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Regelverk for tilskuddsordning: 

Kommuner som mottar lege i spesialisering del 1 (LIS1) 

 
1. Mål og målgruppe for ordningen 

 
Målet er god helse- og omsorgstjenester til befolkningen gjennom å tilrettelegge for spesialisering av 

leger. Tilskuddsordningen skal: 

- Kompensere kommunenes utgifter til å tilrettelegge for gjennomføring av den praktiske tjenesten 

for  leger i spesialistutdanningens del 1 (LIS1) 

- Skape forutsigbarhet for kommuner som tilsetter leger i spesialistutdanningens del 1 

 

Målgruppe er leger i spesialistutdanningens del 1 (LIS1) til beste for befolkningen med behov for 

helsetjenester. 

 

 
2. Hvem kan få tilskudd 
 

☒ Kommuner 

☐ Fylkeskommuner 

☐ Interkommunale selskaper 

☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF) 

☐ Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) 

☐ Universiteter og høyskoler 

☐ Bedrifter 

☐ Søkere utenfor Norge (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

  
Tillegg og presiseringer: 

Kun kommunner som har veiledet leger i spesialisering del 1 kan få tilskudd.  

 

 

3. Søknaden skal inneholde 
 

Det er ikke krav om søknad fra kommunene. Søknadene opprettes automatisk av Helsedirektoratet på 

grunnlag av oversikter Statsforvalterne sender til Helsedirektoratet.  

 

 

4. Tildelingskriterier  
 

☐ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse  

☐ Ordningen er øremerket i statsbudsjettet 

☒ Kvantifiserbare tildelingskriterier 

☐ Andel av regnskapsførte utgifter  

 
Det gis tilskudd til: 

Tilskuddet kompenserer for en del av kommunenes utgifter for å tilrettelegge for gjennomføring av den 
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praktiske tjenesten for  leger i spesialistutdanningens del 1 (LIS1). 

Kommunene mottar tilskudd for å medvirke til gjennomføringen av den praktiske tjenesten i utdanningens 

første del. 

Noen LIS1 går ut i permisjon og må senere ta resttjeneste. Resttjeneste kan skje i ledig LIS1-stilling, men 

utløser ikke ekstra tilskudd. 

 

Tillegg og presiseringer: 

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter i samarbeid med Helsedirektoratet  antall LIS1-stillinger. 

Stortinget bevilger midler til LIS1-stillinger gjennom den årlige behandlingen av statsbudsjettet. 

Helsedirektoratet fastsetter  årlig tilskuddssats per LIS1-stilling. Det orienteres om gjeldende sats(er) på 

Helsedirektoratets hjemmeside. 

For å kunne få få tilskudd til en ledig LIS1-stilling må stillingen lyses ut gjennom Helsedirektoratets 

stillingsportal både frem til oppstart og være disponibel for LIS1-lege gjennom perioden.  

Nyopprettede LIS1-stillinger (fra og med høsten 2021) er finansiert med både veiledningstilskudd og 

lønnstilskudd. De opprinnelige LIS1-stillingene er delfinansiert kun med veiledertilskudd. 

Dersom kommunen i en periode ikke har leger i spesialisering i utdanningens første del ansatt på grunn av 

forhold den ikke selv har kontroll over skal kommunen likevel få tildelt tilskuddet. 

 
Tilskuddsberegning:  

Tilskuddets størrelse fastsettes hvert år av Helsedirektoratet i forbindelse med Stortingets behandling av 

statsbudsjettet.  

Veiledertilskudd 

Statsforvalteren har oversikt over alle opprettede LIS1-stillinger og sender lister til Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet beregner og utbetaler tilskudd på bakgrunn av disse listene. Tilskuddet utbetales 

etterskuddsvis etter lister mottatt fra Statsforvalteren med oversikt over antall LIS1-stillinger i hver enkelt 

kommune høst året før og vår inneværende år. 

Lønnstilskudd 

De 100 midlertidige LIS1-stillingene (Covid-19-tiltak), de 38 nye LIS1-stillingene i region nord og de 100 

faste nye LIS1-stillingene gis ekstra finanisering i form av lønnstilskudd. Tilskuddet utbetales 

forskuddsvis etter lister fra Statsforvalteren med oversikt over antall LIS1-stillinger i hver enkelt 

kommune inneværende år. 

 
 

5. Rapportering fra tilskuddsmottaker skal inneholde 

 

Dette er en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker (kommunen). 

Innrapporteringen av LIS1 stillinger fra statsforvalter til Helsedirektoratet skjer etterskuddsvis etter 

gjennomført veiledning. 

Statsforvalteren skal innen 15.08 hvert år innrapportere for høstsemesteret året før og vårsemesteret 

inneværende år. Innrapportering fra Statforvalteren danner grunnlaget for tilskuddsberegningen. 

 
 

6. Kriterier for måloppnåelse for ordningen 
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Dette er en refusjonsordning hvor målet for tilskuddsordningen anses å være oppnådd når tilskudd er 

utbetalt. 

 

 

7. Søknadsbehandling 
 

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet  

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet 

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev 

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: 

 

 

 

8. Klage på vedtaket 
 

Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 

§28 er det ikke klagerett. 

 

 
9.  Rutiner for utbetaling 
 

Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet eller vil kunne avkortes ved neste 

års tildeling.  

 

Helsedirektoratet utbetaler tilskudd så snart vedtak er fattet og erklæring om gjennomført veiledning er 

sendt inn. 

 

 

10. Oppfølging og kontroll 
 

Helsedirektoratet kan føre kontroll med: 

- at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev 

- at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 

rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd. 

 

Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. 

Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre 

og lette kontrollarbeidet. 

 

Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller. 

 

 

11.  Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer 

 

Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller kravene som stilles i regelverket eller tilskuddsbrevet 

bortfaller tilskuddet.  

 

Gir mottaker uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser kan 

tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt delvis/helt. Helsedirektoratet kan nekte tilskuddsmottakeren 
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å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 

 
 

12. Utlysning 
 
Utlyses på www.helsedirektoratet.no 

 

 

 


