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Svar på søknad - stimuleringstilskudd
til videreutdanning
i tverrfaglig
psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge
Fylkesmannen i Troms viser til dercs soknad registrert hos oss 21.3.2014 under
tilskuddsordningen for videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig
psykososialt arbeid med barn og unge.

INNVILGELSE

AV TILSKUDD

Fylkesmannen i Troms innvilger Kvætjord kommune tilskudd på kroner 251 100 over kap.
764, post 60 på statsbudsjettet for 2014.
Av tilskuddet trekkes ubenyttet tilskudd fra foregående år, kr.0
Tilskuddsbelop

som utbetales i år er 251 100 kroner.

Utbetalingen gjøres samlet.
VILKÅR
Mål, foringer

FOR TILSKIJDDET
og vilkår

Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i soknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.
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Generelle vilkår
Mottaker av tilskuddet har arbeidsgiveransvar eg må medvirke at de ansatte som tar
videreutdanning får permisjon og delvis økonomisk kompensasjon. Utgifter til reise-, kost- og
nattillegg må ikke overstige satscne i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok.

Soknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste ar, kunngjøres senere og vil bli publisert
på fylkesmannens nettside http://www f lkesmannen.no/troms

3. RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1.4.2015. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over fiere år, skal
det rapporteres hvert år det mottas tilskudd. Nhermere krav til rapportering finnes nedenfor.
For prosjekter/tiltak/aktiviteter som viderefores, skal rapportering for aret før være levert for
nytt tilskudd blir utbetalt.

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Rapporten skal ha følgende vedlegg:
Kopi av vedtak for studiepermisjon for deMde enkelte ansatte
Bekreftelse på deltakelse av utdanningikursdager (for eksempel utskrift av påmelding
fra «StudentWeb» fra hogskolen/kursbevis.)

Regnskapsrapportering
Det skal tOres regnskap for tilskuddet, skilt tra det øvrige regnskapet for eksempel med en
prosjektkode. Regnskapet skal kun visc hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal
kunne sammenlignes med budsjettet i soknaden. Tiltakets samlede kostnad må også
fremkomme av rapporteringen.

Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor i samsvar med Den norske
revisorforenings standard ISA 805
hens 7nved revis'on av enkeltstående
regnska so ))stillinger ori s esifikke elementer kontoer eller oster i en
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før
reonska so .stillin
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

AKSEPT AV V1LKÅR
Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker etter mottatt brev.
Brevet skal sendes i retur til:
Eller i skannet versjon til
lkesmannen.no
finti ostmottak

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Vår referanse: 2014/699-19

Tilskuddsmottaker: Kvætjord kommune
Adresse: Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
Organisasjonsnummer:

972 417 998 MVA
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Tilsagn om tilskudd på kr 251 100 over statsbudsjettets kapittel 764 post 60 for budsjettåret
2014 til kompetansehevingstiltak som nevnt i vårt tilsagnsbrev av 6.6.14.
Ubenyttede midler fra tidligere år kan i tilsagnsbrevet være fratmkket dette belopet,
slik at utbetalt belop blir lavere. Dette vil fremgå av omtalte tilsaunsbrev, 6.6.14.
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og
rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av 6.6.14 og bekrefter at dette skjemaet gir
riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsrnottaker, og at Fylkesmannen varsles ved
endringer.

Ktimffc,x-:

Sted, dato og signatur
51.`k,t3-(..
Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura).
For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen underteunes av radmannen eller den
som har fått deleuert myndiuhet.

