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Regelverk for tilskuddsordning:

Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk
1. Mål og målgruppe for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å fremme god helse og trivsel blant studenter og forebygge problemer
knyttet til rusmiddelbruk.
Tilskuddsordningen skal fremme nytekning, samarbeid og kunnskapsdeling om forebyggende rusarbeid og
psykisk helsearbeid mot studenter.
Ordningen skal benyttes til å følge opp funnene i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).
Målgruppe: Studentsamskipnader, samt universiteter/høyskoler og studentorganisasjoner som har

samarbeidsavtale med studentsamskipnaden.
2. Hvem kan få tilskudd
☐ Kommuner
☐ Fylkeskommuner
☐ Interkommunale selskaper
☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
☐ Frivillige og ideelle organisasjoner
☒ Universiteter og høyskoler
☒ Bedrifter
☐ Utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)
☒ Annet foretak, se presisering
Tillegg og presiseringer:
Studentsamskipnader etter samskipnadsloven kan søke og motta tilskudd under tilskuddsordningen.
Universiteter, høyskoler og fagskoler samt studentorganisasjoner kan søke tilskudd når det foreligger en
samarbeidsavtale med studentsamskipnaden om det konkrete prosjektet/tiltaket. I tillegg er ANSA –
studentorganisasjonen for norske studenter i utlandet – søknadsberettiget.

3. Søknaden skal inneholde
☒ Søkerens mål med tilskuddet
☒ Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
☒ Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
☒ Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
☒ Egenfinansiering
☒ Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).
☒ Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og
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måloppnåelse
☒ Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.
Tillegg og presiseringer:
• Det skal søkes om midler for en periode på 3 år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres
med forbehold om videreføring i statsbudsjettet påfølgende år.

4. Tildelingskriterier
☒ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse
☐ Ordningen er øremerket i statsbudsjettet
☐ Kvantifiserbare tildelingskriterier
☐ Andel av regnskapsførte utgifter
Det gis tilskudd til:
• Alle prosjekter skal evalueres. Inntil 10 prosent av prosjektmidlene kan benyttes til finansiering av
evalueringsarbeidet.
•

Bevilgningen skal ikke gå til å finansiere eksisterende tilbud eller stillinger for målgruppen.

•

Det kan også innvilges støtte til tiltak som bidrar til systematisk utvikling av kunnskapen om
studenters helse og trivsel, eller til tiltak som stimulerer studiestedene til å etablere retningslinjer for
rusmiddelbruk og andre rusmiddelforebyggende tiltak ved studiestedene.

Tilskuddsberegning:
Kategori
(vekting)

Kriterier
Fokus på forebyggende arbeid

Prosjekt
(50%)

Søknad
(30%)

Budsjett
(20%)

Fokus på utvikling av tjenestetilbud
Fokus på systematisk og helhetlig arbeid
Overføringsverdi til og samarbeid mellom samskipnader
Grad av innovasjon og nytekning
Målrettethet og kriterier for måloppnåelse
Kunnskapsbasert metode
Planlegging av aktiviteter og tidsplan
Plan for evaluering inkludert finansiering av evaluering
Plan for videreføring etter endt prosjektperiode
Klart og presist budsjett
Kost-nytte-vurdering
Plan for finansiering

5. Rapportering fra tilskuddsmottaker skal inneholde
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Måloppnåelse
Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har bidratt til måloppnåelsen (se punkt 6).
Det skal rapporteres på mål og resultater oppnådd gjennom tilskuddet:
• Antall studenter som har vært inkludert i helsefremmende eller forebyggende tiltak
• Antall studenter som har mottatt tilbud knyttet opp mot psykisk helse og/eller rus
• Utvikling av ny kunnskap om studenters psykiske helse og/eller rusmiddelproblematikk
• Resultater og funn fra evaluering etter endt prosjektperiode
Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs.
per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.
Regnskap
Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.
Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år.
Revisorattestasjon
Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.
Avtalte kontrollhandlinger:

6. Kriterier for måloppnåelse for ordningen
Tilskuddsordningens måloppnåelse vurderes av Helsedirektoratet basert på rapportering fra
tilskuddsmottagere (punkt 5).
Måloppnåelse for ordningen som helhet vurderes ut fra følgende kriterier:
• Antall og type helsefremmende og forebyggende tiltak som er gjennomført
• Antall studenter omfattet av helsefremmende/forebyggende tiltak
• Oppfølging av funn i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)
• Utvikling av retningslinjer for rusmiddelbruk og rusmiddelforebyggende tiltak ved studiestedene
• Gjennomført samarbeid og kunnskapsdeling
• Ny kunnskap om studenters psykiske helse og rusmiddelproblematikk
Fra andre kilder:
Resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

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

8. Klage på vedtaket
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Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven §28 er
det klagerett. Klagen skal sendes Helsedirektoratet.

9. Rutiner for utbetaling
Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller
organisasjonsnummer er endret.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet.

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
å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes.
Tillegg og presiseringer:

12. Kunngjøring
Kunngjøres på www.helsedirektoratet.no
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