
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Retting i Prop. 1 S (2021-2022) for Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Jeg gjør følgende rettinger i Prop. 1 S (2021–2022) under Helse- og omsorgsdepartementet: 

 
- Side 39, spalte 1, under «2.38 Velferdsteknologi», andre linje: «teknologisk støtte til 

fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser med formål å gjøre det enklere å delta i og mestre 
fritidsaktiviteter» endres til «teknologisk støtte til barn, unge og voksne med medfødte 
eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser med formål å gjøre det enklere å delta i 
og mestre bl.a. fritidsaktiviteter.» 
 

- Side 217, spalte 2, andre strekpunkt: «1,289 mill kroner» endres til «6,9 mill. kroner». 

 
- Side 270, spalte 2 strekliste: «2 mill. kroner til satsingen på teknologisk støtte til 

fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonshemminger» endres til «2 mill. kroner til satsingen på teknologisk støtte for 
barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser med 
formål å gjøre det enklere å delta i og mestre bl.a. fritidsaktiviteter.» 

 
- Side 276, spalte 2, overskrift: «Teknologisk støtte til fritidsaktiviteter for barn, unge og 

voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser» endres til 
«Teknologisk støtte for barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser.» 

 
- Side 276, spalte 2, første avsnitt etter overskrift: «Formålet med tiltaket er å bidra til 

økt bruk av velferdsteknologi som kan gjøre det enklere for barn, unge og voksne 
med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser å delta i og mestre 
fritidsaktiviteter» endres til «Formålet med tiltaket er å bidra til økt bruk av 
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Side 2 
 

velferdsteknologi som kan gjøre det enklere for barn, unge og voksne med medfødte 
eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser å delta i og mestre bl.a. fritidsaktiviteter.» 

 

- Side 295, spalte 1, andre linje «4,5 mill. koner» erstattes med «10,1 mill. kroner». 

 

- Side 295, spalte 1, siste avsnitt: «9 mill. koner» erstattes med «3,4 mill. kroner» 

 

- Side 313, spalte 2, første avsnitt, siste setning under Pilot primærhelseteam «92,9 

mill. kroner» erstattes med «93,7 mill. kroner». 

 
- Side 400, spalte 2 siste avsnitt før nytt kapittel. Setning nr. fem «Det foreslås å 

oppheve bagatellgrensen fra 2022.» endres til «Det foreslås å oppheve 
bagatellgrensen fra 2022, jf. folketrygdloven § 22-19, andre ledd.» 

 
- Side 404, spalte 2, under «Post 75 Logopedisk og ortoptisk behandling», fjerde 

avsnitt, siste setning: «Enkelte takster ble regulert allerede per 1. juli 2021, bl.a. 
videotakstene ble gjort permanente.» Endres til: «Enkelte takster ble regulert allerede 
per 1. juli 2021. Videotakstene ble i første omgang videreført til 31. desember 2021 i 
påvente av ny forskrift fra 1. januar 2022.» 

 

- Side 453, spalte 2, andre avsnitt under Fysisk og psykisk helse: «Regjeringen 

foreslår å videreføre 100 mill. kroner til tilskuddsordningene til støtte og avlastning, 

frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet) 

og stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten.» skal erstattes med: «Det er i 2020 

og 2021 bevilget midler til tilskuddsordningene til støtte og avlastning, frivillighetens 

program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet) og 

stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten.» 

 

 

   

 

Med hilsen, 

 

 
Ingvild Kjerkol 

 

 

Kopi 

 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
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