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I anledning af Deres ans�gning om tilskud til projektet: 
�Kompetenceudvikling af n�glepersoner p� 

demensomr�det� skal Sundhedsstyrelsen hermed meddele Dem, at 
der er bevilget tilskud p� 379.000 kr. til anvendelse i projektperioden. 
Retningslinjer, betingelser m.m. fremg�r af vedlagte 
tilsagnsskrivelse. 

 

Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 97 ans�gninger til et samlet 
bel�b p� 165,8 mio. kr. Der er i puljen afsat 47,5 mio. kr. til 
projekterne. 24 ans�gere har f�et bevilget st�tte fra statspuljen. 

 

Vedlagte tilsagn yder 200.000 kr. til projektet. Under foruds�tning af 

bevillingsoptagelse p� finansloven for 2019 vil der blive ydet 
yderligere tilskud i 2019 p� 179.000 kr., s�ledes der samlet kan 
anvendes 379.000 kr. i projektperioden. Midler fra 2018 kan ogs� 
anvendes i 2019, s�fremt budget svarende hertil er godkendt. 



 

Som f�lge heraf vil Sundhedsstyrelsen indkalde status fra projekterne 
en gang �rligt. Dette forventes primo 2019. Statussen skal indeholde 
en faglig og �konomisk status. 

 

Vedlagt er: 

. Sundhedsstyrelsens tilsagnsskrivelse, der indeholder oplysninger 
om det bevilgede tilskuds st�rrelse og hvilke aktiviteter 
tilskuddet m� anvendes til samt Sundhedsstyrelsens 
tilskudsbetingelser. 
. Sundhedsstyrelsens regnskabsinstruks for projekttilskud under 
500.000 kr. 
. Skrivelse vedr�rende tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers 
revisor/institutionens regnskabsansvarliges accept af 
Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser. 

 

S�fremt Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget skrivelsen i 
underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato, bortfalder 
tilskuddet uden yderligere varsel. 

 

S�fremt der er tvivlssp�rgsm�l til ovenn�vnte, kan der rettes 
henvendelse til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Dahl
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I anledning af Jeres ans�gning om tilskud til projektet: 

 

�Kompetenceudvikling af n�glepersoner p� 

demensomr�det� 

 

skal Sundhedsstyrelsen meddele, at der er bevilget et tilskud p� 200.000 kr. til 
anvendelse inden 30. september 2019. 

 

Der bevilges st�tte til aktiviteter i henhold til fremsendte ans�gning. 

 

./. Retningslinier for anvendelse af bevillingen og afl�ggelse af regnskab fremg�r af 
vedlagte regnskabsinstruks for projekttilskud under 500.000 kr. Endvidere g�lder 
f�lgende betingelser for tilsagnet: 

 

Tilskudsmodtager er forpligtet til at deltage i monitoreringen og indg� i et
samarbejde 

med den leverand�r, der forest�r monitoreringen. Dette indeb�rer bl.a., at 

tilskudsmodtager skal udarbejde maillister p� de medarbejdere, der deltager i 

kompetencel�ftet, oversigt over start- og sluttidspunkter for deltagelsen og sikre det 

n�dvendige ledelsesfokus p� den enkelte medarbejders besvarelse af
sp�rgeskemaer. 

 

 

Det aftalem�ssige grundlag for ydelse af tilskud 

 

Tilsagn om tilskud ydes p� grundlag af ans�gning af 20. marts 2018, herunder 
tidsplan og budget. Herudover indg�r n�rv�rende tilsagnsskrivelse samt vedlagte 
skrivelse i udfyldt stand i det aftalem�ssige grundlag for Sundhedsstyrelsens tilskud. 

 

 

Projektansvarlig og projektets gennemf�relse 

 

1. Tilskudsmodtager er ansvarlig for gennemf�relse af projektet inden for de i 



projektbeskrivelsen anf�rte faglige, �konomiske og tidsm�ssige rammer samt de 
eventuelle aftaler om �ndringer af projektbeskrivelsen, der indg�s skriftligt med 
Sundhedsstyrelsen under projektets gennemf�relse. 

 

Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udf�relse af 
projektet eller dele heraf, herunder for tilvejebringelse af forn�dent 
kontraktgrundlag. 

 

2. Forsinkes projektet, eller �ndres foruds�tningerne for projektets gennemf�relse 
v�sentligt i forhold til projektbeskrivelsen med aftalte �ndringer, skal 
Sundhedsstyrelsen straks underrettes herom. Tilskudsmodtager skal fremkomme 

�
med et forslag til l�sning af de opst�ede problemer med henblik p� styrelsens 
skriftlige accept af den p�g�ldende l�sning. 

 

3. Sundhedsstyrelsen skal under og efter projektets gennemf�relse gives adgang 
til besigtigelse eller anden kontrol med og indsigt i det st�ttede projekts forl�b. 

 

4. Den 1. juni 2018 er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan afholdes 
udgifter, som kan d�kkes af tilskuddet med de heri angivne betingelser. 

 

Budget 

 

5. Tilskud ydes alene til udgifter i overensstemmelse med budgettet og de i 
aftalegrundlaget angivne projektforuds�tninger. Tilskudsmodtager kan uden 
forudg�ende accept omdisponere mellem de enkelte tilskudsberettigede 
budgetposter med et bel�b, der ikke overstiger 10% af den enkelte budgetpost. 

 

Omdisponeringer mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter som 
overstiger 10% af den enkelte budgetpost, kan kun finde sted efter 
Sundhedsstyrelsens skriftlige accept af de enkelte omdisponeringer. 

 

6. Overskridelser i forhold til det samlede budget, fx p� grund af pris- og 
l�nstigninger eller merforbrug i arbejdstid, vil ikke blive d�kket. 



 

7. �ndres budgettet v�sentligt, skal der udarbejdes et nyt budget i 
overensstemmelse med de aftalte �ndringer. Budgettet skal godkendes af 
Sundhedsstyrelsen. 

 

Accept af tilsagnsbetingelserne 

 

8. Tilskudsmodtager skal returnere vedlagte skrivelse i underskrevet stand til 
Sundhedsstyrelsen. Med denne skrivelse accepterer tilskudsmodtager og 
tilskudsmodtagers revisor/institutionens/instituttets regnskabsansvarlige 
Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser og regnskabsinstruks. 

 

9. S�fremt Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget skrivelsen i underskrevet stand 
inden 4 uger fra dags dato, bortfalder tilsagnet om tilskud uden yderligere varsel. 

 

Udbetaling af tilskud 

 

10. Det bevilgede tilskud vil blive anvist fra Sundhedsstyrelsen efter skriftlig 
anmodning fra bevillingshaveren. Tilskuddet anvises i en �rlig rate, eller 
bagudrettet i en st�rre rate. I brevet (Sundhedsstyrelsens skabelon til udbetaling 
skal anvendes) skal det oplyses, til hvilket pengeinstitut (registreringsnummer, 
kontonummer og adresse) bel�bet �nskes anvist til. Til brug for 
Sundhedsstyrelsens indberetningspligt til SKAT af offentlige tilskud skal der 
oplyses CPR-nummer, CVR-nummer eller SE-nummer. S�fremt 
tilskudsmodtager ikke har CPR-nummer, CVR-nummer eller SE-nummer skal 
der afgives identifikationsoplysning p� den person, der er berettiget til at handle 
p� tilskudsmodtagerens vegne. 

 

11. S�fremt bevillingen tildeles i to eller flere rater, udbetales senere rater 
ligeledes efter skriftlig anmodning og under foruds�tning af, at 
tilfredsstillende statusrapport er indsendt til Sundhedsstyrelsen. Udbetaling 

�
sker under foruds�tning af, at tilsagnsbetingelserne og regnskabsinstruks 
overholdes. 

 



12. S�fremt tilskudsbel�bet er momspligtigt for tilskudsmodtageren, skal der 
g�res opm�rksom p� dette. 

Regels�t: Tilskuddet er momspligtig for tilskudsmodtager, n�r det m� anses 
for hel eller delvis betaling for en momspligtig leverance foretaget af 
tilskudsmodtager. Tilskuddet udg�r en betaling, n�r det er direkte forbundet 
med prisen p� en leverance. Herudover skal leverancen v�re omfattet af 
momspligten efter momslovens regler. 

 

Regnskab og revision 

 

13. Ved projektets afslutning fremsendes et samlet projektregnskab, der er direkte 
sammenligneligt med budgetterne, til Sundhedsstyrelsen. Regnskabet skal 
indsendes senest 3 m�neder efter, at tilskuddet er opbrugt, og senest den 1. 
januar 2020. 

 

Retningslinier for anvendelse af bevillingen og afl�ggelse af regnskab fremg�r af 
Sundheds- og �ldreministeriets regnskabsinstruks for projektilskud under 
500.000 kr. 

 

Opm�rksomheden henledes p�, at det ikke er et krav at regnskabet p�tegnes af en 
revisor. I evt. p�tegningen skal det bekr�ftes, at regnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med n�rv�rende tilskudsbetingelser samt Sundhedsstyrelsens 
regnskabsinstruks for projekttilskud under 500.000 kr. 

 

S�fremt bevillingshavers institution er underlagt Rigsrevisionens kontrol, er det 
tilstr�kkeligt, at den p�g�ldende institution p�f�rer regnskabet f�lgende 
bem�rkning: 

 

�P� given foranledning bekr�ftes, at ovenst�ende regnskab udg�r en integreret 
del af Frederiksberg Kommunes regnskabssystem, der er underlagt 
Rigsrevisionens kontrol. Originale bilag opbevares af Frederiksberg Kommune� 

 

Regnskabet underskrives af den p�g�ldende institutions/instituts 
regnskabsansvarlige og af tilskudsmodtager. 

 

Opm�rksomheden henledes p�, at ved afl�nning m� satserne ikke overskride den 
overenskomstm�ssige afl�nning i staten eller kommunerne for tilsvarende 
arbejde. Ved k�rsel skal statens laveste takst benyttes. 



 

Afrapportering og evaluering 

 

14. Ved projektets afslutning fremsendes faglig afrapportering. Rapporten skal 
fremsendes elektronisk og skal v�re Sundhedsstyrelsen i h�nde senest 3 
m�neder efter, at tilskuddet er opbrugt og senest den 1. januar 2020 . 

 

Rapporten skal bl.a. indeholde en beskrivelse og vurdering af: 

. Projektets gennemf�relse og resultater i relation til projektbeskrivelsen 
og eventuelle senere godkendte �ndringer 
. Eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske 
resultater 

�
. Anvendelse af projekterfaringer og resultater der er opn�et i forbindelse 
med projektets gennemf�relse 

 

Det er et krav, at det af rapporten og anden afrapportering fra projektet 
fremg�r, at der er ydet tilskud fra Sundhedsstyrelsen. 

 

Rettigheder 

 

15. Projektets resultater kan frit offentligg�res. 

 

16. Med mindre andet fremg�r af de s�rlige betingelser skal apparatur, som indg�r i

projektbudgettet, ved projektets afslutning overdrages til Sundhedsstyrelsen, 
medmindre apparaturet kan anvendes til brug for lignende projekter i den 
p�g�ldende institution. S�fremt apparaturet overdrages til den p�g�ldende 
institution efter projektets afslutning, skal der i forbindelse med 
regnskabsafl�ggelsen, fremsendes en erkl�ring fra institutionen om, at 
apparaturet er overdraget til denne og vil blive anvendt til lignende projekter. 

 

Bortfald af tilsagnet 

 



17. S�fremt projektet opgives eller ikke gennemf�res i overensstemmelse med 
projektbeskrivelsen med aftalte �ndringer, eller tilskudsmodtager i �vrigt ikke 
overholder Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser, kan Sundhedsstyrelsen 
foretage reduktion i tilskuddet eller kr�ve hel eller delvis tilbagebetaling af 
allerede udbetalte tilskudsmidler. 

 

18. S�fremt projektet ikke er p�begyndt inden 6 m�neder efter tilsagnet eller 
tilskuddet ikke er fuldt opbrugt inden den 30. september 2019, kan 
Sundhedsstyrelsen foretage reduktion i tilskuddet eller kr�ve hel eller delvis 
tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler, der ikke er brugt, inklusive 
p�l�bne renter til Sundhedsstyrelsen. 

 

19. Tilskuddet er givet under foruds�tning af, at der ikke er opn�et eller senere 
opn�s tilskud til de budgetposter, som dette tilsagn d�kker. I givet fald skal 
dette meddeles Sundhedsstyrelsen, som kan foretage reduktion i tilskuddet 
eller kr�ve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler. 

 

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen 

 

20. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen kan ske til Kristian Grivskov (krgr@sst.dk) 
tlf. 9359 0170 eller Kasper Dahl (kad@sst.dk) tlf. 7226 9559 med henvisning 
til 7-2819-36/1. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Dahl 

 

 

�
Regnskabsinstruks - projekttilskud under 500.000 kr. (Version 1) 

 



Anvendelse af bevillingen 

Bevillingsbel�bet er fastsat p� grundlag af ans�gningens projektbudget til hel eller 
delvis d�kning af udgifterne. 

 

Form�let med projektet m� ikke �ndres og bevillingsbel�bet m� ikke anvendes p�

en m�de, der afviger fra budgettet, med mindre der er indhentet forudg�ende 
godkendelse hos tilskudsgiveren. 

 

Udbetaling - anbringelse � renter 

Det bevilgede bel�b udbetales af tilskudsgiveren efter skriftlig anmodning fra 
tilskudsmodtageren. Udbetaling kan ske til den projekt- eller regnskabsansvarlige 
eller dennes bankforbindelse. I den skriftlige anmodning skal det oplyses, til 
hvilket pengeinstitut (registreringsnummer, kontonummer og adresse) bel�bet �n-
skes anvist til. 

 

Omfatter bevillingen to eller flere rater, udbetales senere rater ligeledes efter 
skriftlig anmodning og under foruds�tning af, at tilfredsstillende delrapport er 
indsendt til tilskudsgiveren. 

 

Anviste bel�b, der ikke straks anvendes, skal henst� p� en s�rskilt konto i 
pengeinstitut eller henst� i mellemregning med den regnskabsansvarlig 
institution/organisation med angivelse af, at indest�ende midler er reserveret til 
anvendelse til det konkrete projekt. 

 

P�l�bne renter m� kun anvendes til form�l, hvortil bevilling er givet, og inden for 
bevillingens rammer. 

 

Afl�ggelse af regnskab 

Der skal til Sundhedsstyrelsen indsendes et projektregnskab. I det indsendte 
regnskab skal bevillingen fra tilskudsgiveren udtrykkeligt anf�res som s�rskilt 
indt�gtspost. Regnskabet skal specificere de udgifter, der er afholdt af bevillingen, 
ligesom det skal fremg�, at bevillingen er anvendt i bevillings�ret. Ovenn�vnte 
krav kan opfyldes ved i note til et st�rre regnskab at specificere de udgifter, der er 
afholdt af bevillingen. Der anvendes samme opdeling i udgiftsposter, som blev 
anvendt i den ans�gning, der ligger til grund for bevillingen. 

 

Projektregnskabet indsendes med tilskudsmodtagerens (projektansvarlig) 
underskrift for hver enkelt bevilling (journalnummer), selv om der m�tte v�re givet 
flere bevillinger til samme form�l. 



 

Projektregnskabet skal v�re p�tegnet af revisor (statsautoriseret, registreret eller 
ikke-faguddannet) om regnskabets rigtighed og omfanget af den foretagne revision. 
P�tegningen skal indeholde de eventuelle bem�rkninger, som revisionen har givet 
anledning til. Revisionen skal efterpr�ve at tilskudsmodtager har udvist 
sparsommelighed. I p�tegningen skal bekr�ftes, at bevillingen er anvendt til de 
form�l, hvortil bevillingen er givet, samt at der ikke er v�sentlige fejl og mangler. 
Hvor tilskudsmodtagers almindelige revision er Kommunernes Revision eller 
Rigsrevisionen kan denne revision revidere regnskabet. 

 

Specielt vedr. bevillinger til l�nninger, honorarer mv. 

Det p�hviler tilskudsmodtageren, at s�rge for indbetaling af pensionsbidrag, 
kildeskat, feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og lignende, hvor dette er 

�
hjemlet. L�nudgifter og honorarer kan ikke reguleres efter det tidspunkt, hvor 
tildeling af tilskud har fundet sted. 

 

Der ydes ikke d�kning til l�n under sygdom eller sygedagpenge, ligesom 
medarbejdere i et projekt ikke vil f� kompenseret indt�gtstab i forbindelse med 
orlov (barsel), idet det foruds�ttes at tilskudsmodtageren afholder udgifterne hertil. 

 

Ved afl�nning m� satserne ikke overskride den overenskomstm�ssige afl�nning i 
staten eller kommunerne for tilsvarende arbejde. H�jere vederlag, herunder till�g 
for overarbejde, accepteres kun, hvor det undtagelsesvis er hjemlet ved bevillingen. 

 

Rejseudgifter 

Er der i bevillingen hjemmel til d�kning af rejseudgifter, skal offentlige 
befordringsmidler anvendes, hvor det er muligt og mest �konomisk. Er der 
undtagelsesvis af s�rlige grunde givet bevilling til at benytte eget motork�ret�j, 
ydes kilometergodtg�relse efter reglerne om tjenestem�nds benyttelse af eget 
befordringsmiddel p� tjenesterejser (laveste sats). 

 

Ved rejser i Danmark anvendes statens regler for time- og dagpenge. 

 

Rejser i udlandet d�kkes kun, hvis det fremg�r af bevillingen, og skal i s� fald 
foretages s� �konomisk som muligt. Der ydes maksimalt de for tjenestem�nd 
fastsatte godtg�relser ved tjenesterejser i udlandet. 

 

Apparatur mv. 



Bevillingen m� kun anvendes til anskaffelse af hj�lpemidler, apparatur mm., 
s�fremt dette fremg�r af bevillingsbrevet, hvorimod bevillingen kan anvendes til 
leje af hj�lpemidler osv. i forbindelse med s�danne form�l. S�fremt undervisnings- 

og oplysningsmateriale er en n�dvendig del af projektet, kan der ydes st�tte til 
udarbejdelsen heraf. 

 

Bortfald af bevillingen 

I tilf�lde af at et projekt ikke er p�begyndt inden 6 m�neder efter tilsagnet, eller en 
bevilling ikke er fuldt opbrugt inden udgangen af det kalender�r, der f�lger efter 
det �r, tilsagnet blev givet, bortfalder bevillingen, henholdsvis restbevillingen, og 
tilskudsmodtageren skal tilbagebetale anviste bel�b, der ikke er brugt, inklusive 
p�l�bne renter til tilskudsgiveren. 

 

Tilsvarende skal bel�bet tilbagebetales, s�fremt der ikke afl�gges et fyldestg�rende

og revideret regnskab samt hvis form�let med projektet ikke er opfyldt.

�
Sundhedsstyrelsen 

Planl�gning 

Islands Brygge 67 

2300 K�benhavn S 

 

 

Tilskudssagen: Kompetenceudvikling af n�glepersoner p� 

demensomr�det - j.nr. 7-2819-36/1 

 

Accept af tilskudsbetingelser 

 

Tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor / institutionens regnskabsansvarlige 
accepterer med sin underskrift Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser af 3. juli 2018 
samt Sundheds- og �ldreministeriets regnskabsinstruks for projekttilskud under 
500.000 kr. 

 

Den 1. juni 2018 er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan afholdes udgifter, som 
kan d�kkes af tilskuddet p� 379.000 kr. med de heri angivne betingelser. 

 



Skrivelsen returneres i udfyldt stand til Sundhedsstyrelsen. S�fremt 
Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget skrivelsen i underskrevet stand inden 4 
uger fra dags dato, bortfalder tilsagnet om tilskud uden yderligere varsel. 

 

 

 

Tilskudsmodtagers SE nr.: _________________ CVR nr.:___________________ 

(udbetalte tilskud indberettes til SKAT p� det anf�rte virksomhedsnummer) 

 

 

 

Tilskudsmodtagers pengeinstitut:____________________________ 

(registrerings nr., konto nr. og adresse) 

 

 

 

Tilskudsmodtagers e-mail: _______________________________ 

(til brug ifm. korrespondance under tilskudssagen) 

 

 

 

Dato: ___________________ _________________________________ 

 Tilskudsmodtager Revisor / Institutionens regnskabsansvarlige 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Frederiksberg Kommune 

R�dhuset 



Smallegade 1 

2000 Frederiksberg 

 

�


