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Korrigering av beløp til utbetaling-Samhandlingsmodeller på rusfeltet for
2014

Vi viser til deres soknad av 10.04.14, tilsagnsbrev av 23.06.14 med referanse 2014/2863-9
samt epostkorrespondanse av 30.06.14.
Fylkesmannen ga i brev av 23.06.14 tilsagn om tilskudd på inntil kr 617 000 til
«Samhandlingsprosjekt innenfor rusfeltet i Kvæfjord kommune» over kapittel 763 post
61 på statsbudsjettet for 2014.
Ved en feil var kr. 500.000 for 2013 registrert som ubenyttede midler. og var dermed trukket
fra tilskuddet Ibr 2014. Uthetalingen for 2014 blir herved korrigert til kr. 617.000.
Mål, foringer og betingelser for ovrig for tildelingen er nedfelt i tilsagnsbrev av 23.06.14 med
referanse 2014/2863-9.
Nytt akseptbrev folger vedlagt, se bort fra det forrigc.

Med hilsen
Tone Indergaard e.f.
fung. fylkeslege
1.enaNordas
fauansvarlig

Vedleug: Aksept av vilkår

Dokunientet er elektronisk godkjent og har ikke handskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

frntrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.nortroms
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AKSEPT AV VILKÅR
Akseptbrevet må retumeres snarest, og senest innen 3 uker etter mottatt brev.
Brevet skal sendes i retur til:
Eller i skannet versjon til
fint ostmottak
fvlkesmannen.no

Fylkesrnannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSO

Vår referanse:

2014/2863-14

Tilskuddsmottaker: Kvæljord kommune
Adresse: Bygdeveien 26, 9475 BORKF.NES
Organisasjonsnummer

Kontonummer

Kontaktperson,

Utbetalingen

telefonnummer

og e-postadresse for okonomiansvarlig

til mottaker bes merket med

Tilsagn om tilskudd på kr 617 000 over statsbudsjettets kapittel 763 post 61 for
budsjettåret 2014 til kompetansehevingstiltak som nevnt i vårt tilsagnsbrev av
23.6.2014. Korreksjon av beløp til utbetaling er meddelt i brev av 1.7.2014.
Utbetalingen for 2014 blir kr. 617.000.
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og
rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av 23.6.2014. Mottaker bekrefter at dette
skjemaet gir riktige opplysniner om konto eid av tilskuddsmottaker, og at
Fylkesmannen varsles ved endringer.
Sted, dato og signatur

Bekreftelsen skal undedeones av stvreleder eller den som har signaturn» ndighet (prokura). For kommuner
fylkeskommuner
skal bek-reftelsen huderteones av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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