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Regelverk for tilskuddsordning: 

Reise- og flytteutgifter for leger i del 1 av spesialistutdanningen og 

fysioterapeuter i turnus  

 
 
1. Mål og målgruppe for ordningen 

 
Tilskuddet skal helt eller delvis kompensere for reise- og flyttekostnader for leger i del 1 av spesialist-

utdanningen og fysioterapeuter i turnus, i forbindelse med tiltredelse av LIS1-stillinger/turnustjeneste i 

helseforetak, privat opptreningsinstitusjon eller kommunehelsetjenesten.  

 
 

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 (Helsepersonell registrert med HPR-nummer) 

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

  
Tillegg og presiseringer: 

Den enkelte LIS1-kandidat/turnusfysioterapeut kan søke refusjon etter tiltredelse i LIS1-

stilling/turnusstart. Søker oppgir sitt HPR-nummer ved pålogging til søknadsskjemaet på Altinn. 

 

 

3. Søknaden skal inneholde 
 

☐ Søkerens mål med tilskuddet  

☒ 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 

 

Tillegg og presiseringer: 

Utlegg må dokumenteres f.eks. gjennom bankutskrift eller kvittering.    

 

 

4. Tildelingskriterier  
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☐ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse  

☐ Ordningen er øremerket i statsbudsjettet 

☐ Kvantifiserbare tildelingskriterier 

☒ Andel av regnskapsførte utgifter  

 
Det gis tilskudd til: 

Det gis refusjon for kostnader knyttet til å reise og flytte fra utdanningssted eller tidligere turnussted. 

Reise/ flytting skal foretas på rimeligste måte og refusjon blir gitt i forhold til rimeligste alternativ.  

Det er ikke egenandel på reiseutgifter. Refusjon for å kjøre tur/retur/tur eller leie av bil gis som 

flytteutgifter. Overnatting eller diett (måltider på reisen) dekkes ikke. Det gis ikke refusjon ved 

reise/flytting etter fullført spesialisering/turnus. Det gis ikke refusjon for pendling.  

                                             

Tillegg og presiseringer:  

Ved reise for å tiltre LIS1-stilling/ turnustjeneste i helseforetak, i privat opptreningsinstitusjon eller  

kommunehelsetjenesten, får LIS1-kandidat/ turnusfysioterapeut tilskudd til reise for seg og sin husstand, 

dvs. ektefelle/samboer og barn som reiser til og skal bo sammen med vedkommende på spesialisering-

/turnusstedet. Husstanden kan reise i flere puljer, jf. eget punkt under.  

Utlegg må dokumenteres f.eks. gjennom bankutskrift eller kvittering. 

 

Tilskuddsberegning:  

Refusjon ytes etter regelverk innenfor gjeldende budsjettramme. Distrikts- og rekrutteringshensyn er 

vektlagt i ordningen. 

 

TILSKUDD TIL REISE  

- Reise med offentlig kommunikasjon  

Ved bruk av offentlige transportmidler som tog eller buss dekkes 100 % av rimeligste billettalternativ.  

- Reise med bil 

Ved bruk av egen bil dekkes utgiftene med halvparten av statens sats per km for 

kilometergodtgjørelse. Antall kilometer beregnes fra adressen du flytter fra og adressen du flytter til, 

slik dette fremkommer i http://www.1881.no/Kart/Veibeskrivelse. Det gis refusjon for 

husstandmedlemmer som er med, også her halvparten av statens sats per km per passasjer. Det kan 

refunderes utgift til ferge(r) slik dette fremkommer i 1881 (må dokumenteres med kvittering, 

kontoutskrift eller utskrift av fergeselskapets prisliste). Det  dekkes ikke drivstoff utover 

kjøregodtgjørelsen. 

- Reise med fly 

Nord-Norge: På grunn av avstand refunderes flybillett for reise til turnus i Nord-Norge, også innenfor 

Nord-Norge. Dette gjelder også om dette ikke er rimeligste måte. Rimeligste transport til/fra 

flyplassen(e) kan også refunderes, husk dokumentasjon. 

Sør-Norge: Beregningen gjøres ut ifra hva som ville blitt refundert dersom du hadde kjørt med bil. 

Det rimeligste alternativet for flyreise eller «biltur» blir refundert. Legg ved kvittering for flyturen og 

transport til/fra flyplassen(e). 

- Reise med Hurtigruta 

Har du reist med Hurtigruta så sender du kvittering. Alternativkostnaden vil bli beregnet som om 

strekningen ble kjørt med bil og det rimeligste alternativet av reisen med Hurtigruta eller «biltur» 

refunderes. 

- Dersom husstanden reiser i flere puljer 

http://www.1881.no/Kart/Veibeskrivelse
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Der medlemmer av husstanden har behov for å reise hver for seg og du søker om refusjon for dette, må 

du gi en kort redegjørelse for behovet, reisemåtene og reisedatoer. 

- Ved reise med små barn 

Ved reise med små barn på strekninger som er over 600 km, kan dekning for særskilte opplegg 

forekomme. F.eks. kan det etter vurdering gis refusjon både for at en av foreldrene reiser med bil og 

den andre reiser med fly med barnet/barna.   

 

TILSKUDD TIL FLYTTING 

Refusjon ytes med egenandel på 8.000 kroner. Egenandelen bortfaller når det flyttes til: 

• Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark (med unntak av Tromsø kommune) 

• Kommuner i tidligere Sogn og Fjordane 

• Trønderlagskommunene Namsos, Osen, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, 

Flatanger, Leka, Åfjord, og Nærøysund.  

- Flytte ved bruk av flyttebyrå, Hurtigruta eller transport i bil 

Ved flytting til fylker/kommuner som er unntatt egenandel kan det brukes flyttebyrå eller tilsvarende. 

Vilkåret for å få refusjon for bruk av flyttebyrå eller tilsvarende, er at søkeren innhenter og 

dokumenter tre pristilbud. Det gis refusjon for det rimeligste tilbudet. 

Tilbudene kan innhentes fra: 

• Registrerte flyttebyråer 

• Transport av bil med flyttelass på trailer eller med Hurtigruta. 

Hovedregelen er at alternativene ikke kan kombineres, du får refusjon kun for ett av alternativene.  

• Sørg for at tilbyderne gir sammenlignbare tilbud mht. antall kubikkmeter (kbm)  

• Det gis refusjon for å flytte inntil 25 kbm, barnefamilier inntil 35 kbm. Eventuell merkostnad 

dekkes av søker selv. 

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden: 

• Kvittering (fra nettbank eller fra flyttebyrået) 

• Faktura eller tilsvarende fra valgt tilbyder 

• Dokumentasjon av de tre pristilbudene 

 

- Flytte ved å sende pakker for inntil 6.000 kroner 

Det kan sendes pakker med posten eller tilsvarende uten å innhente pristilbud for inntil 6.000 kroner 

ved flytting til fylker/kommuner som er unntatt egenandel. Dersom beløpet overstiger 6.000 kroner 

kan søkeren enten innhente tre pristilbud (se under), eller dekke differansen selv. 

- Flytte ved å kjøre tur/retur/tur 

Dersom du ikke har sendt pakker eller brukt flyttebyrå eller tilsvarende, men du isteden har kjørt tre 

turer (tur/retur/tur) med egen bil, lånt bil eller leiebil, kan du søke om refusjon for dette. Det trekkes 

evt. egenandel. En av turene er reise, for denne trekkes ikke egenandel. 

- Flytte med leiebil eller tilhenger 

Leie skal gjøres på rimeligste måte. Utgiften skal dokumenteres med både kvittering og faktura, eller 

tilsvarende oversikt over hva prisen dekker. 

 

FLYTTING FRA UTLANDET 

Dersom søkeren reiser/flytter direkte fra utlandet til spesialiserings-/turnusstedet i Norge, gis det refusjon 

for reise-/flytteutgifter fra første ankomsted i Norge og frem til spesialiserings-/turnusstedet. Reise/flytting 

direkte fra utlandet skal dokumenteres ved oversikt over dato og sted for: avsluttet studium, eventuelt 

ferier/pauser mellom studium og spesialistutdanningen/turnus, samt dato for norsk turnuslisens eller 



Kapittel 783 post 79 

Oppdragskode 870151 

Erstatter tidligere versjon godkjent av HOD 02.05.13 

Godkjent av HOD 27.01.2021 

 

   

 
4 

 

autorisasjon. 

 

                                                           

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 sendes inn i søknadsbehandlingsfasen. 

 

 

6. Kriterier for måloppnåelse for ordningen 
 

Med utgangspunkt i fastsatte mål for ordningen (punkt 1) skal Helsedirektoratet rapportere tilbake til 

Stortinget om oppnådde resultater. Graden av måloppnåelse for ordningen som helhet belyses gjennom 

antallet leger i del 1 av spsesialistutdanningen og turnusfysioterapeuter som får refundert kostnader ved 

reise/flytting. 

 

 

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: Tilskudds- eller avslagsbrev. 

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Søknader saksbehandles fortløpende gjennom året. Søknad 

sendes inn fortløpende etter flytting.  

                                      

 

8. Klage på vedtaket 
 

Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven §28 er 

det klagerett. 

 

 
9.  Rutiner for utbetaling 

 
Helsedirektoratet utbetaler tilskudd så snart søknaden er mottatt og behandlet. 

 

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. 

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. 
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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 

 

 


