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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni
Telefon

Saksbehandler
Kjetil Trygve Larsen

Vår dato
23.06.2014
Deres dato
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Arkivkode
737.0

Vår ref.
2014/2863 - 9
Deres ref.

13(

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Tilsagnsbrev

zoi3/6‘n

Samhandlingsmodeller

på rusfeltet for 2014

Vi viser til søknad av 10.04.14.
Fylkesmannen gir med dette et tilskudd på inntil kr 617 000 til «Samhandlingsprosjekt
innenfor rusfeltet i Kvæfjord kommune» over kapittel 763 post 61 på statsbudsjettet for
2014.
tIbenyttede midler på kr. 500.000 for 2013 kommer til fratrekk fra tilskuddet.
Utbetalingen for 2014 blir dermed kr. 117.000.
Mål og foringer
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.
Kommunen beskriver i sin søknad behov for å styrke samhandlingen mellom ulike lokale
aktører, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tilskuddet skal bidra til å styrke
koordinatorfunksjonen, individuell oppfølging og bruk av Individuell plan (IP) gjennom
videreforing av stillingen som rusfaglig medarbeider. Målgruppen i arbeidet er voksne og
unge voksne med ROP-lidelser.
Kommunens hovedmål med prosjektet er:
Styrke kompetansen på rusfeltet gjennom etablering av samhandlingsarenaer
kommunen og spesialisthelsetjenesten.
Kompetanseheving gjennom aktiv bruk av KoRus Nord.
økt bruk av 11)for målgruppen.
Stillingen som rusfaglig medarbeider blir permanent etter prosjektperioden.

mellom

Fylkesmannen legger folgende føringer for arbeidet som skal utføres.
Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
Vi viscr til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er beskrevet:
telverk-samhandlingsmodellerhtt t//www.helsedirektortilet.nokilskudd/Doeuments/re
rusfeltet.pdf

Fylkeshuset. Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

frntrpostmottak@fylkesmannen.no
emiw.tylkesmannen.no/troms

Side 2 av 4

Tilskuddet skal disponeres til årsverk.
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel
ikke orndisponeres, eller brukes til andre fonnål enn det som cr beskrevet i dette brevet.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen.
Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forfoyninger.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen i utfylt og signert stand.
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 folgende altemativer:
Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens konlonummer 6345.05.07204 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal infonneres skriftlig om dette.
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2015.
Tilskudd som overføres til 2015 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.
Tilskuddsmottaker må soke Fylkesmannen om overforing av midler som ikke vil bli
benyttet inneværende år innen 30.11.2014.
Kontroll av tilskuddsmottakere
og dokumentasjon
Fylkesmannens 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 10 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (lht. Lov om bokføring
(bokføringsloven) § 13.)
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.
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Tilskuddsrnottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal settes opp mot
målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelserivurdering av brukertilfredshet.

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 oppfort i dette brevet. For
prosjekteritiltak/aktiviteter som går over fiere år, skal det rapporteres hvert år kommunen
mottar tilskudd. Frist for endelig rapportering er 31.3.2015.

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 revisortbrenings
standard ISA 805 "Særlige bensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling".
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller
krav om revisorbekretlelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for
• tilskudd mindre enn kr 100 000
Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 31.3.2015.

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. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning
kommende år.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2014/2863-9
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å horc om resultatene!
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Med hilsen
Svein R. Steinert e.f
fylkeslege
Lena Nordås
fagansvarlig

Vedlegg:

Bekreftelse

aksept av vilkår

Dokwnentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

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

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Vår referanse: 2014/2863-9
Tilskuddsmottaker:
Adresse:
Organisasjonsnummer

Kontonurnmer

Kontaktperson,

telefonnummer

og e-postadresse

for økonorniansvarlig

Utbetalingen 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.
Ubenyttede midler på kr. 500.000 for 2013 kommer til fratrekk fra tilskuddet, slik det
fremgår av omtalte tilsagnsbrev, 23.6.2014.
Utbetalingen for 2014 blir dermed kr. 117.000.
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 opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at
Fylkesmannen varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur

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.

P

Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni
Postboks 6105, 9291
postmottak@frntr.no,

Tromso
www.fylkesmannen.no/troms
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