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til videre- og etterutdanning

Svar på søknad om stimuleringstilskudd
rusproblematikk

Fylkesmannen i Troms viser til deres søknad registrert hos oss 21.3.2014 under
tilskuddsordningen for videre- og etterutdanning i rusproblernatikk.
AV TILSKUDD

I. 1NNVILGELSE

Fylkesmannen i Troms innvilger Kvtcfjord kommune tilskudd på kroner 133 978 over kap.
763, post 61 på statsbudsjettet for 2014.
Av tilskuddct trekkes ubenyttet tilskudd fra foregående år, kr.
Tilskuddsbelop som utbetales i år er 133 978 kroner.
Ltbetalingen gjøres samlet.
2. VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, foringer og vilkår
Tilskuddet skal brukcs i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket tbr ordningen og kravene i dette brevet.
Tilskuddet skal dekke utgifter til vidercutdanninc for følgende personer:
Navn
Kato Thorberusen
Ann Harriet Stien
Gro Sorensen
Elin Thorsteinsen
Marit Blekastad
Heidi Mork
Hanne Hagrup
Tom Strande
Tore Dreiem

Utdanning
ROP- lidelser 10 dg. kurs
ROP- lidelser 10 (12. kurs
ROP- lidelser 10 du. kurs
ROP- lidelser 10 dg. kurs

UtdanningsF tilskudd:
9231
10 385
9231

ROP- lidelser 5 d2. kurs
ROP- lidelser 3 du. kurs

ReiseMostotte:

Sum/tilskudd:

7450
7450

16 681

7450

9231
5192

7450
7100

2769

7100

7385

8200
7450
4750

ROP- lidelser 8 dg. kurs
ROP- lidelser 10 du. kurs

9231

ROP- lidelser 6 d2. kurs

6923

1

15 585

16681
11 673

1

133 978

Total sum

Fylkeshuset. Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Trornso

17 835
16 681

16681
17 792
9 869

Teleton: 77 64 20 00
Telefaks. 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
ornsorgsavdelingen
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For prosjekter/tiltak/aktiviteter
nytt tilskudd blir utbetalt.

som viderefores, skal rapportering for året før være levert for

Rapportering på maloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Rapporten skal ha folgende vedlegg:
Kopi av vedtak for studiepermisjon for den/de enkelte ansatte
Bekreftelse på deltakelse av utdanning/kursdager (for eksempel utskrift av påmelding
fra «StudentWeb» fra hogskolenikursbevis.)

Regnskapsrapportering
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det ovrige regnskapet for eksempel med en
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal
kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden. Tiltakets samlede kostnad må også
fremkomme av rapporteringen.

Revisorkontrol1
Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisør i samsvar med Den norske
revisorforenings standard ISA 805 "Særli -e hensvo ved revis.on av enkeltstående
regnskapsoppstillirmer o 1s esifikke elementer, kontoer eller oster i en
regnskapsoppstilling". Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet for
revisorkontroll.
Krav om revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd pålydende mindre enn kr 100 000 til
kommuner.
Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 1.4.2015

KLAGERETT
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan
det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjorelsen ikke
er et enkeltvcdtak.

AKSEPT AV VILKÅR
Tilskuddet utbetales når Fylkesmannen har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet
må retumeres snarest, og senest innen 3 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd kan
trekkes tilbake etter en purring.
All korrespondanse skal sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 TROMSØ
eller fintrpostmottakfia lkesmannen.no og merkes med vår referanse 2014/699.

onsker studentene lykke til med videreutdanningen!

AKSEPT AV VILKÅR
Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker etter mottatt brev.
Brevet skal sendes i retur til:
Eller i skannet versjon til
frnt mstmottak ci1f lkesmannen.no

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Vår referanse:

2014/1953

Tilskuddsmottaker: Kvæfjord kommune
Adresse: Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
Organisasjonsnummer:
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"l'ilsagn om tilskudd på kr 133 978 over statsbudsjettets kapittel 763 post 61 for budsjettåret
2014 til kompetansehevingstiltak som nevnt i vårt tilsagnsbrev av 12.6.14.
libenyttede midler fra tidligere år kan i tilsagnsbrevet være fratrukket dette belopet,
slik at utbetalt belop blir lavere. Dette vil fremgå av omtalte tilsagnsbrev, 12.6.14.
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og
rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av 12.6.14 og bekrefter at dette skjemaet gir
riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved
endringer.
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Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura).
For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den
som har fått delegert myndighet.

