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Tillegg 1 - KMD til supplerende tildelingsbrev 1-2017
Det vises til tildelingsbrev for 2017 av 22.12.2016 og supplerende tildelingsbrev av
01.03.2017.
Vedlagt er tillegg 1 - KMD til supplerende tildelingsbrev 1-2017 for prosjektene knyttet til
arbeidet med kommunenes plankompetanse i regi av fylkesmennene.
Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Bjørn Casper Horgen
avdelingsdirektør
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Vedlegg: Tillegg 1 - KMD til supplerende tildelingsbrev 1-2017.
Budsjettkapittel /-post: Kap. 500, post 21
Beløp: 70 000 kroner
Formål med bevilgningen:
Midlene kan brukes til aktiviteter knyttet til fylkets opplæringsteam,
gjennomføring av regionale konferanser og andre typer opplærings- og
veiledningsaktivitet rettet mot kommuner, etater mv. i fylkene, eller til andre
tiltak som vil bidra til styrking av plankompetansen i kommunene med vekt på
de fastsatte innsatsområdene i brev av 03.05.2017.
Referanse til VØI eller TB:
VØI 5.1.8.1 og TB 3.1.1.1.1.
Prosjektnummer:
205001 Pbl kompetanseutvikling og opplæringstiltak
Eventuelt nye styringskrav (styringsparametere, resultatmål, oppdrag,
oppgaver, rapporteringskrav):
 Departementet ber om at fylkesmannen sender en oversikt over samlet
forbruk samt estimert forbruk ut året på denne bevilgningsfullmakten per 31.8
innen 15.9. 2017, og forbruk per 31.12. innen 15.1. 2018. Prosjektnummer må
oppgis ved rapportering.
Fylkesmannes rapportering sendes til postmottak@kmd.dep.no
 Videre skal det ved årsslutt gis en felles rapportering for dette prosjektet og
prosjektet 205020 Universell utforming (UU) i planlegging, om erfaringer slik
dette er omtalt i brev av 03.05.2017.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 500, post 21
Beløp: 55 000 kroner
Formål med bevilgningen:
Midlene skal brukes med fokus på universell utforming og medvirkning i plan
knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i sammenheng med
aktivitetene knyttet til arbeidet med kommunenes plankompetanse i regi av
fylkesmannen i samarbeid med fylkeskommunen.
Referanse til VØI eller TB:
VØI 5.1.8.1 og TB 3.1.1.1.1.
Prosjektnummer: 205020 Universell utforming (UU) i planlegging
Eventuelt nye styringskrav (styringsparametere, resultatmål, oppdrag,
oppgaver, rapporteringskrav):
 Departementet ber om at fylkesmannen sender en oversikt over samlet
forbruk samt estimert forbruk ut året på denne bevilgningsfullmakten per 31.8
innen 15.9. 2017, og forbruk per 31.12. innen 15.1. 2018. Prosjektnummer må
oppgis ved rapportering.
Fylkesmannens rapportering sendes til postmottak@kmd.dep.no
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Videre skal det ved årsslutt gis en felles rapportering for dette prosjektet og
205001 Pbl kompetanseutvikling og opplæringstiltak, om erfaringer slik dette
er omtalt i brev av 03.05.2017.

