Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
08.12.2015
09:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf. 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Jarle Solheim
Liv Wikeland
Harry Arnesen
Jakob Vaskinn
Patrica Ann Bendiksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SP

Saksnr

Innhold

PS 16/15

Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 7.10.2015

PS 17/15

Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019

PS 18/15

Referat sak

RS 27/15

Tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester og helse- og
omsorgstjenester

RS 28/15

Referat fra eldrerådskonferansen i Harstad 29.-30. september 2015

RS 29/15

Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd

RS 30/15

Innvilget tilskudd til rekruttering av fastleger

RS 31/15

Pårørendeskole - program høsten 2015

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

27.11.2015
2012/658

Saksnr
16/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
08.12.2015

Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 7.10.2015

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 7.10.2015. Til å signere
møteboka velges:
1. …..
2. …..

Saksopplysninger
Det vises til omtale av regler for godkjenning av møtebok slik som disse senest er gjengitt i framlegget til
K-sak 1/13. Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på tlf 77023000.
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok fra eldrerådets forrige møte 7.10.2015. En
godkjenningsordning betyr heller ikke fri rådighet til å endre på innholdet i møteboka. Vedtak som er
gjort kan ikke i seg selv endres ved rettinger i møteboka, men må eventuelt ta form av at en sak tas opp til
ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring av åpenbare feil og mangler i møtebokas
framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
30/15
11/15
27/15
6/15
15/15
17/15

23.11.2015
2015/889

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
01.12.2015
01.12.2015
02.12.2015
03.12.2015
04.12.2015
08.12.2015

Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019

Administrasjonssjefens innstilling
Høringssaken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen har avgitt innstilling i saken til formannskapets møte 30.11.2015.

Særtrykt vedlegg:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Vedlegg:
Vedlegg 2: Gebyrer og betalingssatser
Dokumenter i saken:
K-sak 64/15 Flyktningbosetting – fornyet vurdering
K-sak 63/15 Spørsmål om tilslutning til regionalt friluftsråd
K-sak 62/15 Eiendomsskattesats 2016 – alternative løsninger og budsjettkonsekvenser
K-sak 61/15 Budsjettregulering – reserveposter lønn 2015
K-sak 46/15 Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
K-sak 45/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring
K-sak 41/15 Fylkeskommunale institusjoner – søknad om fritak for eiendomsskatt
K-sak 39/15 Budsjettregulering – tilpasninger til Revidert nasjonalbudsjett
K-sak 38/15 Budsjettregulering – eiendomsforsikringer
K-sak 37/15 Budsjettregulering – bilhold
K-sak 36/15 Tertialrapport 1 2015
K-sak 30/15 Årsmeldinger for 2014
K-sak 26/15 Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014
K-sak 25/15 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014
K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

K-sak 17/15 Søknader om fritak for eiendomsskatt – institusjoner, lag og foreninger
K-sak 16/15 Fritak eiendomsskatt knyttet opp mot Frivillighetsregisteret
K-sak 14/15 Kvæfjord menighet – søknad om kommunal garanti
K-sak 13/15 Budsjettekniske endringer i investeringsbudsjett 2015
K-sak 7/15 Søknad om fritak for eiendomsskatt – grendehus, idrettsanlegg
K-sak 6/15 Budsjettregulering – oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak
K-sak 5/15 Budsjettregulering – husleie Frivilligsentralen
K-sak 2/15 Temasak: Barn og unges oppvekstvilkår i Kvæfjord
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Finansdepartementet 25.9.2015: Nasjonalbudsjettet 2016
Finansdepartementet 25.9.2015: Statsbudsjettet for budsjettåret 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.5.2015: Kommuneproposisjonen 2016
Fylkesmannen 18.11.2015 Referat fra ROBEK-møte 27.oktober 2015
Fylkesmannen 20.10.2015 Svar på søknad om kriseskjønnsmidler- Tildeling kr 1 000 000
Fylkesmannen 6.10.2015: Økonomiinfo 3/2015 Statsbudsjettet 2016 og det økonomiske opplegget for ko
Fylkesmannen september 2015: Kommunebildet for Troms 2014
Fylkesmannen 11.8.2015: Tilbakemelding på årsregnskap 2014 – innmelding i ROBEK
Fylkesmannen 13.6.2015: Økonomiinfo 2/2015 Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015
Fylkesmannen 30.3.2015 Tilbakemelding på årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
KS 5.10.2015: Mørke skyer – men tiltak finnes. Kommunene og norsk økonomi 2/2015
KS 12.5.2015: Notat om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 fra interessepolit
Utdanningsforbundet 3.11.2015: Innspill til budsjett 2016
Den norske kirke 21.10.2015 Budsjettforslag 2016
IKAT 12.10.2015 Budsjettinformasjon
Kvæfjord Frivilligsentral 5.10.2015 Søknad på kommunalt tilskudd for 2016
K-Sekretariatet 22.9.2015 Kontrollutvalgssak 24/15 – Budsjettramme 2016 – kontroll og tilsyn
Norsk Landbruksrådgiving 9.9.2015 Søknad om kommunalt tilskudd 2016
KS 8.9.2015 KS kontingent for 2016
Kvæfjord kommune 17.3.2015 Rundskriv nr 1/2015 – Budsjettrundskriv 2015
Saksopplysninger
Administrasjonssjefen presenterte et foreløpig forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 i møte
i formannskapet 20.11.2015. Det er deretter foretatt noen korrigeringer for trykkfeil i avsnitt 10:
Økonomiplan, uten at dette påvirker noen av de tallmessige konsekvenser slik disse ble beskrevet i
formannskapets møte.
Det er fra 23.11.2015 iverksatt utsending i papirformat, samtidig som administrasjonssjefens forslag til
budsjett og økonomiplan blir lagt ut på kommunens hjemmeside på internett www.kvafjord.kommune.no.
Formannskapets innstilling om budsjett, økonomiplan, gebyrer og betalingssatser skal etter reglene i
kommuneloven legges ut til alminnelig ettersyn før saken tas til behandling i kommunestyret, planlagt til
17.12.2015.
Forslaget til budsjett og økonomiplan blir også framlagt som høringssak i eldrerådet, ungdomsrådet, råd
for funksjonshemmede, samarbeidsutvalg i skoler og barnehager, arbeidsmiljøutvalget, teknisk utvalg og
levekårsutvalget. Eventuelle høringsuttalelser og andre innspill vedlegges budsjettsaken etter hvert som
slike måtte framkomme.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

PS18/15Referatsak

L
Scuz.—›tek ,^-113
Sci.ki,Ant

Helsedirektoratet

Deres ref.:

KVÆFJORD KOMMUNE
Bygdevegen 26

Vår ref.:

15/8978-3

Saksbehandler:

Elin lohanne

Dato:

13.10.2015

Sæther

9475 BORKENES

Innvilger tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester
over statsbudsjettet

Helsedirektoratet
mulighetene

og helse- og omsorgstjenester

2015 kap. 762, post 63

viser til søknad på tilskudd

for samlokalisering

01.10.2015

av allmennlegetjenester

under tilskuddsordningen
og kommunale

Utrede

helse- og

omsorgstjenester.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet

innvilger tiiskudd

allmennlegetjenester

på inntil 300 000 kroner til Samlokalisering

og helse- og omsorgstjenester

av

over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet

for 2015.
Tilskuddsbeløp

som skal utbetales i år er 300 000 kroner.

For 2015 er det bevilget 21 800 000 kroner til tilskuddsordningen.

Vi har mottatt

46 søknader,

og av disse har 32 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering

har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier,

måloppnåelse

og framdriftsplan.

Vi vurderer

at omfanget

tilskuddsordningen.
investering

av prosjektet/aktiviteten/driften

Trekker i henhold

og driftsutgifter.

til budsjettoversikten

søknadens budsjett,

går ut over rammene

for

bl.a konsulenttjenester,

Derfor innvilges søknaden kun delvis.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet

skal brukes i samsvar med budsjett

regelverket

for ordningen

Helsedirektoratet
Avoeling

Z

a ks

i søknaden,

primærhelsetjenester

allmenrneiset.,enestSr

Om Johanne
'ostboKs

- Divisjon

og tiltak som er beskrevet

og kravene i dette brevet.

Sae:her,

: 24163144

7000 St G:avs ,alass, 0:30
Org nr . 983 344

Oslo

3esøksadresse

Uriversitetsgata

2, 05:0

Tlf : 81.0 20 050

forventet

Tilskuddet

skal dekke utgifter

En bedre koordinert
Helsedirektoratet

til aktivitet

som retter seg mot målene

og mer tverrfaglig

helse- og omsorgstjeneste

legger følgende føringer for arbeidet

i kommunen.

som skal utføres

Tiltaket skal forankres i kommunen.
Tilskuddet

skal benyttes

de påpekte utgifter
Tilskuddet

i samsvar med budsjett

som tilskuddet

skal ikke dekke utgifter

og tiltak som er beskrevet

i søknaden, unntatt

ikke dekker.
til

innkjøp av utstyr eller investeringer

konslenttjenester.
Tilskuddet

kan ikke omdisponeres

til andre formål uten skriftlig godkjennelse

fra

Helsedirektoratet.
RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift
skal dere rapportere

hvert år dere mottar

tilskudd.

som går over flere år,
Nærmere krav til rapportering finnes

nedenfor.
Det skal rapporteres

i elektronisk

skjema i Altinn. Lenke finner dere på

www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Når du skal søke om tilskudd

er det en fordel å ha en rolle for virksomheten

eller rapportere

på tilskudd,

i Altinn. Les mer om dette på nettsidene

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen

skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet

Dette gjør dere ved å rapportere
Utrede mulighetene
omsorgstjenester

på kriteriene

for måloppnåelse

for samlokalisering

er oppnådd.

som er:

av allmennlegetjenester

og øvrige helse- og

i kommunen.

Regnskapsrapportering
Det skal føres regnskap for tilskuddet,
prosjektkode.

skilt fra det øvrige regnskapet

Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter

Regnskapet skal kunne sammenlignes
Rapporteringsmalen

inneholder

med budsjettet

ferdig definerte

viser hvilke artskonti

utgiftene

er fordelt

på. Utskriften

i søknaden.
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som regnskapstallene

direkte fra økonomisystemet
kan vise utgifter

trenger ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon
standardvilkårene.

med en

som er dekket av tilskuddet.

utgiftskategorier

føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift

for eksempel

aggregert

om krav til regnskapet

skal
som

per art og
i

STANDARDVILKÅR

FOR TILSKUDD

FRA HEISEDIREKTORATET

Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet
kontonummer
og/eller

må ha skriftlig

beskjed så fort som mulig om endringer

og kontaktperson.

Mottakere

i mottakers

uten faste ansatte må informere

adresse,

om ny leder

økonomiansvarlig/kasserer.

Generelle

vilkår

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt
betraktes

som rimelig, kan Helsedirektoratet

prosjektet/aktiviteten/driften
som Helsedirektoratets
Utgifter

er avsluttet.

i tilskuddsbrevet,

kreve at mottaker
Investeringer

eller ut over det som
tilbakebetaler

verdien

når

og utstyr som kjøpes inn, kan regnes

eiendom.

til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige

satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Lønnsmidler
overstige

til mottakere

som hovedsakelig

hva som er rimelig i forhold

Lov (forskrift)

om offentlig

Tilskuddsmottakere

anskaffelse

som er omfattet

denne ved bruk av tilskuddsmidler.
forutberegnelighet,

I noen tilfeller
vurdere

og objektiv

hvorvidt

av lov og forskrift

Følgende virksomheter

skal ikke

om offentlige

og etterprøvbarhet,

anskaffelser

må følge

krav er å sikre konkurranse,
og at utvelgelsen

skal skje etter

kriterier.

som hovedsakelig
de er omfattet

tilskudd

og krav til kjøp av varer og tjenester

vil det være vanskelig å vurdere

Tilskuddsmottakere

av offentlige

Lovens grunnleggende

gjennomsiktighet

ikke-diskriminerende

finansieres

til statlige lønninger.

om man er omfattet

er finansiert

av offentlige

av lov og forskrift.

midler (over 50 prosent)

må

av forskriften.

er omfattet

av forskriften

jf. forskrift

om offentlige

anskaffelser

§ 1-2:

Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse
Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
som tjener allmennhetens
forretningsmessig
karakter, og
som er et selvstendig

behov, og ikke er av industriell

rettssubjekt

eller

og

som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer sorn nevnt i første
ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller
som har et administrasjons-,
medlemmene

er oppnevnt

ledelses- eller kontrollorgan
av slike myndigheter

der over halvparten

av

eller organer.

Regnskap
Tilskuddet

gis som nettotilskudd,

med unntak av tilskudd til frivillige

organisasjoner.

Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet,
prosjektet/aktiviteten/driften

må omfatte

alle inntekter

det er gitt tilskudd til. Unntaket
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som relaterer

er momskompensasjon

seg til
for

frivillige

organisasjoner

som omtales under. Innte kter knyttet

som er ført, skal også føres opp i regnskapet.
inntekter

til arbeidet

eller de utgiftene

Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner,

på salg av utstyr, varer eller tjenester.

Momskompensasjon

til frivillige

Frivillige organisasjoner

organisasjoner

kan søke om momskompensasjon

Dette er en egen tilskuddsordning,
for prosjektet/aktiviteten/driften.
at et eventuelt

overskudd

og skal holdes utenom
Alternativt

fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
regnskapstallet

skal momskompensasjonen

som skyldes momskompensasjon

som innrapporteres
merkes tydelig, slik

ikke trekkes fra fremtidige

tilskudd eller kreves tilbakebetalt.
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet

er innvilget

for dette året.

Bruk av ubrukt tilskudd:

1. Tilbakebetaling av tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke
benytter hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt filskudd
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162,
merket med kapittel, post og vår referanse 15/8978. Helsedirektoratet skal
informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med
vår referanse 15/8978.
2

Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på skitten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke
om nytt tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte
midler eller så vil neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene.
Dette krever en ny fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring
og årlig søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd
og nytt tilskudd.

3

Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/avsluttes —kun
ett år:
Hvis det på slutten av året gjenstår
ferdigstilt,

ubrukte tilskuddsmidler

kan det søkes om å få overført tilskuddet

søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler
eller en helt ny søknad, før overføring
Mulige reaksjonsformer

vurderer

og prosjektet

ikke er

ett år. Dette krever en kortfattet
behov for ytterligere

opplysninger

kan behandles.

dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker

tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker
regelverket,

ikke opptrer

i samsvar med forutsetningene

kan hele eller deler av tilskuddet

gitt i tilskuddsbrevet

kreves tilbakebetalt.

Mislighold

og

kan få rettslig

forfølgelse.
Generelle vilkår
Eventuelle

investeringer

og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt
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i tilskuddsbrevet,

eiendom.

eller ut over det som

betraktes

som rimelig, kan Helsedirektoratet

prosjektet/aktiviteten/driften
Utgifter

kreve at mottaker

tilbakebetaler

verdien når

er avsluttet.

til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Dokumentinnsyn
Mottaker

har rett på innsyn i sakens dokumenter,

jf. forvaltningsloven

§§ 18 og 19.

Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat

fra relevante

offentlige

tilsyn eller kontroller

ska I sendes inn fortløpende

til

Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere
Helsedirektoratet

og dokumentasjon

krever at regnskapsdata

grunn for søknaden eller rapporteringen,
tilskuddet

skal oppbevares

av opplysninger

for kontroll

som ligger til

i minimum

10 år etter

ble mottatt.

Helsedirektoratets
forutsetningene,

forbeholder

seg retten til å kontrollere

at tilskuddet

og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter

kreve, hos tilskuddsmottaker
Har Helsedirektoratet
forbehold

og dokumentasjon

delegert

og deres samarbeidspartnere,

brukes etter

og steder som vi måtte

jf. bevilgningsreglementet

ansvaret for tilskuddsforvaltningen

§ 10.2.

til andre, tar vi også

om deres rett til kontroll.

Riksrevisjonen

har adgang til å kontrollere

lov om Riksrevisjonen

om tilskudd

brukes etter forutsetningene,

hjemlet

§ 12, 2. ledd.

Kunngjøring av tilskudd
Kunngjøring
nettsidene

med søknadsfrist

publiseres

våre kan dere abonnere

under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

på kunngjøringer.
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Hei!
Sendes til deg som sekretær for eldrerådet i din kommune.
Vedlagt følger referat fra eldrerådskonferansen i Harstad 29.-30. september 2015.
Knytter også til resolusjoner og foredragene (mangler et foredrag som ettersendes), samt skriv fra
Lavangen eldreråds møte 09.09.2015.
Fint om dette videreformidles til eldrerådet.
Mvh

Line Samuelsen

Fylkesordførerens forkontor
Troms fylkeskommune
Strandveien 13, Postboks 6600, 9296 Tromsø
Tlf. 77 78 80 11
Epost: line.samuelsen@tromsfylke.no
cid:image004.jpg@01CA3A
C1.E5146A60

file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/104847.HTML

30.11.2015

Vår dato:
15.10.2015

Til alle fylkesting og kommunestyrer

Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd
Eldrerådsloven og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m., ble vedtatt for å sikre eldre
og funksjonshemmede økt innflytelse og begrunnet med at begge grupper er
underrepresentert i folkevalgte organer. Resultatet fra valget i høst bekrefter at det fortsatt
er behov for eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle fylker og
kommuner.
Vår erfaring er at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er best tjent med hvert sitt
råd, fordi hver enkelt gruppes innflytelse svekkes om deres råd slås sammen.
Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) ønsker derfor å minne alle nyvalgte
kommunestyrer og fylkesting om at å slå sammen eldreråd og råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, kun kan skje om organisasjoner som representerer dem samtykker.
Hvis enten eldres organisasjoner eller organisasjoner som representerer mennesker med
nedsatt funksjonsevne ikke ønsker et felles råd, oppfylles ikke formålet med eldrerådsloven
og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for
menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Felles råd bør kun velges i spesielle tilfeller. Det
fremgår av (daværende) Arbeids- og inkluderingsdepartementets rundskriv A-32/2007:
«Kommunen og/ eller fylkeskommunen kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske
med nedsett funksjonsevne.
Skal ei representasjonsordning fungere godt, må ho ha legitimitet. Dersom menneske med
nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed
ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova.
Departementet ser det som avgjerande for ordninga at både organisasjonane, etablerte
frivillige råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldreråda vert høyrde før
kommunen/fylkeskommunen tek stilling til kva for representasjonsordning dei skal ha.
Saksområdet for eit eventuelt felles råd vil være saker som er særleg viktige for menneske
med nedsett funksjonsevne og alle saker som gjeld levekåra for eldre. Departementet viser
til rundskriv A-28/07 for omtale av saksområdet for råd for menneske med nedsett
funksjonsevne. Departementet meiner at felles råd berre bør veljast i særskilde høve.»

Pensjonistforbundet
Lilletorget 1
0184 OSLO

Telefon
22 34 87 70
Telefaks
22 34 87 83

Webside
www.pensjonistforbundet.no
E-post
pf@pensjonistforbundet.no

Bankgiro
9001 05 50202
Org.nr.
970 323 910
Side 1/2

Pensjonistforbundet, FFO og SAFO oppfordrer alle kommunestyrer og fylkesting til å ikke
opprette felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunestyrer og
fylkesting som likevel vurderer felles råd, må involvere eldres og funksjonshemmedes
organisasjoner og kun vedta felles råd om begge gruppers organisasjoner samtykker.
Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte organer hjemlet i to
ulike lover. Vi har vært i kontakt med direktør Helge Eide i KS om verdien av å ha separate råd
for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, både for gruppene de representerer og for
kommunestyrene og fylkestingene. Vi anmoder alle som opplever lokale uenigheter om
forståelse av lovene om å kontakte KS i fylket og våre organisasjoner for å få hjelp.

Vennlig hilsen

Jan Davidsen
Pensjonistforbundet

Knut Magne Ellingsen /s
FFO

Arne Lein /s
SAFO
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Innvilger tilskudd til Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende
statsbudsjettet

2015 kap. 762, post 63

Helsedirektoratet
Rekruttering

tiltak i legevakt over

viser til søknad på tilskudd

01.10.2015

av fastlege og kvalitetshevende

under tilskuddsordningen

tiltak i legevakt.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet
kvalitetshevende

innvilger tilskudd

på inntil 400 000 kroner til Rekruttering

tiltak i legevakt over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet

av fastleger

og

for 2015.

Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 400 000 kroner.
For 2015 er det bevilget 10 000 000 kroner til tilskuddsordningen.

Vi har mottatt

42 søknader,

og av disse har 22 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering
måloppnåelse

har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier,

søknadens budsjett,

og framdriftsplan.

Velg et elernent.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet

skal brukes i samsvar med budsjett

regelverket
Tilskuddet
•

for ordningen

Helsedirektoratet
Avdeling

- Divisjon

i søknaden,

og kravene i dette brevet.

skal dekke utgifter

Redusere antallet

og tiltak som er beskrevet

til aktivitet

ubesatte

som retter seg mot målene

fastlegehjemler/-stillinger

primærhelsetjenester

allmennhelsebenester

Elin Johanne Sæther, tlf.: 24163144
Postboks /000 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fa ks
•Org.nr.. 983 544

Besøksadresse

Unrversitetsgata

2, Oslo • 1-1f.:810 20 050

forventet

Økt kvalitet og kapasitet
Tilskuddet

skal benyttes

Tilskuddet

kan ikke omdisponeres

i legevakttjenesten.

i samsvar med budsjett

og tiltak som er beskrevet

i søknaden.

til andre formå I uten skriftlig godkjennelse

fra

Helsedirektoratet.

RAPPORTER1NGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering

er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift

skal dere rapportere

hvert år dere mottar

tilskudd.

Nærmere

som går over flere år,

krav til rapportering

finnes

nedenfor.
Det skal rapporteres

i elektronisk

skjema i Altinn.

www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Lenke finner dere på

Når du skal søke om tilskudd

er det en fordel å ha en rolle for virksomheten

eller rapportere

på tilskudd,

i Altinn. Les mer om dette på nettsidene

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen

ska I beskrive hvorda n og i hvilken grad målene for tilskuddet

Dette gjør dere ved å rapportere

på kriteriene

for måloppnåelse

er oppnådd.

som er:

Færre ubesatte fastlegehjemler/-stillinger
Flere fastleger

som deltar i legevakt.

Videre skal rapporteringen

inneholde:

Regnskap med revisorattestasjon.

KLAGERETT
Dere har ikke klagerett

på avgjørelsen.

Dette følger av forvaltningsloven

§ 28.

AKSEPT AV VILKÅR
Tilskuddet

utbetales

Akseptbrevet

når Helsedirektoratet

må returneres

Innvilgelse av tilskudd

All korrespondanse
med vår referanse

umiddelbart,

har mottatt

vedlagt «Aksept av vilkår».

og senest innen 2 uker etter mottatt

brev.

kan trekkes tilbake etter en purring.

skal sendes til postmottak@helsedir.no
12/10265.
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eller vår postadresse,

og merkes

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet

og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
RolfJ. Windspoll

e.f.

avdelingsdirektør
Elin Johanne Sæther
seniorrådgiver
Dokumentet

er godkjent

elektronisk
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet
kontonummer
og/eller

må ha skriftlig

beskjed så fort som mulig om endringer

og kontaktperson.

i mottakers

Motta kere uten faste ansatte må informere

adresse,

om ny leder

økonomiansvarlig/kasserer.

Generelle vilkår
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt
betraktes

som rimelig, kan Helsedirektoratet

prosjektet/aktiviteten/driften
som Helsedirektoratets

er avsluttet.

i tilskuddsbrevet,

kreve at mottaker
Investeringer

eller ut over det som
tilbakebetaler

verdien

når

og utstyr som kjøpes inn, kan regnes

eiendom.

Utgifter til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige

satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Lønnsmidler
overstige

til mottakere

som hovedsakelig

hva som er rimelig i forhold

finansieres

av offentlige

tilskudd

skal ikke

til statlige lønninger.

Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester
Tilskuddsmottakere

som er omfattet

denne ved bruk av tilskuddsmidler.
forutberegnelighet,
ikke-diskriminerende
I noen tilfeller

hvorvidt

som hovedsakelig
de er omfattet

Følgende virksomheter

om offentlige

Lovens grunnleggende

gjennomsiktighet
og etterprøvbarhet,
og objektiv kriterier.

vil det være vanskelig å vurdere

Tilskuddsmottakere
vurdere

av lov og forskrift

må følge

krav er å sikre konkurranse,
og at utvelgelsen

om man er omfattet

er finansiert

anskaffelser

av offentlige

skal skje etter

av lov og forskrift.

midler (over 50 prosent)

må

av forskriften.

er omfattet

av forskriften

jf. forskrift

om offentlige

anskaffelser

§ 1-2:

1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse
2 Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
som tjener allmennhetens
forretningsmessig

behov, og ikke er av industriell

kara kter, og

som er et selvstendig

rettssubjekt

som i hovedsak er finansiert
ledd, eller hvis forvaltning
som har et administrasjons-,
medlemmene

eller

er oppnevnt

og

av myndigheter

er underlagt

eller organer som nevnt i første

slike myndigheters

ledelses- eller kontrollorgan
av slike myndigheter

eller organers kontroll,
der over halvparten

av

eller orga ner.

Regnskap
Tilskuddet

gis som nettotilskudd,

med unntak av tilskudd til frivillige

organisasjoner.

Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet,
prosjektet/aktiviteten/driften

må omfatte

alle inntekter

det er gitt tilskudd til. Unntaket
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som relaterer

er momskompensasjon

seg til
for

eller

frivillige

organisasjoner

som omtales under. Inntekter

som er ført, skal også føres opp i regnskapet.
inntekter

knyttet

til arbeidet

eller de utgiftene

Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner,

på salg av utstyr, varer eller tjenester.

Momskompensasjon

til frivillige

Frivillige organisasjoner

organisasjoner

kan søke om momskompensasjon

Dette er en egen tilskuddsordning,
for prosjektet/aktiviteten/driften.
at et eventuelt

overskudd

og skal holdes utenom
Alternativt

fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
regnskapstallet

skal momskompensasjonen

som skyldes momskompensasjon

som innrapporteres
merkes tydelig, slik

ikke trekkes fra fremtidige

tilskudd eller kreves tilbakebetalt.
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet

er innvilget

for dette året.

Bruk av ubrukt tilskudd:

Tilbakebetaling av filskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte filskuddsmidler og dere ikke
benytter hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162,
merket med kapittel, post og vår referanse 12/10265. Helsedirektoratet skal
informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd(Whelsedinno merket med
vår referanse 12/10265.
Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke
om nytt tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte
midler eller så vil neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene.
Dette krever en ny fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring
og årlig søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd
og nytt filskudd.
3

Overføring av filskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigsfilles/avsluttes —kun
ett år,
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er
ferdigstilt,

kan det søkes om å få overført

tilskuddet

søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler
eller en helt ny søknad, før overføring

vurderer

ett år. Dette krever en kortfattet
behov for ytterligere

opplysninger

kan behandles.

Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker
regelverket,

ikke opptrer

i samsvar med forutsetningene

kan hele eller deler av tilskuddet

gitt i tilskuddsbrevet

kreves tilbakebetalt.

Mislighold

og

kan få rettslig

forfølgelse.
Generelle vilkår
Eventuelle

investeringer

og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt

i tilskuddsbrevet,
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eiendom.

eller ut over det som

som rimelig, kan Helsedirektoratet

betraktes

prosjektet/aktiviteten/driften
Utgifter

kreve at mottaker

tilbakebetaler

verdien når

er avsluttet.

til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige

satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Dokumentinnsyn
Mottaker

har rett på innsyn i sakens dokumenter,

jf. forvaltningsloven

§§ 18 og 19,

Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat

fra relevante

offentlige

tilsyn eller kontroller

skal sendes inn fortløpende

til

Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere
Helsedirektoratet

og dokumentasjon

krever at regnskapsdata

grunn for søknaden eller rapporteringen,
tilskuddet

skal oppbevares

av opplysninger

for kontroll

som ligger til

i minimum

10 år etter

ble mottatt.

Helsedirektoratets
forutsetningene,

forbeholder

seg retten til å kontrollere

og skal ha adgang til å undersøke

kreve, hos tilskuddsmottaker
Har Helsedirektoratet
forbehold

og dokumentasjon

delegert

at tilskuddet

alle dokumenter

og deres samarbeidspartnere,

brukes etter

og steder som vi måtte

jf. bevilgningsreglementet

ansvaret for tilskuddsforvaltningen

§ 10.2.

til andre, tar vi også

om deres rett til kontroll.

Riksrevisjonen

har adgang til å kontrollere

lov om Riksrevisjonen

om tilskudd

brukes etter forutsetningene,

hjernlet

§ 12, 2. ledd.

Kunngjøring av tilskudd
Kunngjøring
nettsidene

med søknadsfrist

publiseres

våre kan dere abonnere

under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

på kunngjøringer.
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På

i

AKSEPTAV VILKÅR
Akseptbrevet

må returneres

umiddelbart,

og senest innen 2 uker etter mottatt

brev.

Brevet skal sendes i retur til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Eller i skannet versjon til
gostmottak@helsedir.no

Vår ref: 12/10265 - 15
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING
Bygdevegen 26
9475 BORKENES
Org.nr.: 974792338
Innvilget

beløp: 400 000

Beløp til utbetaling:

400 000

Kontonummer
47800500237
IBAN-nummer

(dersom bank er utenfor Norge)

BIC/Swift-kode

(dersom bank er utenfor Norge)

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)

Kontaktperson,

telefonnummer

og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen

til rnottaker bes merket med

Rekruttering

og beholde

fastleger

Aksept av vilkår:

KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING aksepterer
vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 09.10.2015 med tittel Innvilger tilskudd
til Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt over
statsbudsjettet 2015 kap. 762, post 63.
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING bekrefter at dette
skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at
Helsedirektoratet varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur
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Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet
(prokura). For kommuner
fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådrnannen eller den som har fått delegert myndighet.
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og

Pårørendeskolen —program høsten 2015
23.september
Demens sykdommer,

forekomst,

årsak og symptomer

v/ lege Sidsel Mordt Andreassen

30. september
Kommunikasjon

med personer med demens

v/ demenskoordinator

i Harstad, Marit Kristiansen

7. oktober
Tekniske hjelpemidler
Økonomi

v/ ergoterapeut

Aina Nilsen og Janne Haugenes

og rettigheter

v/ demenskoordinator

i Kvæfjord kommune,

Irene Hagen

14. oktober
Informasjon

om tilbudet

v/koordinerende

i Kommunen

enhet Ann- Silje Rolness

21.oktober
Pårørendes opplevelser
v/Gro Dalsnes Sørensen og sykepleier

28. oktober
Aktivisering
v/ fysioterapaut

Vell møtt

Gudrun Øvreberg

i Alderspsykiatrisk

team,Liss Loholt

