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Regelverk for tilskuddsordning:

Testing og behandling i karantenehotell
1. Mål og målgruppe for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å dekke kommunenes kostnader til testing og behandling i
karantenehotell. Ordningen er en del av den nasjonale strategien for testing, isolering, smittesporing og
karantene ved covid-19 i kommunene.
Målgruppe for ordningen er bestemte kommuner.

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:
De som kan søke om tilskudd, er kommuner som utfører testing og behandling i karantenehotell som
omfattes av Justis- og beredskapsdepartementes refusjonsordning for karantenehotell (forvaltes av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

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
☐ Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og
måloppnåelse for prosjektet
☐ Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet
Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.
Tillegg og presiseringer:
Søknaden må dokumentere relevante kostnader i form av lønns- eller prosjektregnskap for perioden det
søkes for. Relevante kostnader som eventuelt ikke framgår av regnskapet, må sannsynliggjøres gjennom
annen dokumentasjon.
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Helsedirektoratet kan gi nærmere føringer i utlysningen for hvordan regnskapsinformasjon skal
innrapporteres og attesteres.

4. Tildelingskriterier
☐ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse
☐ Ordningen er øremerket i statsbudsjettet
☐ Kvantifiserbare tildelingskriterier
☒ Andel av regnskapsførte utgifter
Det gis tilskudd til:
Lønnskostnader og eventuelle andre kostnader knyttet til testing og behandling i karantenehotell.
Tillegg og presiseringer:
Det gis ikke tilskudd for kostnader som dekkes av HELFOs takster.
Søknader mottatt innen den 20. i måneden vil bli behandlet samlet.

5. Rapportering fra tilskuddsmottaker skal inneholde
Dette er en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig
dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted, legges ved søknaden.

6. Kriterier for måloppnåelse for ordningen
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: Søknader mottatt innen den 20. i måneden vil bli behandlet
samlet.

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
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Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller
organisasjonsnummer er endret.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet eller vil kunne avkortes ved neste
års tildeling.

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.

12. Utlysning
Utlyses på www.helsedirektoratet.no
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