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TILSAGNSBREV —TILSKUDD 2015 FRA KOMPETANSEINNOVASJONSTILSKUDD - STATSBUDSJETTET KAPITTEL 0761.68
Vi viser til deres søknad av 15.04.2015 og tilsendte resultat- og plandata på
"Kompetanseløftet 2015 -per 01.02.2015.
Formålet med tilskuddsordningen
Det vises til vårt utlysningsbrev av 05.03.2015 med søknadsfrist 15.04.2015. Tilskudd til
kompetanseheving og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte fremtidens
utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.
Utfordringsbildet er beskrevet i Meld St 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og gir
overordnede foringer for tilskuddsordningen.
Delmål:
sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og
lokalsamfunnet
forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne
opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
styrket lederkompetanse. fagutvikling, større faglig bredde, tilstrekkelig,
kompetent og stabil bemanning
etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis
Kommuner kan søke om midler til kompetanseutvikling, opplæringstilskudd knyttet til
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og innovasjonsprosjekter. Helsedirektoratet har gitt
følgende prioritering ved behandling av søknadene, angitt i prioriteringsrekkefølge:
Fullføring av tiltak som har fått tilskudd tidligere og som ikke er avsluttet
Opplæring knyttet til BPA
Nye innovasjons- og kompetansetiltak.
Deres kommune har sokt tilskudd til:
Kompetanseutvikling
BPA

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
fylkesmannen.no/troms
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3. Innovasjon- og kompetansetiltak
Kommunenes søknader om midler til kompetansebygging og innovasjon overstiger de
økonomiske rammene Fylkesmannen disponerer til formålet.
TILDELINGSKRITERIER:
Alle søknader vil bli vurdert ut fra noen generelle tildelingskriterier. I tillegg blir søknader
innenfor kategoriene kompetanseutvikling, BPA og innovasjon vurdert ut fra særskilte
tildelingskriterier. Se tilsendt regelverk som var vedlagt utlysningsbrevet for nærmere
detaljer om tildelingskriterier.
Andre opplysninger
Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar
andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal
tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.
Fylkesmannen beklager den forlengede saksbehandlingstiden. Dette skyldes at
Helsedirektoratet har overført ansvaret for flere tilskuddsordninger til Fylkesmannen, blant
annet tilskudd til BPA og innovasjonsprosjekter.

KOMPETANSELØFTET 2015 —TILSKUDD 2015
Fylkesmannen kan i 2015 delfinansiere følgende tiltak knyttet til "Kompetanseloftet
2015":
Utdanning til helsefagarbeider.
Fagskoleutdanning (videreutdanning)
Desentralisert høyere utdanning.
Videreutdanning/rnastergradsutdanning
for ansatte med høyere utdanning.
Opplæring/kurs for ansatte som arbeider i omsorgstjenesten (ABC-opplæring med
mer)
Midler kan tildeles kommunene og fylkeskommunen.
Kommunal egenandel
Kommunene må medvirke til utdanningene gjennom permisjon med hel eller delvis lønn,
stipend, utgiftsdekning eller annen økonomisk støtte.
Midlene skal gå til delflnansiering av tiltakene.
Vedtak om tildeling —vilkår
Fylkesmannen har behandlet deres søknad og plantall, og tildeler med dette:
Internt prosjektnr:
1-1461

Beløp:
kr 180 000,-

Formål:
Tiltak: utdanning av
helsefagarbeidere,
fa skoleutdanning,
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videreutdanning for
høgskoleutdannet
personell og
Demensomsorgens
ABC

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, fylkesmannens skjønnsutøvelse, søknadens budsjett, forventet
måloppnåelse, kommunens kompetanseplan og kommunens resultat- og plandata per
1.2.2015.

OPPLÆRINGSTILSKUDD
ASSISTANSE
Opplæring knyttet til BPA
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd

KNYTTET TIL BRUKERSTRT PERSONLIG

tildeles med følgende prioriteringsrekkefølge:
for nye og etablerte brukere/arbeidsledere
for kommunenes saksbehandlere
for assistenter

Vedtak om tildeling —vilkår
Fylkesmannen har behandlet deres søknad, og tildeler med dette:
Internt prosj ektnr:
H 461

Belø :
kr 120 000,-

Formål:
Tiltak: arbeidsleder,
saksbehandlere og
assistenter

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriteriene og fylkesmannens skjønnsutøvelse.
Her finnes link til opplæringshåndboka når det gjelder BPA:
htt s://helsedirektoratet.no/Lists/Publikas'oner/Attachments/960/0
brukerst rt- ersonli -assistanse-BPA-IS-2313.
df

lærin shåndbok-

INNOVASJONSPROSJEKTER
Innenfor innovasjon skal det prioriteres midler til nye tiltak og metoder som kan bidra til:
forebygging, tidlig innsats og egenmestring
habilitering og rehabilitering
velferdsteknologiske løsninger
samspill med pårørende og frivillige
fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse
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eller andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helseog omsorgstjenestene.
Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og
forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn.
Fylkesmannen har behandlet deres søknad, og har dessverre ikke midler til de
omsøkte prosjektene.
Velferdsteknologi:
Det etterfølgende er informasjon til de kommuner som får tilskudd til videreutvikling av
velferdsteknologi, og til de kommunene som planlegger innkjøp av velferdsteknologisk
utstyr. På dette området vil det bli nødvendig for kommunene å foreta en overgang fra
analoge til digitale løsninger. Vi ber kommunene være oppmerksomme på at det er vedtatt
et nasj onalt rammeverk for velferdsteknologi - Continua. For å sikre at ulike løsninger
fungerer sammen, innfører regjeringen standardiseringsrammeverket Continua på
velferdsteknologiområdet i Norge. Veiledende kravspesifikasjoner for anskaffelse av
digitale trygghetsalarmer vil ifølge Helsedirektoratet være ferdig innen utgangen av året,
slik at kommunene bør forberede seg på å gjennomføre anbudsprosesser tidlig neste år.
Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet vil mot slutten av 2015 komme med de første
anbefalinger knyttet til alarmmottaksfunksjonen. Se mer informasjon om direktoratets
arbeid med velferdsteknologi her: Facebookgruppen: Arena#Samveis. For øvrig viser vi til
direktoratets veileder IS 1990 på det velferdsteknologiske område:
htt s://helsedirektoratet.no/ ublikas'oner/velferdsteknolo
i-fa ra ort-omim lementerin -av-velferdsteknolo i-i-de-kommunale-helse-o
-ornsorost. enestene-

20132030
FELLES VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGEN
Tilskuddet skal ikke gå til å 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.
Eventuell feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forføyninger.
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.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Utbetaling vil skje når Fylkesmannen har mottatt og godkjent:
• Den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Denne sendes oss snarest o innen
4 uker fra dag,s dato.
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Ubenyttede midler
Dersom midlene ikke kan disponeres i sin helhet i 2015 finnes det følgende alternativer:
Midlene kan overføres til 2016. Fylkesmannen må få melding om dette innen
1.12.2015 og storrelsen på belopet som overføres må angis.
Dersom det er endringer i forutsetningene og midler ikke skal benyttes i sin helhet
til tiltaket, må Fylkesmannen varsles så tidlig som mulig, slik at ledige midler kan
omdisponeres til andre formål.
Midler som ikke blir benyttet i år vil normalt blir trukket fra neste års tilskudd.
Ved søknad om midler i 2016 må det overforte beløpet inngå i
søknadssummen.
Midler som ikke er benyttet når tiltaket er avsluttet (ferdig med kompetanseheving eller at
den ansatte slutter før kompetansehevingstiltaket er fullført), skal snarest føres tilbake til
Fylkesmannens kontonummer 6345.05.07204, merket prosjektnummer H 461.
Fylkesmamien skal orienteres skriftlig om tilbakeføringen.
FELLES:
Størrelsen på årets tilskudd
Fylkesmannen har ønsket å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett og
i hht direktoratets føringer. Søknaden er derfor kun delvis innvilget.
Kontroll av tilskuddsmottakere og informasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10,
2.1edd i "Bevilgningsreglementet". 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 grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet skal
oppbevares for eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunkt tilskuddsbrevet ble
mottatt.
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.f Ikesmannen.no/troms under "Helse og omsorg". Skjema vil også bli sendt
kommunene per epost. En utfyllende rapporteringetter kravene i dette brevet skal
vedlegges rapporteringsskjerna.
Rapporteringsfrist
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Fylkesmannen i Troms etter kravene i dette
brevet, senest 15. mars 2016. For tiltak som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
dersom dere mottar tilskudd. For tiltak som videreføres med midler fra Kompetanseloftet
2015, skal rapportering for året før være levert før årets tilskudd blir utbetalt.
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Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Kriteriene for måloppnåelse er:

"Kompetanseloftet 2015 ":
Oppnådd kvalifisering av personell uten formell helse- og sosialfaglig utdanning til
helsefagarbeider.
Oppnådd fagskoleutdanning av personell med videregående utdanning.
Oppnådd kvalifisering av personell gjennom desentraliserte universitets- og
høgskolestudier.
Gjennomført videreutdanning for personell med universitets- og høgskoleutdanning.
Gjennomførte kurs innen områder som er særlig viktige for å heve kompetansen og
kvaliteten i omsorgstjenesten.
fl Gjennomførte kurs for å øke grunnkompetansen om demenssykdommer.

«Opplæring knyttet til BPA»:
Antall personer i følgende kategorier som har gjennomført opplæring knyttet til BPAordningen:
Arbeidsledere
Saksbehandlere
Assistenter
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 for egne midler. Tiltakets samlede kostnad må
fremkomme av rapporteringen.
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".
Avtalte kontrollhandlinger skal gjennomføres 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:
mindre tilskudd enn kr 50 000
tilskudd til kommuner/fylkeskommuner mindre enn kr 100 000
Annet
Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for eventuelt ansatte.
Utgifter til reise, kost, losji og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ,
jf. bestemmelsene i "Særavtalefor reiser innenlandsfor statens regning" (Statens
personalhåndbok kapittel 9.2).
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette
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tilskuddet, er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig og skal ta ansvar for
gjennomføring og rapportering.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 687/2015.
Fylkesmannen i Troms ønsker 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: bekreftelse på mottak av tilskudd, returneres snarest til Fylkesmannen i Troms
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke egne underskrifter
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BEKREFTELSE/AKSEPT AV VILKÅR
Bekreftelsen skal snarest og senest innen 4 uker etter mottatt brev sendes i retur til:
Fylkesmannen i Troms
v/seniorrådgiver Karina Kolflaath
Helse- og omsorgsavdelingen
Postboks 6105
9191 Tromsø
Vår ref. 15/687

Navn på tilskuddsmottaker:
Adresse:
Postnummer og poststed:

Kvæfi ord kommune
9475 Borkenes

BEKREFTELSE
Organisasj onsnummer
Kontonummer
Navn, adresse og telefonnummer på tjenesteleder/økonomiansvarlig:

Utbetaling til mottaker bes merket med
Tilsagn om et samlet tilskudd på kr 300 000 over statsbudsjettets kapittel 761.68
for budsjettåret 2015 til tiltak som nevnt i vårt tilsagnsbrev av 06.07.2015.
Mottaker av tilskudd fra Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd bekrefter
med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av
06.07.2015.

sted dato ansvarshavende person
For kommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen/byrådsleder
vedkommende har delegert myndigheten til.

eller den

