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Kvæfjord kommune - tilskudd for 2014 til utvikling av kommunale
oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser
Fylkesmannen i Troms viser til deres soknad av 22.08.14
Fylkesmannen gir med dette ct tilskudd på inntil kr. 150 000,- over kapittel 762.60 på
statsbudsjettet for 2014.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir forst utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen i utfylt og signert stand. Vi ber om at bekreftelsen returneres til Fylkesmannen så
snart som mulig. helst via e-post.
Mål og foringer
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens soknad. Fylkesmannen
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for
tilskuddsordningen.
Klagerett
I henhold til forvaltningsloven kapittel 6 kan det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og
vilkår i dette hrevet ettersom avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak.
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 kalenderaret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut.
finnes det følgende alternather:
I. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektetjaktiviteten. må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 6345 05 07204. merket med vårt
saksnummer. Fylkesmannen skal informeres om dette, gjerne ved bruk av e-post til
seniorrådgiver Anders Aasheim på fmtraaafdtvlkesmannen.no
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2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan overføres til 2015. Fylkesmannen skal
informeres om dette ved at det sendes e-post til seniorrådgiver Anders Aasheim på
fmtraaa,favlkesmannemno Ved en eventuell tildeling av nye tilskuddsmidler i 2015 vil
overforte midler fra 2014 trekkes fra tildelingen i 2015.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen 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
cr 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 minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt, jf. bokforingsloven
§ 13.

Resultatrapportering
Dere skal rapportere om bruk av tilskuddet til Fylkesmannen senest innen 1. april 2015.
Rapporteringen skal beskrive det gjennom forte arbeidet, og i hvilken grad målene for
tilskuddet er oppnådd. Samtidig skal rapporteringen ikke være mer omfattende enn
nødvendie.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet, atskilt fra det øvrige regnskapet i kommunen.
Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra
regnskap for eene midler ogieller midler finansiert av andre.
Revisorkontroll
Det er krav om revisorbekreftelse på regnskap når filskuddsbeløpet til kommunen overstiger
kr 100 000. Kommunens revisor mottar en kopi av dette brevet.
Generelle vilkår
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overst ge
satsene i Statens reiseregulativ, jf Statens personalbåndbok.
Søknadsfrist for neste ars tilskudd
Det må søkes om tilskudd fin hvert enkelt år. Kunnejørine om tilskudd for 2015 vil bli sendt
til kommunene. Det vil også bli publisert på Fylkesmannens nettside
www.Mkesmannen.no/troms
og under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.
Vennligst påfor all korrespondanse vårt saksnumrner 2014/3996.
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Vi onsker dere lykke ti I med arbeidet!

Med bilsen
Lena Nordås e.f.
fagansvarlig
Anders Aasbeim
seniorråduiver
1 vedlegg

Kopi uten vedlegg:
KomRev NORD IKS, Sjogata 3, 9405 HARSTAD
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