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Vedrørende søknad om deltagelse i forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenester (SIO-prosjektet) - foreløpig svar 

Helsedirektoratet bekrefter herved å ha mottatt søknad fra Nordreisa kommune om 
deltagelse i «Forsøksordning med statlig finansierte omsorgstjenester». I den forbindelse vil 
gjøre oppmerksom på to nye dokument som er publisert på våre nettsider, 
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/sok-om-a-delta-i-sio-prosjektet : 
 

- Tilskuddsregelverk for ordningen kan hentes her: 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskuddsregelverk.pdf 

- Samarbeidsavtale mellom kommunen og Helsedirektoratet kan hentes her: 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Samarbeidsavtaler.pdf  

I henhold til tilskuddsregelverket legges følgende prinsipper til grunn for behandling av 
søknaden i Helsedirektoratet: 
 

1. Kommunen må oppfylle kravene til deltakelse jf. Tilskuddsregelverkets pkt 5.  

2. For å sikre spredning i landet, fordeles kommunene inn i geografiske områder. 

3. Kommunene grupperes i hvert geografiske område ut fra;  

 

a. Antall innbyggere (under 5000, mellom 5000-20.000 og over 20.000 innbyggere) 

b. Demografi 

c. Økonomiske forhold (frie inntekter) 

 

For å få til en god forsøksordning er det viktig at deltakende kommuner blir så representative 
som mulig i forhold til landets kommuner. Ved søknader fra flere enn 20 kommuner og hvis 
flere av kommunene er relativt like når det gjelder kriteriene ovenfor, vil det trekkes ut 
representative kommuner i hvert geografiske område. 
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Helsedirektoratet vil ut fra kriteriene ovenfor fordele søkerkommunene i to grupper, for så å 
trekke hvem av gruppene som kommer i modell A eller B. Helsedirektoratet innstiller for 
Helse- og omsorgsdepartementet som endelig avgjør hvilke kommuner som deltar. 
 
Det kan påregnes at søknaden er behandlet innen 15.01.16. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Mehre e.f. 
avdelingsdirektør 
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