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TILSAGNSBREV —TILSKUDD FRA KOMPETANSELØFTET
STATSBUDSJETTET KAPITTEL 0761.60 FOR 2014

2015 OVER

Vi viser til deres soknad av 23.4.2014. samt tilsendte resultat- og plandata per 1.2.2014.
"Kompetanseh,fiet 2015- er en delplan knyttet til "Omsorgsplan 2015-. som er Regjeringens
oppfolging av St. Meld. Nr 25 (2005-2006) —"Alestring, muligheter og mening— Franuidas
om.sorgsutfOrdringeri
Formål med tilskuddsordningen
Kompetansetiltakene i Kompetanseloftet 2015 skal bidra til å oke andelen med nodvendig
fagkompetanse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.
Eylkesmannen behandler soknader om statlig tilskudd. Tilskuddene skal bidra til at den
kommunale omsorgstjenesten får:
Flere voksne helsefagarbeidere.
Flere ansane som giennomfbrer desentraliserte universitets- og hogskolestudier
(eksempelvis sykepleier/vernepleier).
Flere ansatte med videregående opplæring som tar fagskoleutdanning.
Flere ansatte med universitets- og hogskoleutdanning som tar videre- og
etterutdanning.

FyIkesmannen kan i 2014 delfinansiere folgende tiltak:

C'.

Kvalilisering av personell uten formell helse- og sosialfaglig utdanning til
helseffigarbeider, herunder opplæringstiltak av kortere varighet som ledd i
oppnåelse av fagbrev.
Eagskoleutdanning (videreutdanning)
Desentralisert hoyere utdanning.
Videreutdanning t'or personell med hoyere utdanning.
ABC-opplærinu (tilbudene fra Aldring ou helse).
Det kan gis tilskudd til kurs innen områder som er særliu viktige for å heve
kompetansen og kvaliteten i omsorgstjenesten, som for eksempel opplæring rettet mot
helse- og omsorgstjenesteloven § 9-9, tredje ledd.

Fylkeshuset. Strandvegen 13
Poslboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Også i 2014 er det mulig å tildele midler til kompetanseheving knyttet til
legemiddelbruk, samt håndtering av legemidler.
Midler kan tildeles fylkeskommunen, utdanningsinstitusjoner
tilkommunene.

mv., men blir i hovedsak fordelt

Kommunal egenandel
Kommunene må medvirke til utdanningene gjennom permisjon med hel eller delvis lønn,
stipend, utgiftsdekning eller annen økonomisk støtte.
Midlene skal gå til delfinansiering av tiltakene.

Vedtak om tildeling —vilkår
Fylkesmannen har vurdert deres søknad. Søknaden er i samsvar mcd kommunens rapportering
av resultat- OQ plandata per 1.21014. Fylkesmannen gir Kviefjord kommune et tilsagn for
2014 som følger:
Internt prosjektnr: H 434
Belop: kr 200 000,-. Formål: Tiltak A-F.
Tilsagnet skal også dekke arbeidet med pilotprosjekt
aldring.

ABC utviklingshemming

og

Tildelingen følger budsjettåret.
Årsaken til at søknaden kun er delvis innvilget, er at samlet søknadsbeløp for mottatte
søknader langt overstiger den økonomiske rammen som Fylkesmannen har til disposisjon for
denne tiIskuddsordningen.
Kompetansetiltakene som gjennomføres med midler fra Kompetanseløftet 2015, skal som
hovedregel være forankret i kommunens kompetanseplan. Ut fra Helsedirektoratets statistikk
på Kompetanseloftet 2015 (2012) er andelen årsverk i brukerrettet tjeneste i kommunen med
fagutdanning på 80,6 prosent noe som er høyest blant samtlige kommuncr i Troms.
Fylkesmannen vil berømrne kommunen lbr å ha arbeidet systematisk og godt med
kompetansehygging i helse- og omsorgssektoren gjennom mange år!
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier,
søknadens budsjett, forventet maloppnåelse, kommunens kompetanseplan og kommunens
resultat- og plandata per 1.2.2014. Fylkesmannen har også vurdert søknaden i forhold til
Folkehelseinstituttets "Folkehelseprofil" for deres kommune.
Tilskuddet er ikke ment å skulle dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller til investeringer.
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel
ikke omdisponeres eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette brevet.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene skal de tilbakebetales til Fylkesmannen.
Dette tilskuddet ytes blant annet ikke til:
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Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid og tverrfaglig videreutdanning i
psykososialt arbeid med barn og unge fin universitets- og høyskoleutdannet
personell i kommunene.
Tilskudd til videre-/etterutdanning

i rusproblematikk for ansatte i kommunene.

Det finnes egne tilskuddsordninger for disse ragområdene. Nærmere opplysninger kan fås hos
Fylkesmannen ved fagansvarlig Lena Nordås: fintrino@fylkesmannen.no. Se for øvrig
informasjon om andre tilskuddsordninger som kan være aktuelle på IIelsedirektoratets
hjemmesider: www.fielsedirektoratetno/tilskudd/kommuner.
Eventuell leil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medfore rettslige forfoyn nger.
Klagerett
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) kapittel 6 kan
det klages på vedtaket. Eventuell klage skal sendes Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er tre
uker fra det tidspunkt tilskuddsmottaker har mottatt dette brevet.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Utbetaling vil skje når Fylkesmannen har mottatt oa godkjent:
o

Den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Denne sendes oss snarest
og helst innen 14 dager fra dags dato.

Ubenyttede midler
Tilskuddet skal benyttes i 2014. Dersom midlene ikke kan disponeres i s n helhet i 2014
finnes det følgende alternativ:
• Midlene kan søkes overført t 12015. Dette må skje innen 1.12.2014.
Dersom det er endringer i forutsetningene og midler ikke skal benyttes i sin helhet til
tiltaket, må Fylkesmannen varsles så tidlia som mulig i år, slik at ledige midler kan
omdisponeres til andre formål.
Midler som ikke blir benyttet i år vil normalt bli trukket fra neste års tilskudd dersom
tiltaket blir viderefort som en sluttføring av kompetansebyagingen. Kommunen må
søke på nytt i 2015, hvor søknadsbeløpet må inkludere ubenyttede midler fra 2014.
Midler som ikke er benyttet når tiltaket er avsluttet (ferdig med kompetanseheving eller at den
ansatte slutter for kompetansehevingstiltaket er fullfort), skal snarest føres tilbake til
Fylkesmannens kontonummer 6345.05.07204, merket prosjektnummer 1-1434. Fylkesmannen
skal orienteres skriftlig om tilbakeførinaen.
og informasjon
Kontroll av tilskuddsmottakere
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlenc brukes etter forutsetningene, jf1 § 10,
2.1edd i "Bevilgningsreglemeniel". Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene (hjemlet i Lov om Riksrevisjon § 12, 2.1edd).
Fylkesmannen i Troms krever at regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger
som ligger til arunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet skal oppbevares for
eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunkt dette brevet ble mottatt.
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Rapportering
Fylkesmannen ber om at det blir rapportert hvordan tildelte midler er benyttet. Det skal
rapporteres på særskilt rapporteringsskjema som vil bli lagt ut på Fylkesmannens nettside
www.fylkesmannen.no/troms under "Helse og omsorg". Skjerna vil også bli sendt
kommunene på epost. En utfyllende rapportering etter kravene i dette brevet skal vedlegges
rapporteringsskjema.

Rapporteringsfrist
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Fylkesmannen i Troms etter kravene i dette
hrevet, senest 15. mars 2015. For tiltak som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
dersom dere mottar tilskudd. For tiltak som viderefores med midler fra Kompetanseloftet
2015, skal rapportering for året før være levert for årets tilskudd blir utbetalt.

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Kriteriene for måloppnåelse cr:
Oppnadd kvalifisering av personell uten formell helse- og sosialfaglig utdanning til
helsefagarbeider, herunder opplæringstiltak av kortere varighet som ledd i oppnaelsen
av fagbrev.
Oppnådd kvalifisering av personell via desentraliserte høgskolestudier.
e. Gjennomført videreutdanning for personell med videregående opplæring og
universitets- og høgskoleutdanning.
Gjennomført vidercutdanning i geriatri og demens for fagutdannet personell som
arbeider i omsorgsfienesten.
Gjennomførte kurs innen områder som er særlig viktige for å heve kompetansen og
kvaliteten i omsorgstjenesten.
Il Gjennomførte kurs for å øke grunnkompetansen i demens.
Tiltak for å gi opplæring rettet mot Helse- og omsorgsfienesieloven § 9-9, tredje ledd.
Tiltak som bcdrer legemiddelbruk og legemiddelhåndtering.

Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet med for
eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet og
skal være adskilt fra regnskap fin egne midler. Tiltakets samlede kostnad må fremkomme av
rapporteringen.Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings
standard ISA 805 "Sterlige hensyn ved revision av enkeltstående regnskapsoppstillinger og
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling".
Avtalte kontrollhandlinger skal gjennomfores i samsvar med Den norske revisorforenings
standard ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".

Bortfall av krav om revisorbekreftelse på regnskap
Avhengig av mottakers organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller
krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
tilskudd lavere enn kr 50 000
tilskudd til kommuner mindre enn kr 100 000
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tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonen
regnskapsrevisjon
tilskudd til helseforetak, safremt prosjektreguskapet inngår i foretakets reviderte
totalregnskap
Andre vilkår

Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for eventuelt ansatte.
Utgifter til reise, kost, losji og nattillegg ma ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf
bestemmelsene
"Særavtalelbr reiser innenlands.fOr statens regning" (Statens
personalhåndbok kapittel 9.2).
Soknadsfrist for neste års tilskudd
Det må alltid søkes om tilskudd for hvert enkelt budsjett- og kalenderår. Søknadsfristen for
tilskudd til tiltakiprosjekter som planlegges videreført i neste budsjettår er 25. april 2015

dersom ikke annet blir bestemt på et senere tidspunkt. Kunngjøring vil bli publisert på
nettsiden til bylkesmannen i Troms; se www.fvlkesmannen.noltroms, samt i eget brev til
kommunene.
Vennligst påfor all korrespondanse vårt saksnummer. Søknaden sendes elektronisk til
fmil ostmottak(i»fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Troms onsker lykke til med arbeidet og scr fram til å høre om resultatenc!

Med hilsen

Lena Nordas c.f
fagansvarlig
Karina Koltlaath
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke handskrevne signaturer.

Vedlegg: bekreftelse på mottak av tilskudd, returneres snarest til Fylkesmannen i Troms
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BEKREFTELSE/AKSEPT AV VILKÅR
Rekreftelsen skal snarest, og helst innen 14 dager, sendes i retur til:
Fylkesmannen i Troms
v/senionådgiver Karina Koltlaath
Ilelse- og omsorgsavdelingen
Postboks 6105
9191 Tromsø
Vår ref. 2014/1793-52
Navn på tilskuddsmottaker:
Adresse:
Postnummer og poststed:

Kvæfjord kommune
Bygdevn 26
9475 Borkenes

BEKREFTELSE
Organisasjonsnummer
Kontonummer
Navn, adresse og telefonnummer på tjenesteleder/okonomiansvarlig:

Tilsagn om tilskudd på kr 200 000 over statsbudsjettets kapittel 761.60
for budsjettåret 2014 til kompetansehevingstiltak som nevnt i vårt filsagnsbrev av
30.6.2014. Uhenyttede midler fra tidligere år kan i tilsagnshrevet være fratrukket dette
heløpet, slik at utbetalt belop blir lavere. Dette vil fremgå av omtalte tilsagnsbrev, se foran.
Mottaker av tilskudd fra Kompetanseloftet 2015 bekrefter med dette å ha lest og uodtatt de
vilkår og rapporteringskrav som er gitt i tilsaunsbrevet av 2014.

sted

dato

ansvarshavende person

For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den
vedkommende har delegert myndigheten til. For andre mottakere underteunes bekreftelsen av
person i organisasjonen som har tilsvarende myndighet.
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