Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Råd for funksjonshemmede
Kvæfjord rådhus, møterom 2
23.11.2017
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
Randi Owe
Bente Hennie Fritjofsdatter
Berg
Kristin Vonheim Håkonseth
Børre Skoglund
Ler Wah Waw

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1

Representerer

2

Saksnr

Innhold

PS 16/17

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok

PS 17/17

INKO, avdeling Borkenes: Befaring

PS 18/17

Årsmelding 2016: råd for funksjonshemmede

PS 19/17

Høring: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

PS 20/17

Referatsaker

RS 18/17

Tilskudd 2017, frisklivstilbud

RS 19/17

Innvilgelse tilskudd 2017 Plan hab-rehab i samarb. m Harstad

RS 20/17

Tilskudd - FACT - team- tilsagnsbrev 2017

RS 21/17

Prosjektskjønnsmidler-utprøving og implementering av løsninger for
digitalisering av kommunale helse- og omsorgstjenester

RS 22/17

Samarbeidsavtale, pårørende skolen- signert avtale

RS 23/17

Statlig TT- ordning

PS 21/17
Saker som bes behandlet i senere møte
Eventuelle tilleggssaker.

Med vennlig hilsen
Randi Owe
leder
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
16/17

15.11.2017
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
23.11.2017

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 8.6.2017. Til å signere møteboka velges:
1. ................................
2. ................................
SaksopplysningerDet følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av
møtebok. Regler for føring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement –
oppdatering der det fremgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok for rådet for funksjonshemmedes
forrige møte 25.4.2017. En godkjenningsordning betyr heller ikke fri rådighet til å endre
innholdet i møteboka. Vedtak som er gjort kan ikke i seg selv endres ved rettigheter i møteboka,
men må eventuelt ta form av at en sak tas opp til ny behandling. Godkjenning må avgrenses til
endring i åpenbare feil og mangler i møtebokas fremstilling.
Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på tlf 770 23000
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

15.11.2017
2016/250

Saksnr
17/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
23.11.2017

INKO, avdeling Borkenes: Befaring

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Saksopplysninger
Det vises til vedtak i råd for funksjonshemmede 16.02.2017 om befaring ved INKO, avdeling
Borkenes. Det legges til grunn av råd for funksjonshemmede kan gjennomføre befaring av
INKO i tilknytning til sitt ordinære møte 23.11.17 fra ca kl 10.00.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
18/17

15.11.2017
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
23.11.2017

Årsmelding 2016: råd for funksjonshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for råd for funksjonshemmede taes til etterretning.

Dokumenter i saken:
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2016.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
42/17
28/17
15/17
32/17
19/17
12/17

08.11.2017
2017/1195

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
01.12.2017

Høring: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 21.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjef Merete Hessen var til stede ved behandling av denne saken. Hun orienterte
om forslaget til budsjett og økonomiplan 2018-2021 og delte samtidig ut papirkopi av
powerpoint-presentasjon av budsjettopplegget.
Teknisk utvalg tok pause fra sine drøftinger fra kl. 12:00 til kl. 12:25.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 21.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen og helse- og omsorgssjefen orienterte.
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Et omforent eldreråd foreslo (Forslag 1):
Eldrerådet ser positivt på det framlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Eldrerådet vedtar at Lillian Hessen møter i kommunestyret 14.desember 2017, og legger fram
noen av de synspunkter som kom fram på eldrerådets møte 21.november 2017.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Vedtak:
Eldrerådet ser positivt på det framlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Eldrerådet vedtar at Lillian Hessen møter i kommunestyret 14.desember 2017, og legger fram
noen av de synspunkter som kom fram på eldrerådets møte 21.november 2017.

Saksprotokoll i Ungdomsråd - 21.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen orienterte om saken for rådet.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet tar orienteringen fra administrasjonssjefen til etterretning
2. Ungdomsrådet ber om at tilbud om ungdomsklubb i sentrum innarbeides i
økonomiplanen for 2018-2021 – herunder også se på muligheten for bruk av bomberom i
Kvæfjordhallen.
Votering:
-Forslaget enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Orientering innledningsvis fra administrasjonssjef Merete Hessen og helse- og omsorgssjef Ågot
Hammari.
Lunsjpause kl 11:45-12:15
Bente Hennie Fridtjofsdatter Berg forlot kl. 13:15 iht. innvilget permisjon. Utvalget besto da av
5 av 7 representanter.
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Ågot Hammari forlot kl. 13:50
Forslag fra Karin Eriksen (SP) og Lars-Jonny Pedersen (AP):
1. Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart
som mulig.
2. Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig
prosess på skolestruktur skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes
skolekrets vurderes om en skal kjøpe skoleplasser i andre kommuner og hvor dette
eventuelt bør være. Saken skal ha fokus på å skape en grundig prosess. Prosessen skal ta
opp i seg at alle parter skal høres (blant annet foreldre, samarbeidsutvalg, ansatte, og
tillitsvalgte og lokalsamfunn).
3. Levekårsutvalget er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage.
Levekårsutvalget mener det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby
barnehage. Administrasjonen må vurdere om det er mulig å få en assisterende styrer ved
Husby barnehage gjennom endringer og tilpasninger i egen organisasjon.
4. Levekårsutvalget ønsker en plan for påtrengende bygningsvedlikehold i de tidligere
lokalene ved Borkenes barnehage. Hvis denne bygningen ikke har tilstrekkelig standard
til barnehagedrift må andre lokaler vurderes for dagens drift.
Votering:
Forslag fra Karin Eriksen (SP) og Lars-Jonny Pedersen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart
som mulig.
2. Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig
prosess på skolestruktur skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes
skolekrets vurderes om en skal kjøpe skoleplasser i andre kommuner og hvor dette
eventuelt bør være. Saken skal ha fokus på å skape en grundig prosess. Prosessen skal ta
opp i seg at alle parter skal høres (blant annet foreldre, samarbeidsutvalg, ansatte, og
tillitsvalgte og lokalsamfunn).
3. Levekårsutvalget er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage.
Levekårsutvalget mener det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby
barnehage. Administrasjonen må vurdere om det er mulig å få en assisterende styrer ved
Husby barnehage gjennom endringer og tilpasninger i egen organisasjon.
4. Levekårsutvalget ønsker en plan for påtrengende bygningsvedlikehold i de tidligere
lokalene ved Borkenes barnehage. Hvis denne bygningen ikke har tilstrekkelig standard
til barnehagedrift må andre lokaler vurderes for dagens drift.

Dokumenter i saken:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
F-sak 76/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Saksopplysninger
I formannskapsmøte 13.11.2017 la administrasjonssjefen fram sitt forslag til budsjett for 2018 og
økonomiplan for 2018-2021. Det vises i sin helhet til særtrykk av dette forslaget, som ligger på nettbrettet
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under mappen «Budsjett og økonomiplan», sendes ut i særtrykk til de som ikke har nettbrett samt kan
lastes ned fra kommunens hjemmeside, direkte link dit:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/dokumenter/Budsjett-konomiplan-2018-2021.pdf
Formannskapet tok i første omgang forslaget fra administrasjonssjefen til orientering. Saken fremmes
som høringssak for ungdomsrådet, eldrerådet, råd for funksjonshemmede, levekårsutvalget og teknisk
utvalg. Rådene kan komme med sine vurderinger og synspunktet på det foreliggende forslag, som innspill
opp mot at formannskapet 27.11.2017 avgir sin budsjettinnstilling til kommunestyret.
Budsjett- og økonomiplansaken behandles i kommunestyret 14.12.2017.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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PS 20/17 Referatsaker
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,2c
Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Anders Aasheim

Telefon
77 64 21 54

Vår dato

Vår ref.

Arkivkode

19.04.2017

2017/310-22

732.0

Deres dato

Deres ref.

Kvæfjord kommune
Frisklivssentralen
Oscars veg 9
9475 BORKENES

Kvæfjord kommune - tilskudd for 2017 til etablering og videreutvikling av
frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
Fylkesmannen i Troms viser til deres søknad av 14.02.2017.
Fylkesmannen gir med dette et tilskudd på inntilkr. 50 000,- over kapittel 762.60 på
statsbudsjettet for 2017. Utbetalingen i 2017 blir kr. 50 000,-.

Utbetalingog krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent det vedlagte akseptskjemaet i utfylt og signert stand.

Mål og foringer
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens søknad. Fylkesmannen
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for
tilskuddsordningen.

Gi beskjedom endrimger
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig dersom det skjer endringer i mottakers
adresse, kontonummer eller kontaktperson.

Ubrukttilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut,
finnes det følgende alternativer:
Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 6345 05 07204, merket med vårt
saksnummer. Fylkesmannen skal informeres om dette ved at det sendes e-post til vår
saksbehandler.
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan overføres til 2018. Fylkesmannen skal
informeres om dette ved at det sendes e-post til vår saksbehandler. Ved en eventuell
tildeling av nye tilskuddsmidler i 2018 vil overførte midler fra 2017 trekkes fra tildelingen
i 2018.

Kontrollav tilskuddsmottakereog dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene,
jf. § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesrnannen.no
vAvw.fylkesrnannen.no/troms

Side 2 av 3

Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette
er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell
kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt.

Resultat-og regnskapsrapportering
Kommunen skal rapportere om bruk av tilskuddet til Fylkesmannen senest innen 1. april
2018. Rapporten må være konkret, slik at kollegaer i andre kommuner lett kan bruke
erfaringene fra arbeidet og eventuelt etablere liknende tilbud. Helsedirektoratet kan ønske å
publisere innsendte rapporter fra kommunene på sine nettsider.

Disseopplysningenemå være med i rapporten:
A. Om kommunen
1.. Kommunenavn
Organisasjonsnummer
Bankkontonummer
Navn, adresse, telefonnumrner og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det
rapporteres om

13.Om arbeidetsom er utført medtilskuddsmidlene
S. Gi en kort beskrivelse av arbeidet som er utført
6. Gi en kort vurdering av om målene for arbeidet, slik de var beskrevet i søknaden, er
oppnådd
7. Gi en kort vurdering av om målgruppene, slik de var beskrevet i søknaden, har hatt nytte av
arbeidet
8. Hvem har deltatt i arbeidet? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende
kommuner, andre)
C. Om økonomi
9. Regnskap for arbeidet, i tråd med kravene nedenfor.
Regnskapet skal være så oversiktlig at Fylkesmannen kan se hvordan midlene er brukt. Det
skal føres separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet. Regnskapet skal
vise alle inntekter og utgifter i tilknytning til arbeidet. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som
er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler
finansiert av andre. Regnskapet skal vise de samlede utgiftene som inngår i drift av
virksomheten.
D. Om formidlingav resultaterog erfaringer
10. Hvordan er resultater og/eller erfaringer fra arbeidet formidlet i egen kommune (til
samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)?

Revisorkontroll
Det er ikke revisjonsplikt knyttet til tilskudd under 100 000 kr.

Generellevilkår
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overstige
satsene i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok.
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Side 3 av 3

Klagerett
Tildeling av eller avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til
forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 17/310.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Med hilsen
Anette Moltu Thyrhaug e.f.
fagansvarlig
Anders Aasheim
seniorrådgiver

Vedlegg: Akseptskjema

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Saksbehandler
Kari Anne Dybvik

Telefon

Vår dato
07.06.2017
Deres dato

Vår ref.
2017/1362-17
Deres ref.
Roger Rasmussen

Arkivkode
736.0

Harstad kommune
Postboks 1000
9479 HARSTAD

Innvilgelse av tilskudd – Styrking av habilitering og rehabilitering i
kommunene
Fylkesmannen viser til søknad datert 11.04.17 fra Harstad kommune i samarbeid med
Kvæfjord kommune, på tilskudd innrettet mot «Styrking av habilitering og rehabilitering i
kommunene».
Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet Fylkesmannen fikk
til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet foreta strenge
prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor prioritert og delvis å
innvilge flere søknader fremfor å innvilge alle søknadene fullt ut.
Fylkesmannen innvilger tilskudd til tiltak «Tjenesteproduksjon, plan og strategi for
habilitering og rehabilitering i kommunene» på inntil kr 500 000 - over kapittel 762, post 64
på statsbudsjettet for 2017.

Mål og føringer
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier,
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere
spesielt prioriterer aktivitet som retter seg mot målene og målgruppene.
Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres:
 Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
 Tilskuddet må brukes for å oppnå de sentrale målene med tilskuddsordningen.
Målgruppen for tilskuddet er pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne
som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i
målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Harstad kommune, i samarbeid med Kvæfjord kommune søker om tilskudd for å iverksette et
arbeid med mål om å få kartlagt og dokumentert sitasjon, behov, tilbud og målgrupper for
habilitering/rehabiliterings-feltet, samt utarbeide et helhetlig system for oversikt,
organisering, koordinering og samhandling av tiltak. Kommunene ønsker videre å utarbeide
en utviklingsplan med strategi og tiltak i forhold til morgendagens utfordringer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Side 2 av 5

Et av kriteriene for tilskuddet er at koordinerende enhet skal være tilrettelegger for helhetlige
og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater. Dette kan bidra til at pasienter og
brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator. Fylkesmannen ber kommunen
om å tydeliggjøre koordinerende enhets rolle i utviklingsplanen. Vi ber også kommunen om å
vise til hvordan de planlegger å styrke sitt samarbeid med brukerorganisasjoner,
spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen. Vi ser at Harstad kommune har
med brukermedvirkning og pårørendes rolle, men viser til at tilkuddskriteriene også peker på
at samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og andre aktører samt
samarbeid innad i kommunen skal styrkes.
Kriteriene for måloppnåelse er:
Kommunene har en plan for habilitering og rehabilitering som bidrar til at:
 Kommunen har tilstrekkelig breddekompetanse, herunder ergoterapikompetanse og
tilgang til logoped
 Kommunen sikrer kapasitet i samsvar med befolkningens behov for habilitering og
rehabilitering
 Flere får vurdert sitt behov for og oppfylt retten til habilitering og rehabilitering.
 Flere får oppfylt retten til individuell plan og får oppnevnt koordinator.
 Koordinator sikres god opplæring og veiledning.
 Samarbeid med brukerorganisasjoner og andre sektorer er styrket
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er styrket, herunder at kommunen legger til
rette for økt ambulant virksomhet og veiledning.
 Koordinerende enhet sin funksjon og rolle er tydeliggjort og styrket.
 Kommunen har en hensiktsmessig organisering og et faglig tyngdepunkt for sin
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og tilbudet fremstår tydelig som en del av
kommunens helhetlige og differensierte tjenestetilbud.
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er beskrevet:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-ikommunene#søke-eller-rapportere-på-tilskudd
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer.
Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i
brevet. Dersom midlene ikke benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning
av midler, samt rettslige forføyninger.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte «Aksept
av vilkår» i utfylt og signert stand. Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker
etter mottatt brev.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til Fylkesmannens
kontonummer 4714.10.01430 med referanse til kapittel, post og ordning.
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Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut,
finnes det følgende alternativer:
1. Hvis dere skal søke om nytt tilskudd i 2018 for å videreføre arbeidet:
Tilskudd som dere ikke bruker inneværende tilskudds år, kan overføres og inkluderes i neste
års tildeling. Dette krever en fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må da inkludere både ubrukt
tilskudd for 2017, og nytt tilskudd.
2. Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er aktuelt med
nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad per brev til vår postadresse, eller e-post til
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no innen årsskiftet 2017/18. Saksbehandler vurderer behov
for ytterligere opplysninger eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd
kan maksimalt overføres ett år, når nytt tilskudd ikke er aktuelt.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene,
jf. § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette
er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell
kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring § 13.)
Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det
øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter
som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler
finansiert av andre.
Rapporteringsfrist
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen
mottar tilskudd. Årsrapport pr 31.12.17 skal leveres innen 01.04.18. Vi kommer tilbake med
detaljer for rapportering.
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Revisorkontroll
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet
til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings
standard ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.»
Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 01.04.2018.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen
ikke er å regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a
og b, er det ikke klagerett.
Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år, vil bli publisert på hjemmesiden til
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms i januar 2018. Det tas forbehold om Stortingets
bevilgning kommende år.
All korrespondanse skal sendes til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no eller til vår postadresse
og merkes med vår referanse 17/1362 - 17.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene.

Med hilsen
Cathrine Ditlefsen e.f
fung. fylkeslege
Anette M. Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg:
Aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke
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Fra: Marit Bakkeid (Marit.Bakkeid@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 16.06.2017 12:19:09
Til: Marit Blekastad
Kopi:
Emne: VS: Innvilgelse tilskudd 2017
Vedlegg: Innvilgelse tilskudd2017.pdf
Hei
Går ut fra at denne er til deg. J
Med vennlig hilsen
Marit T. Bakkeid
Enhetsleder
Tlf.nr. 770 23368/979 94635
Marit.bakkeid@kvafjord.kommune.no
Fra: Ågot Hammari
Sendt: 16. juni 2017 11:06
Til: Marit Bakkeid
Emne: VS: Innvilgelse tilskudd 2017

Ber deg også å arkivere dette –har ikke nr
Mvh Ågot Hammari
Fra: Roger Rasmussen [mailto:Roger.Rasmussen@harstad.kommune.no]
Sendt: fredag 16. juni 2017 10:37
Til: Ågot Hammari
Kopi: Rita Johnsen; Roald E Andersen
Emne: Innvilgelse tilskudd 2017

Hei
Vår søknad om tilskuddsmidler til utvikling av plan for habilitering og rehabilitering er delvis innvilget. Se
vedlegget.
Vi starter å organisere arbeidet og skal snarest inkludere dere.

Roger Rasmussen
Planlegger helse og omsorg
Fagstab
Harstad kommune
Tlf 770 26 081
Alle bør være opptatt av framtida. Det
er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.
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Saksbehandler
Kjetil Trygve Larsen

Telefon
776 42143

Vår dato
15.05.2017
Deres dato

Vår ref.
Arkivkode
2016/7675 - 29
737.0
Deres ref.
Rita Johnsen/ Aril Mjørlund

Harstad kommune
v/ rådmann
Postmottak
9479 HARSTAD

Innvilgelse av tilskudd –
Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og
barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og
rusfeltet 2017
Fylkesmannen viser til søknad datert 30.1.17 fra Harstad kommune, på tilskudd
innrettet mot Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og
barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet.
Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet
Fylkesmannen fikk til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet
foreta strenge prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor
prioritert å delvis innvilge flere søknader fremfor å innvilge deres søknad fullt ut.
Fylkesmannen innvilger tilskudd til tiltak «FACT-team» i samarbeid med Skånland
kommune, Kvæfjord kommune og UNN HF v/ SPHR Sør Troms på inntil
kr 2.000.000 til Harstad kommune v/ Omsorg Stangnes over kapittel 765, post 60
på statsbudsjettet for 2017.
Kommunen har ikke ubenyttede midler fra tildeling over kapittel 765 post 50 i
statsbudsjettet for 2016, som kommer til fratrekk i beløpet.
Samlet utbetaling for 2017 blir dermed kr. 2.000.000.
Vi ber Harstad kommune ved rådmann og ansvarlig tjenesteleder sette seg godt inn i
vilkårene for tildelingen.
Vilkår for tildelingen
Mål for tilskuddsordningen
Tilskuddet skal styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte
tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra
ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og
samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen
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Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet.
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell
framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter
seg mot målene og målgruppen.
Midlene kan som hovedregel ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det
som er beskrevet i dette brevet uten skriftlig godkjennelse fra Fylkesmannen.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen.
Brukermedvirkning
Brukerorganisasjonene Rio og Marborg er i samarbeid med Fylkesmennene i
Nordland, Troms og Finnmark i gang med et nytt prosjekt: «Brukerstemmen i Nord».
Prosjektet tar sikte på å styrke systematisk brukermedvirkning på rusfeltet i
kommunene, og hjelpe med å få frem lokale brukermedvirkere.
For mer informasjon om prosjektet: http://www.marborg.no/brukerstemmen-i-nord/
Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres.
Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er
beskrevet:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Regelverk%20765.60%20Tilbud%20til%20
voksne%20med%20langvarige%20og%20sammensatte%20tjenestebehov%20og%20barn%2
0og%20unge%20med%20sammensatte%20hjelpebehov.pdf
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen. Aksept av vilkår må returneres i utfylt og signert stand innen fristen på 3
uker etter mottatt tilskuddsbrev.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til
Fylkesmannen med referanse til kapittel, post og ordning.
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers
adresse, kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes
fullt ut, finnes det følgende alternativer:
1. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.
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2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2018.
Tilskudd som overføres til 2018 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.
Tilskuddsmottaker må søke Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil bli
benyttet inneværende år innen 30.11.2017.
Rapportering på måloppnåelse
Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for
tilskuddet, viser her til ovennevnte regelverk på Helsedirektoratets hjemmeside
(pkt. 3).
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er
oppnådd. Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal
settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering av
brukertilfredshet.
Kommunen benytter eget rapporteringsskjema for tilskuddet, som lastes ned fra
Helsedirektoratets hjemmeside.
Frist for årsrapportering
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
kommunen mottar tilskudd.
Frist for årsrapport/sluttrapport pr. 31.12.2017 er 1. februar 2018.
Regnskapsrapportering og revisorkontroll
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra
det øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode.
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være
atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre.
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte
kontrollhandlinger knyttet til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i
samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved
revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer
eller poster i en regnskapsoppstilling”.
Frist for regnskapsrapportering og revisorattest
Frist for oversendelse av regnskap pr. 31.12.2017 er 1. februar 2018.
Revisorkontroll og attestasjon skal oversendes Fylkesmannen så snart som mulig
etter lukket regnskap, og senest innen 1. mars 2018.
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Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter
forutsetningene, jf § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også
oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes
etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for
eventuell kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring
(bokføringsloven) § 13.)
Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av
tildelte midler, samt rettslige forføyninger.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
Fylkesmannens avgjørelse i saken ikke er å regne som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 bokstav b jfr. fvl. § 28.
Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år vil bli publisert på
hjemmesiden til Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms. Det tas forbehold om
Stortingets bevilgning kommende år.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2016/7675-29.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!
Med hilsen
Cathrine Ditlefsen e.f.
kst. fylkeslege
Anette Thyrhaug
fagansvarlig
Vedlegg:

Bekreftelse / aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

24

Fra: Tom Strande (Tom.Strande@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 24.05.2017 15:11:15
Til: Ågot Hammari; Marit Blekastad; Anne Marit Bygdnes; Ann-Harieth Stien
Kopi:
Emne: VS: Tilskudd - FACT - team
Vedlegg: FACT - team tilskudd.pdf

Fra: Anne Britt Kristensen [mailto:Anne.Kristensen@harstad.kommune.no]
Sendt: onsdag 24. mai 2017 13.55
Til: Rita Johnsen; 'Leif Hugo Hansen' (LeifHugo.Hansen@skanland.kommune.no); audun.eskeland@unn.no;
'agot.hammary@kvafjord.kommune.no'
Kopi: Aril Mjørlund; Tom Strande; Bergh Marit (Marit.Bergh@unn.no)
Emne: Tilskudd - FACT - team

Hei
Vedr. tilskuddsmidler FACT – team
Fylkesmannen har innvilget tilskudd til tiltak «FACT – team» i samarbeid med Skånland kommune, Kvæfjord
kommune, SPHR og Harstad kommune på inntil kr. 2 000 0000 til Harstad kommune, viser til vedlegg.
Søknaden var på kr. 4 480 000.
Undertegnede og enhetsleder Aril Mjørlund har sett på saken og har noen spørsmål i den forbindelse:
For det første er det fint at vi har fått tilsagn om midler til FACT – team, og at det er ønskelig at nevnte
samarbeidspartnere etablerer et FACT – team for prosjektsøknadens målgruppe.
Det vi lurer på er om tilskuddsbeløpet på 2 millioner er stort nok til å få etablert et FACT ‐team.
Vi ber samarbeidspartnere se på vedlagte innvilgelse av tilskudd og vilkår for tildelingen og videre gi en
tilbakemelding til undertegnede eller Aril Mjørlund.
Mvh
Anne Britt Kristensen
Prosjektleder kommunalt rusarbeid
Harstad kommune, Omsorg Stangnes
Tlf. 95916516
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Mananne Winther

Riise

Harstad kommune
Postmottak
9479 Harstad

)£Liu
Telefon
77 64 20 42

Vår dato
28.06.2017
Deres dato
19.05.2017

Vår ref.
2017/4478
Deres ref.
19-17-0007

Arkivkode
331.2

Harsttaid Suohkan

19-17-0007 - Søknad - Prosjektskjønnsmidler - utprøving og implementering
av løsninger for digitalisering av kommunale helse- og omsorgstjenester
Det vises til kommunens søknad om kr. 1 625 000 til prosjektet «Utprøving og
implementering av løsninger for digitalisering av kommunale helse- og omsorgstjenester».
Prosjektet er et sarnarbeidsprosjekt mellom kommunene Harstad. Kvætjord og Skånland.
Søknaden ble levert i søknadsdatabasen ISORD 19. mai 2017.
Det vises videre til dialog mcd Harstad kommune i etterkant, og mailer fra kommunen datert
12. juni med blant annet utfyllende budsjettopplysninger.
Fylkesmannen utlyste 27. januar 2017 prosjcktskjønnsrnidler innen satsingsområdenc
digitalisering og velferdsteknologi. Kommunene ble her oppfordret om å gå sammen om å
utvikle større prosjekter innenfor satsingsområdene. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen i
sin tildeling for 2017 valgt å prioritere støtte til 8 samarbeidsprosjekter innen digitalisering og
velferdsteknologi. Til orientering mottok Fylkesmannen i alt 15 søknader om
prosjektskjønnsmidler med samlet søknadsbeløp på 12,1 mill. kr.
Fylkesmannen har ut fra ovenstående besluttet å støtte Harstad kommune med følgende
tildel ing:
•

Kr. 650 000 til prosjektet «Utproving og implementering av løsninger for
digitalisering av kommunale helse- og omsorgstjenester».

Fylkesmannen forutsetter at kommunenc i løpet av 2017 utarbeider en felles plan og
organisering av prosjektet som Fylkesmannen kan legge til grunn ved vurdering av videre
støtte til prosjektet.
I og med at midlene tildeles i slutten av 1. halvår, og prosjektet ikke kan påregne full drift i et
helt år, tildeler vi midler for 2017 med utgangspunkt i full drift 6 mnd.
I utlysningen av prosjektskjønnsmidlene åpnet vi for å støtte tlerårige prosjekter. Dette betyr
at kommunen kan søke om videre støtte til prosjektet forutsatt tilfredsstillende rapportering.
Kommunen skal rapportere på framdrifien i prosjektene i 2017, med frist 1. februar 2018.
All rapportering skal skje i databasen ISORD.

13
Fylkeshuset. Strandvegen
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:
Telefaks:

77 64 20 00
77 64 21 39

Avdeling
Justis- og
kommunalavdelingen
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Dersom prosjektet ikke har fremdrift som opprinnelig forutsatt, slik at det ved utgangen av
året gjenstår prosjektskjønnsmidler som skulle vært brukt i 2017, kan disse settes av på
bundet fond i kommuneregnskapet slik at prosjektet kan fortsette i 2018. Det er ikke
nødvendig å søke Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, men det må
fremgå av ovennevnte framdriftsrapportering til Fylkesmannen.
Fylkesmannen vil på et senere tidspunkt oversende mer utfyllende informasjon om
framdriftsrapporteringen, og hvordan kommunen skal gå fram i forhold til å søke om
eventuelt viderefort støtte i 2018.
Tildelte midler vil bli utbetalt over rammetilskuddet

for september.

Med hilsen

Marianne Hovde
assisterende kommunaldirektør
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Kopi: Kvæfjord kommune og Skånland kommune

Dokumentet er elektronisk godklent og har ikke handskrevne signaturer.
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Samarbeidsavtale
Pårørendeskolen i Harstad
Bakgrunn

for avtalen

Målsettingen
for pårørendeskole
er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske
og følelsesmessige
omstillingene
og utfordringene
som følger med omsorgen for
en person med demens. Samarbeid
mellom offentlige
og frivillige instanser i
omsorgstjenestene
vil bidra til et mangfold av kunnskap og kompetanse
og til et
faglig godt kurstilbud
Målet med arbeidsgruppen
for pårørendeskolen
er å sikre
delaktighet
og eierforhold.

Partene
Partene i samarbeidet
er følgende instanser:
Harstad Demensforening,
UNN
Harstad, senter for Psykisk helse og rusbehandling(SPHR),
UNN Medisinsk
avdeling, Kvæfjord kommune og Harstad kommune.

Avtalens

formål

Avtalens formål
pårørendeskole.

Partenes

er å sikre et forutsigbart

og forpliktende

samarbeid

om

felles ansvar

Instanser: alle

bidrar

med følgende:

Gjøre kjent tilbudet om pårørendeskolen
til de som kan nyttiggjøre
seg
av det, samt dele ut brosjyrer
Informere
helsepersonell
om tilbudet,
slik at de kan informere videre.

Partenes

spesielle

Instans: Harstad

ansvar

demensforening

bidrar

med følgende:

Tar imot deltagere første kurskveld og registrerer
oppmøte
Tar imot egenandel og bestiller snitter til siste kurskveld
Tar ansvar for bevertning
Informerer
om arbeidet til Harstad demensforening

Instans: UNN

Harstad,

SPHR bidrar

med følgende:

Stiller med en veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på 6 kurs
kvelder.
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen
som deltar i planlegging
av
pårørendeskolen
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Instans:

UNN Harstad, Medisinsk avdeling bidrar med følgende:
Stiller med to veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på 6 kurs
kvelder.
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen som deltar i planlegging av
pårørendeskolen

Instans:

Kvæfjord

kommune bidrar med følgende:

Stiller med en veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på 6 kurs
kvelder.
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen som deltar i planlegging av
pårørendeskolen

Instans:

Harstad kommune bidrar med følgende:
Er ansvarlig for kurset og stiller med kursleder
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen som deltar i planlegging av
pårørendeskolen
Stiller med minimum fire veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på
6 kurs kvelder.
Søker om tilskudd, fører regnskap og fordeler midlene

Avtalens

varighet

Avtalen varer fra 1.6.17 til 1.1.2021

Underskrift:

Harstad Demensforening:
UNN, SPHR:

f`iavt(b/14,qc

%
. 4.

UNN, Medisinsk avdeling:
Kvæfjord kommune:

UfsJK)

(
(1(/;1-

d-J-e

A/IV

;/L‘la?

-

Harstad kommune:
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June Helen G'ertsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Postmottak
fredag 1. september 2017 07:33
June Helen Gjertsen
VS: Statlig TT- ordning
Dokumentl.docx;

Retningslinjer

for utvidet TT-ordning(1452692).pdf;

om tildeling av midler til utvidet TT-ordning

Brev

2. halvår 2017(145340....pdf

Fra: Asgeir Karl Larsen [mailto:akl blindeforbundet.no]
Sendt: 31. august 2017 21:31
Til:
stmottak aber .kommune.no; ost b'arko .kommune.no; ostmottak tromso.kommune.no;
ostmottak nordreisa.kommune.no; ost storrord.kommune.no; ostmottak karlso .kommune.no;
ost a.bals .ord.kommune.no; stmottak lenvik.kommune.no; ostmottak malselv.kommune.no;
ost skanland.kommune.no; Postmottak; ostmottak aharstad.kommune.no; ost akvanan en.kommune.no;
ost sWervo .kommune.no; ost ka 'ord.kommune.no; ost I n en.kommune.no;
ostmottak torsken.kommune.no; ostmottak trano .kommune.no; ostmottak d ro .kommune.no;
ostmottak sorreisa.kommune.no; ostmottak salan en.kommune.no; ostmottak abardu.kommune.no;
ostmottak lavan en.kommune.no; ostmottak
ratan en.kommune.no; ostmottak ibestad.kommune.no;
ost b•arko .kommune.no
Emne: Statlig TT- ordning

Hei!
Troms Fylke har fra juli i år fått innvilget søknaden sin om å komme med i den
statlige TT- ordningen.
Dette er en stor milepæl for synshemmede som har problemer ved å ta offentlig
transport, og som nå kan få' leve et mer aktivt liv ved at de har fått midler på TTkortet sitt som skal tilsvare 100 turer i 2017 og fra 2018 - 200 turer.
Se pressemelding:

htt

s:

www.blindeforbundet.no

om-blindeforbundet

n hetsarkivet

tre-n

e-

f Ikeskommuner-far-utvidet-tt-ordnin

Vi opplever dessverre at mange blinde og synshemmete ikke er kommet
ordningen ved at de fortsatt, feilaktig, står som B- bruker.

med i

Vi har oppfordret våre medlemmer ( som ser dårligere enn 30% og er innenfor
hjelpemiddelkravet
til NAV) til å sjekke saldo på sine TT-kort og der det nå ikke er
kommet inn «nye» penger på' kortet, ber vi de ta kontakt med fastlege for å få ny
bekreftelse og innsendelse av søknad.
Vi informerer derfor om at det kan komme inn søknader fra personer som har fått
innvilget TT- kort, men det er kun for å bli A-bruker og få ta del i ordningen som de
har krav på.
Som grunnlag for det , viser vi til mail til kommunene
Pedersen —Ibarra 28. juli:
Fra: Claudia Pedersen-Ibarra
Sendt: 28. juli 2017 11:52

[mailto:claudia.

edersen-ibarra
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som er gått ut fra Claudia

tromsf

Ike.no

Hei.
Samferdselsdepartement
utfordret alle fylkene innen fellesferien om å søke om utvidet TTmidler; målgruppe var blinde/svaksynte
og rullestol TT-brukere.
Per i dag har vi kategorisert rullestolbrukere
i brukergruppe A, men mangler data om blinde
og svaksynte i CERT. Jeg har bedt Blindeforbundet og ta kontakt med sine medlemmer for at
disse kontakter oss direkte, slik at jeg kan få endret disse fra brukergruppe B til A.
Fra i dag vil alle som er blinde og svaksynte som har 7T-kort bli endret til brukergruppe A.
Det samme vil gjelde for nye søkere som er blinde eller svaksynt.
NB: Det er mange eldre som har dårlig syn. Dette gjelder ikke disse. Tildelte midler
omhandler kun de som ikke kan ta kollektiv transport grunnet synstap.
De utvidede midler vil bli overført i løpet av uke 33.
Vi ønsker en fortsatt

god sommer!

Vennlig hilsen
Claudia

Pedersen-Tbarra

Rådgiver
SAMF økonomi og forvaltning
Troms fylkeskommune

Vedlagt infobrev fra Samferdselsdepartementet
Håper at alt ordner seg til det beste for brukerne

Med vennlig hilsen

Norges Blindeforbund
Asgeir Karl Larsen
Daglig leder fylkeskontoret
i Troms
Tlf: +47 77 68 51 90 / +47 414 91 439

0

Norges Blindeforbund
Synshemmedes (3rganisasion

(2:7

2
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og beløp fordelt

på sonene.

og alt er klart for ny tildeling

i 2018!

Her er beløpene per kategori/sone.
Her er det både rullestol

og blind/svaksynt

TT-brukere

Beløp

Antall

Sone

Distanse

Sone 1

0-5

307

12 900

Sone 2

5-10

107

15 552

Sone 3

10-15

27

18 371

Sone 4

15-20

23

21 919

Sone 5

20 -

46

25 509

Vennlig hilsen
Claudia Pedersen-lbarra
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Samferdselsdepartementet
21.2.2017

Retningslinjer for utvidet TT-ordning

I. Bak }runn for ordnin en
Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et
særskilt transporttilbud for personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kan
benytte ordinær kollektivtransport. Transporttilbudet inngår som del av det lokale
kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.
Som et tillegg til fylkeskommunenes egne ordninger, er det etablert en statlig
tilskuddsordning som en utvidet TT-ordning. Denne startet som en forsøksordning
1.4.2012 gjennom vedtak av Prop. 1 S (2011-2012). Stortinget bestemte ved
behandlingen av statsbudsjettet for 2016 (Innst. 13 S (2015-2016)) at ordningen
skulle videreutvikles, og la ti1 grunn at midlene skulle gå til TT-brukere med særlige
behov. S,,nshemmede ble nevnt spesielt. Det ble også lagt til grunn at ordningen
skulle utformes i dialog mcd brukerorganisasjoner og berørte parter. På den bakgrunn
er rullestolbrukere og blinde/svaksynte valgt som brukere i denne ordningen.
Ordningen finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett, på grunnlag av
Stortingets bevilgninger. Tilskudd utbetales for ett år av gangen.

Fonnal
Formålet med ordningen er å tilby brukere med særlige behov, dvs. rullestolbrukere
og blinde/svaksynte, flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de
fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er
målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per
år.
3. Hvemkan søke?
Fylkeskommunene / Oslo kommune kan søke om tilskudd fra ordningen.
Samferdselsdepartementet sender brev med invitasjon til å søke og behandler
søknadene.
For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for fylkeskommunene så vel som brukerne,
legger Samferdselsdepartementet vekt på å videreføre tilskudd til fylkeskommuner
som har etablert en formålstjenlig utvidet ordning og kan dokumentere dette årlig. Det
må likevel søkes for hvert år. Søknadsfristen er 31. januar, som også er frist for
rapportering for foregående år. Alle tilskuddsmottakere er forpliktet til å rapportere på
bruken av tildelte midler, se punkt 8.
Soknader og rapporter sendes Samferdselsdepartementet.
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Krav til soknader
Søknaden skal inneholde:
kortfattet redegjørelse av fylkeskommunens egen TT-ordning og overordnet
regnskap for denne
antall godkjente brukere i fylket som omfattes av den utvidede ordningen med
statlig finansiering og antall enkeltreiser / reisekvoter som fylkeskommunen
planlegger å tildele disse innenfor egen ordning
beløpet det søkes om, dvs. budsjetterte kostnader for å heve antall enkeltreiscr
opp til 200 eller tilsvarende belopskvote for de aktuelle brukerne fra det som
gjelder i den fylkeskommunale ordningen
informasjon om mulig oppstartstidspunkt av en utvidet ordning (gjelder
fylker/områder som ikke er omfattet av ordningen allerede)
informasjon om hvorvidt ordningen kan startes opp i deler av fylket dersom
kun deler av søknadssummen innvilges (gjelder fylker som ikke er omfattet av
ordningen allerede)
For fylkeskommuner som tidligere er tildelt midler og søker om videreføring
påfølgende år, er det tilstrekkelig å vise til tidligere søknad og supplere med
oppdateringer der det er nødvendig. For å få tildelt midler igjen må man ha levert imi
rapportering i tråd med retningslinjene.
For å kunne motta tilskudd må fylkeskommunen minst opprettholde samme
fylkeskommunale TT-tilbud som tidligere til brukerne som deltar i den utvidede
ordningen.
Grunnla for tildelin o rioriterin av søknader
Fylkeskommuner som er tildelt midler tidligere, vil bli prioritert dersom
tilfredsstillende rapportering er mottatt, for å unngå at noen brukere mister sitt
utvidede tilbud. Det vil videre bli lagt vekt på kvalitet i fylkeskommunens
fremstilling. Departementet anser realistisk budsjettering som særlig viktig, herunder
om fylkeskommunen kan sannsynliggjøre at tildelte midler vil bli brukt etter
hensikten, samt hvor raskt man kan komme i gang med tilbudet.
Samferdselsdepartementet ønsker primært at hele fylker omfattes av ordningen.
Sekundært kan det vurderes å tildele midler til deler av et fylke dersom praktiske
forhold tilsier det. Dog skal hver TT-bruker tilbys 200 årlige enkeltreiser eller
tilsvarende.
Bere nin av belø o utbetalin av tilskudd
fylkeskornmuner som tildeler TT-brukerne en reisekvote i kroner i stedet for et
bestemt antall reiser, skal gjennom denne ordningen løfte den enkelte brukers
reisekvote til et kronebeløp som tilsvarer om lag 200 enkeltreiser per år. Én
enkeltreise skal i denne sammenheng regnes som verdien av en gjennomsnittlig
enkeltreise for brukerne av den ordinære TT-ordningen i fylket, som ikke omfattes av
den utvidede ordningen.
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Dersom de samlede søknadsbeløpene fra fylkeskommuner som har fått tilskudd
tidligere, overstiger Stortingets bevilgning, kan Samferdselsdepartementet tildele et
lavere tilskudd som ikke vil gi hver bruker 200 enkeltreiser.
Administrative kostnader dekkes ikke, med mindre det kan gjøres rede for at
kostnadene utelukkende følger av den statlige, utvidede ordningen. Administrative
kostnader som dekkes skal søkes begrenset til et minimum.
Tilskuddet utbetales i sin helhet til fylkeskommunen så raskt som mulig etter at
tildelingen er foretatt. Er ikke alle de statlig tildelte midlene brukt ett år, blir
utbetalingen for påfølgende år redusert med ct beløp som tilsvarer mindreforbruket.
Når tilskudd fra staten er utbetalt, ligger ansvaret for gjennomføring hos
fylkeskommunen som ansvarlig for TT-ordningen. Dette inkluderer også et finansielt
ansvar. Det kan ikke påregnes ytterligere tilskudd fra staten for å dekke uforutsette
utgifter.
Dersom det i løpet av året viser seg at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til å dekke
200 reiser, kan fylkeskommunen / Oslo kommune foreta kutt i tildelingen til den
enkelte bruker. Hvordan dette rent praktisk kan skje, avgjøres av den enkelte
fylkeskommune / Oslo kommune og ens eget regelverk for TT-ordningen.
Til asnin til det f lkeskommunale re elverket
Utover valg av brukergrupper og tildeling av antall enkeltreiser/reisekvote i den
statlige ordningen med utvidet tilbud, gjelder fylkeskommunens regelverk for ITordningen.
Krav til ra orterin
Fylkeskommuner som er tildelt midler i ordningen, skal innen 31. januar hvert år avgi
rapport til Samferdselsdepartementet for foregående år. Rapporteringen skal
minimum inneholde:
- regnskap for den utvidede TT-ordningen, fordelt på forbruk av
fylkeskommunale og statlige midler. Det må fremgå tydelig av regnskapet
hvordan statens midler er brukt, herunder hvilke administrative utgifter som
evt. er dekket, samt fylkeskommunens egen ressursbruk på de aktuelle
brukergruppene.
antall brukere som har vært omfattet av ordningen, og om det finnes brukere i
målgruppen som av ulike grunner ikke omfattes
nøkkeltall om tilbudet, slik som antall gjennomførte enkeltreiser totalt og i
gjennomsnitt per bruker, gjennomsnittskostnad per reise, gjennomsnittlig
reiselengde, variasjoner i bruken m.rn. i den grad dette kan fremskaffes med
rimelig ressursbruk
en kvalitativ vurdering av måloppnåelse i forhold til ressursbruk
eventuelle avvik med kommentarer
forhold ved ordningen som fylkeskommunen mener Samferdselsdepartementet
bør være oppmerksom på
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Rapporteringen sendes Samferdselsdepartementet på det format som
Samferdselsdepartementet bestemmer.
9. Kontroll, o føl in o sanks'oner
Samferdselsdepartementet kan iverksette kontroll med bruken av midlene. Dersom midler
blir benyttet i strid med forutsetningene for denne tilskuddsordningen, eller andre vilkår
for ordningen ikke etterleves, kan utbetalte midler kreves tilbake fra tilskuddsmottaker.
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DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1284

3. juli 2017

Utvidet TT-ordning - Tildeling av midler for 2. halvår 2017
Vi viser til Samferdselsdepartementet sitt brev datert 5. april 2017 med invitasjon til å søke
om midler til utvidet TT-ordning for 2. halvår 2017.
Stortinget har bevilget 67,8 mill, kroner til den utvidede TT-ordningen på budsjettet for 2017. I
invitasjonen fra Samferdselsdepartementet ble det orientert om at de fire fylkeskommunene
som ble omfattet av ordningen i 2016, allerede har blitt tildelt midler for hele 2017 på til
sammen 50,3 mill. kr. Det er dermed inntil 17,5 mill, kr til fordeling i denne søknadsrunden.
Departementet har mottatt 13 søknader. Vi takker alle som har sendt søknad.
For 2. halvår 2017 tildeler Samferdselsdepartementet midler til følgende tre fylkeskommuner:
Troms
Sogn og Fjordane
Finnmark
Totalt

6 500 000 kr
6 232 800 kr
3 932 195 kr
16 664 995 kr

I vurderingen av tildelingen har departementet lagt vekt på kriteriene for tildeling i
retningslinjene for utvidet TT-ordning:
Hver bruker som omfattes skal tildeles 200 enkeltreiser i året eller tilsvarende
kronebeløp (100 enkeltreiser i 2. halvår 2017).
Kvalitet i fylkeskommunenes fremstilling i søknaden og realistisk budsjettering.
Hvor raskt man kan komme i gang med tilbudet.
Retnin slin.er for utvidet TT-ordnin
Samferdselsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for den statlige, utvidede TTordningen (vedlagt). Departementet legger til grunn at fylkeskommunene som er tildelt midler
til utvidet TT-ordning, følger retningslinjene.
Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904
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Avdeling
Kollekfivtransport- og
baneavdelingen

Saksbehandler
Thea Ringstad
22 24 81 33

Vi minner om at når tilskudd fra staten er utbetalt, ligger ansvaret for gjennomføring hos
fylkeskommunen som ansvarlig for TT-ordningen. Dette inkluderer også et finansielt ansvar.
Samferdselsdepartementet ber mottakende fylkeskommuner om å følge kostnadsutviklingen
tett gjennom året. Dersom det i løpet av året viser seg at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til
å dekke 200 reiser for hver bruker, kan fylkeskommunen foreta kutt i tildelingen til den
enkelte bruker.
Fylkeskornmuner som er tildelt midler i ordningen, skal innen 31. januar 2018 avgi rapport til
Samferdselsdepartementet om bruken av midlene i 2017, jf. retningslinjene. Vi tar forbehold
om at departementet eller Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter
forutsetningene.
Departementet viser for øvrig til uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda 5.
september 2014 (sak 19/2014). Bakgrunnen for saken var at en TT-bruker mente å ha rett til
et større TT-tilbud enn fylkeskommunen hadde gitt vedkommende sammenlignet med hva
andre TT-brukere hadde fått tildelt. Nemnda pekte på at det i slike saker må gjøres en
individuell vurdering og at det er naturlig at en tar utgangspunkt i vurdering av funksjonsgrad.
Fylkeskommunene bør i slike tilfeller f.eks. kreve legeattest som grunnlag for en slik
vurdering.
eller telefon
Spørsmål om ordningen kan rettes til Thea Ringstad på e-post trisd.dep.no
eller telefon 22 24 82 62.
22 24 81 33, eller til Ole Rasmus Owe på e-post orosd.deo.no

Med hilsen
Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør
Thea Ringstad
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg: 1
Kopi
Aust-Agder fylkeskommune
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
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Adresseliste
Akershus
fylkeskommune
Buskerud
fylkeskommune
Finnmark
fylkeskommune
Hedmark
fylkeskommune
Hordaland
fylkeskommune
Nordland
fylkeskommune
Oppland
fylkeskommune
Oslo kommune Byrådet
Rogaland
fylkeskommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Telemark
fylkeskommune
Troms
fylkeskommune
Vestfold
fylkeskommune

Sentraladministrasjonen 0107

OSLO

Postboks 3563

3007

DRAMMEN

Henry Karlsensplass 1

9815

VADSØ

Postboks 4404
Bedriftssenteret
Postboks 7900

2325

HAMAR

5020

BERGEN

Fylkeshuset

8048

BODØ

Postboks 988

2626

LILLEHAMMER

Rådhuset

0037

OSLO

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER

Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Fylkeshuset

3706

SKIEN

Postboks 6600

9296

TROMSØ

Postboks 2163

3103

TØNSBERG

Side 3
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PS 21/17 Saker som bes behandlet i senere møte
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