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Tilsagnsbrev / Innvilget tilskudd inntil kr 617 000 —
Tilbud til voksne med langvarige og sam mensatte behov for tjenester og barn
og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet 2015
Fylkesmannen viser til søknad på tilskudd 17.4.2015 under tilskuddsordningen Tilbud
til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med
sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet.
Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil kr 617.000 til Kvæfjord
kapittel 765, post 60 på statsbudsjettet for 2015.
Samlet utbetaling

kommune

over

for 2015 blir kr. 617.000.

Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet
Fylkesmannen fikk til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet
foreta strenge prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor
prioritert delvis å innvilge flere søknader fremfor å innvilge deres søknad fullt ut.
Mål og føringer
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 samhandling mellom kommuneog spesialisthelsetjenesten, samt mellom tjenestene i kommunen, for brukere med
rusavhengighet og psykiske lidelser.
Kommunens hovedmål med prosjektet er:
Etablere samarbeidsarenaer for kommune-, spesialisthelsetjenesten og Trastad
Produkter/Inko.
Styrke kompetanse og samhandling innen psykisk helse- og rusfeltet.
Økt bruk av individuell plan for brukere med ROP-lidelser.
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Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres.
Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er
beskrevet:
ilskudd/Kommunalt%2Orusarbeid%20htt s://helsedirektoratet.no/Documentsfr
%2Ore elverk. df
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet.
Midlene kan som hovedre el ikke omdis oneres eller brukes til andre formål enn det
odk'ennelse fra F Ikesmannen.
som er beskrevet i dette brevet uten skriftli
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre
rettslige forføyninger.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen på aksept av vilkår 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 følgende alternativer:
Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2016.
Tilskudd som overføres til 2016 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.
Tilskuddsmottaker må søke Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil bli
benyttet inneværende år innen 30.11.2015.
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 er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
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Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for
eventuell kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. 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. Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal
settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering 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 kun 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 oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
kommunen mottar tilskudd.
Frist for årsrapport/sluttrapport

og regnskapsrapport pr. 31.12.2015 er 31.3.2016.

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 revisorforenings standard ISA 805 "Særlige hensyn ved
revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer
eller poster i en regnskapsoppstilling". Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av
dette brevet før revisorkontroll.
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen
tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder
ikke for tilskudd mindre enn kr 100 000.
Revisorattestert regnskap skaf oversendes Fyfkesmannen innen 31.3.2016.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
Fylkesmannens avgjørelse i saken ikke er å regne som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 bokstav b jfr. fvl. § 28.
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Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist 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 2015/2019-30.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen
Svein R. Steinert e.f.
fylkeslege
Anette Moltu Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg:

Aksept av vilkår
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