktoratets tilskuddsregelverk framgår det at tilskudd kan kreves tilbakebetalt 
dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med 
fastsatte betingelser i regelverk og tilskuddsbrev. 
Tilskuddene er tildelt i tråd med følgende regelverk: 

• Etablering av barnehospice i Kristiansand (godkjent 08.07.2020) 

• Lindrende enheter (godkjent 25.03.2021) 

Tilskuddene er tildelt i følgende tilskuddsbrev med standardvilkår vedlagt: 
• Tilskuddsbrev 10.08.2020, jf. søknad av 07.08.2020 

• Tilskuddsbrev 21.04.2021, jf. søknad av 17.03.2021 

Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet sier at dersom mottaker ikke opptrer i samsvar 
med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves 
tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig forfølgelse. 

Bakgrunn 

Helsedirektoratet gjennomfører rutinemessig en kontroll av den årlige rapporteringen fra 
tilskuddsmottakere. Rapporteringen fra Foreningen for barnepalliasjon (FFB) for 2020 med 
regnskap og revisorattestasjon ble mottatt 12.03.2021. Etter at utskrift fra regnskapssystemet 
ble oversendt, ble rapporteringen godkjent 14.04.2021. Rapporteringen for 2021 med regnskap 
og revisorattestasjon ble mottatt 17.03.2022 og godkjent 25.04.2022.Den rutinemessige 
rapporteringen omfattet ikke transaksjonskontroll. Revisor har ikke hatt bemerkninger til 
regnskapet. 
 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
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FFB ble valgt ut til stedlig kontroll i 2022, og fikk varsel om dette 23.09.2022. Helsedirektoratet 
ble i løpet av høsten 2022 oppmerksom på påstander om uriktig bruk av midler i FFB, og 
besluttet å utvide kontrollen av tilskuddsmidler i prosjektet. Den utvidede undersøkelsen ble 
gjennomført av Helsedirektoratets internrevisjon gjennom bistand fra PwC. Mandatet omfattet 
blant annet å utføre kontroll av bokførte transaksjoner. Funn i undersøkelsen er presentert i 
rapporten Internrevisjonsundersøkelse av økonomiske forhold hos tilskuddsmottaker – 
Foreningen for barnepalliasjon. 

Helsedirektoratets vurdering 

På grunnlag av funn i rapporten fra internrevisjonen/PwC vurderer Helsedirektoratet at deler av 
tilskuddet ikke er brukt i henhold til forutsetningene i regelverk og tilskuddsbrev, og derfor må 
tilbakebetales. 
 
FFB gis med dette mulighet for å uttale seg om saken, jf. forvaltningsloven § 16. Fristen for å 
uttale seg settes til 10.02.2023. Det vil ikke bli fattet vedtak i saken før fristen er utløpt.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
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Her kommer godkjenningsteksten når dokumentet er godkjent, og blir ekspedert 
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