Vedlegg til Rundskriv IS-4/2021
2. Veiledning til utfylling av skjema for 2021
2.1 Generelt om rapporteringsløsninger via Altinn
Helsedirektoratet har elektroniske skjema for søknad og rapportering for de fleste
tilskuddsordningene.
Det er innført en ny rapporteringsrutine for tilskuddsordning særlig ressurskrevende helse- og
omsorgstjenester fra og med rapporteringen for 2020. Kommunene skal fylle ut skjemaet i Altinn,
signere og sende det inn gjennom Altinn til signering av revisor.
Dette betyr det for deg som skal søke tilskudd:

•
•
•

Du må skaffe deg MinID/ BankID eller en av de andre innloggingsalternativene til Altinn
(obligatorisk).
Du må be om å få delegert rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i din virksomhet
(obligatorisk).
Den enkelte revisor som skal signere på skjemaet må inneha rolle enten som "Ansvarlig
revisor" eller "Revisormedarbeider" (obligatorisk)

Hvordan delegere roller?

•
•
•
•
•

Logg på med din egen bruker, for eksempel med MinID/ BankID eller engangskoder fra
Altinn.
Gå til fanen tilgangsstyring og velg deleger roller og rettigheter i menyen til venstre.
Velg rolle på vegne av virksomheten i rullegardin.
Skriv inn fødselsnummer og etternavn på personen man ønsker å tildele rolle, huk av for
rollen helse-sosial og velferdstjenester og trykk på knappen deleger rolle(r).
Nå har personen fått tilgang til rollen.
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Hvordan registrere kommunens revisor?
•
•
•
•
•

Revisor må være registrert som revisor for kommunen i Enhetsregisteret for å kunne signere på
skjemaet
Kommunen må benytte Samordnet registermelding for offentlig forvaltning på Altinn til å melde
revisor
Dersom skjema sendes inn av et underlagt organisasjonsledd i kommunen (for eksempel helseog sosialetaten i en kommune), må revisor være registrert for denne virksomheten
Når revisorrollen er registrert på kommunen i Enhetsregisteret, vil revisor automatisk få Altinnrollen "ansvarlig revisor" og revisor kan signere på det aktuelle skjemaet for kommunen
I tilfeller der et revisorfirma er registrert på kommunen i Enhetsregisteret er det daglig lederen
av revisorfirmaet som skal få Altinn-rollen "ansvarlig revisor". Daglig lederen kan selv delegere
rollene "Ansvarlig revisor" og "Revisormedarbeider" videre til ansatte i firmaet

Hvordan søke tilskudd gjennom Altinn?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få tilgang til Altinn, for eksempel MinID/ BankID eller engangskoder fra Altinn.
Få delegert rollen Helse- sosial og velferdstjenester (så tidlig som mulig).
Logg inn i Altinn med din egen bruker. Bruk lenke på www.helsedir.no/tilskudd så kommer du
direkte til riktig skjema.
Velg rolle på vegne av virksomheten.
Fyll ut skjema manuelt eller laste opp forenklet Excel-basert skjema ferdigutfylt (mal for skjemaet
ligger både på www.helsedirektoratet.no/tilskudd og i Altinn)
Kontroller skjemaet, evt. rett opp feil
Varsle ansvarlig revisor om at skjema er klart for signering ved å trykke "Varsle andre pr e-post".
Dette skjer i neste steg som er 2. Signering
Fyll inn kommunens revisor sin e-post på feltet og send til signering
Revisor kontrollerer, avlegger sin uttalelse, signerer og dere mottar kvitteringsnummer.
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•

Ved innlogging må man velge å representere kommunen (virksomheten), og ikke seg selv. Dette
gjelder både den som skal fylle ut skjemaet på vegne av kommunen og den ansvarlige revisoren
(obligatorisk)

2.2 Særskilt om rapporteringsrutiner for tilskudd til ressurskrevende tjenester
Fra og med 2015 er det utviklet en ny rapporteringsrutine via Altinn med sikkerhetsnivå 2. Den nye
rapporteringsløsningen endrer ikke kravene til hvilken dokumentasjon som skal sendes til
Helsedirektoratet.

Link til rapporteringsløsningen finnes på www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Kommunen som søker
skal navigere gjennom et skjema med fem sider, se bildene nedenfor.
•

Oversikt over sider i Hovedskjema
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•

Side 1: Informasjon før utfylling

• Side 2: søker
Obligatoriske felter er merket med rød stjerne [ Kommunenummer, kommunens e-postadresse,
Kontaktperson (fullt navn, e-postadresse, oppgi gjerne telefonnummer selv det ikke er obligatorisk)]
Det kan legges til kontaktperson
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• Side 3: Om søknaden
Året det kreves refusjon for, samt merknad om utbetaling av tilskudd må fylles ut.

•

Side 4: utgifter

Her kan man velge mellom å fylle inn manuelt eller laste opp Excell-fil

1. Fylle inn manuelt
o Oppi antall tjenestemottakere
o Trykk på "opprett tabell"
Bildet nedenfor vises
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Tabellen kan inneholde maks 500 tjenestemottakere. Det kan legges til tjenestemottaker eller slette
valgte tjeneste mottakere
Validering av tabellen:
o
o
o
o

Ingen av tallene kan være negative, dvs. registrering av negative tall medfører feilmelding
Registrering av desimaltall gir feilmelding
Fødselsår må være gyldig og høyere enn 1952
Timepris som er høyere enn 600kr/ time må begrunnes

Når et vilkårene ikke oppfylles, får man feilmelding som på bildet nedenfor
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o
o
o
o
•

Tjenestemottaker 3: må timepris begrunnes
Tjenestemottakere 4 & 5: tallene må avrundes ( i 1 000)
Tjenestemottaker 6: omfattes ikke av ordningen og må derfor slettes
Tjenestemottaker er under innslagspunkt, og må derfor slettes

Side 5: Oppsummering

Her kommer søknadens oppsummering med en viktig påminnelse: Husk å varsle revisor

Klikk på "kontroller skjema". Får du følgende melding, er skjemaet riktig utfylt, lukk dialogboksen og
gå videre
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Trykk deretter på "Videre til signering". Se bildet nedenfor.

Steg 2 av 3: signering og innsending dukker opp.

Før man trykker på "Signer og send inn" må det legge e-postadressen til kommunens ansvarlig
revisor ved tykke på "Varsle andre pr. e-post"
Bildet ser ut som nedenfor
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Oppgi e-postadressen til kommunens ansvarlig revisor i feltet "Til", så trykk på sendt e-post.
Klikk deretter på "Signer og send inn". Se bildet under

2. Last opp Excel-fil
Ved å velge "Last opp Excel-fil får du bildet nedenfor.
Klikk på "Klikk her får legge ved en fil". Da laster du opp ferdigutfylt "Skjema for innrapportering
2021 (Xlsx) lagret på din PC
Legg merk til at mal for skjema for innrapportering kan lastes ned enten fra Altinn eller fra
www.helsedirektoratet.no/tilskudd

Skjemaet kan behandles videre på samme måte som ved alternativ 1. "Fyll i manuelt"
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