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1. INNLEDNING

Det vises til virksomhets- og økonomiinstruks og tildelingsbrev 2017 for fylkesmannen
som ble sendt ut 22. desember 2016.
Dette er det første felles supplerende tildelingsbrevet til fylkesmannen for 2017.
Hovedintensjonen med dette styringsdokumentet, er å tildele de budsjettmidlene som
manglet nødvendig avklaring for å komme med i det ordinære tildelingsbrevet. I tillegg
gis det også oppklarende eller korrigerende informasjon i forhold til styringssignaler
gitt i de opprinnelige styringsdokumeneter for inneværende år.
Ved spørsmål bes fylkesmannen ta kontakt med det ansvarlige fagdepartement.
2. BUDSJETTILDELINGER OG BESKRIVELSE AV FORMÅL
2.1 Barne- og likestillingsdepartementet

Referanse til VØI eller TB:
Oppgave 5.4.2.1 i VØI:
Ta initiativ overfor kommuner med utfordringer når det gjelder
levekårssituasjonen for barn og unge, særlig enslige, mindreårige flyktninger.
Vurdere behovet for større satsinger i fylket. Arbeidet skal ses i sammenheng
med fylkesmannens oppgaver på folkehelseområdet.
Eventuelt nye styringskrav:
Oppgaven utgår.

2.2 Helse- og omsorgsdepartementet

VØI, oppgave 5.4.3.2:
Følge med på og anvende data om levekårsutviklingen i fylket og i kommunene.
Endring:
Oppgaven endres til:
Følge med på og anvende data om levekårsutviklingen i fylket og i kommunene.
Arbeidet skal sees i sammenheng med fylkesmannens oppgaver på
folkehelseområdet.
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ASD er hovedansvarlig. HOD/Helsedirektoratet er medansvarlig.
Formål med endringen:
Det er hensiktsmessig å samordne denne oppgaven med fylkesmannens og
kommunenes arbeid med folkehelseoversikt. Folkehelseloven, § 5, har en
bestemmelse om at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Det er
nær sammenheng mellom levekårsforhold og helse. Staten understøtter kommunene
ved å gi opplysninger som grunnlag for kommunenes folkehelseoversikt. En sentral
kilde er folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet, en årlig firesiders rapport for
hver enkelt kommune, der også levekårsdata inngår. Tanken var altså at det kan være
en gevinst for fylkesmannen, og kommunene, å se til data som allerede finnes om
levekårsutviklingen.
Bakgrunnsinformasjon:
I tillegg til bakgrunnsinformasjon som foreligger i eksisterende oppdrag:
Folkehelseinstituttets nettside Folkehelse i kommunene - herunder folkehelseprofiler
for fylker, kommuner og bydeler – og statistikkbanker:
https://www.fhi.no/hn/helse/
Lov om folkehelsearbeid, § 5 mv.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-2429?q=folkehelseloven
Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter:
https://www.regjeringen.no/contentassets/7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/
pdfs/stm201420150019000dddpdfs.pdf

Budsjettkapittel/-post: Kap. 761, post 21
- Beløp: 138 400 kroner
Formål med bevilgningen:
Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i
kommunene.
Referanse til VØI eller TB:
5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester
5.2.3.2. Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å:
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bruke Iplos-data til planlegging og styring, og samarbeide med
Helsedirektoratet om å arrangere IPLOS-temadager for kommunene annet
hvert år.
ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant
annet velferdsteknologi.
Følge opp det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og samarbeide med KS
om tiltak og aktiviteter på regionalt og lokalt nivå.

Prosjektnummer/saksreferanse:
07002200
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett under
«Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med evt.
tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 783, post 21
- Beløp: 740 000 kroner
Fullmakten tildeles som: spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller
tjenester innenfor postens formål.
Formål med bevilgningen:
Fullmakten omfatter:
1. kurs i offentlig helsearbeid
2. kurs i legevaktsmedisin for turnusleger
3. kvalifisering av individuelle veiledere for turnusleger i
kommunehelsetjenesten
4. kvalifisering av individuelle veiledere for turnusfysioterapeuter
5. gruppebasert veiledning av turnusleger i kommunehelsetjenesten
6. administrering av ventelisteordning for turnusfysioterapeuter (Troms)
Fylkesmenn som ser behov for tilleggsfullmakt skal:
 rapportere avvik med tilhørende kommentarer i
økonomirapporteringen for 2017
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innsende en skriftlig søknad til Helsedirektoratet med regnskap og
begrunnelse for behovet innen 31.8.2017

Referanse til VØI eller TB:
Virksomhets- og økonomiinstruksen punkt 5.1.4.5- Helse, omsorg, barnevern og
sosiale tjenester.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07000500
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 714, post 21
- Beløp: 173 800 kroner
Formål med bevilgningen:
Fylkesmannen skal veilede landets kommuner i alkoholloven med tilhørende
forskrifter, herunder løpende veiledning og andre tiltak for å øke kommunenes
kompetanse.
Referanse til VØI eller TB:
Oppgave nummer 5.3.4.1 og 5.3.9.7 i virksomhets- og økonomiinstruksen 2017.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07003400

Budsjettkapittel/-post: Kap. 762, post 73
- Beløp: 525 000 kroner
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Formål med bevilgningen:
Implementering av regjeringens strategiplan «Snakk om det! Strategi for
seksuell helse (2017–2022)».Tilskudd til lokale prosjekter i tråd med fastsatt
regelverk for ordningen .
Tilskuddsregelverket er vedlagt.
Referanse til VØI eller TB:
Oppgave nummer 5.1.10.1 i virksomhets- og økonomiinstruksen.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07000400
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 762, post 60
- Beløp: 850 000 kroner
Formål med bevilgningen:
Stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-,
lærings-, og mestringstilbud.
Referanse til VØI eller TB:
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Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i VØI:
o Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og
omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om
ordningene. (5.1.10.1)
o Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige
helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert
urbefolkning, innvandrerbefolkning og andre sårbare grupper
mv.(5.1.4.2).



Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i tildelingsbrevet for 2017:
Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet i helse- og
omsorgssektoren i kommunene (3.1.3.1).

Prosjektnummer/saksreferanse:
07000900
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 761, post 21
- Beløp: 553 700 kroner
Formål med bevilgningen:
Spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens
formål.
Referanse til VØI eller TB:
VØI pkt 5.1.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester
 5.1.4.9 Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan,
herunder bl.a. Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak
under Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram,
velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens
investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger.
 5.1.4.10 Bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av
søknader til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, og bla
sikre at sykehjem og omsorgsplasser som er innvilget tilskudd er
tilpasset personer med demens.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07001600
Rapporteringsmal og innsending:
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Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Nye styringskrav:
TB: 3.1.3.1 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet i helse- og
omsorgssektoren i kommunene.
Styringsparameter
3.1.3.1.1Utvikling av kapasitet og kompetanse i kommunale helse- og
omsorgstjenester inkludert psykiskhelse og rusfeltet.
Resultatmål:
 Minst 70 % av kommunene har lagt planer for å møtefremtidens
utfordringer på helse- og omsorgsfeltet, bl.a. kompetanse- og
rekrutteringsplaner.
 Flere kommuner enn i 2015 gir dagaktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens
 Flere personer med demens får dagaktivitetstilskudd sammenliknet med
2015

Budsjettkapittel/-post: Kap. 761, post 68
- Beløp: 16 044 800 kroner
Øremerket grunn, videre- og
etterutdanning
(kompetanse)
Hedmark
11 192 500
Formål med bevilgningen:

Brukerstyrt
personlig
assistanse og
innovasjon
Sum
4 852 300
16 044 800

Formålet med kompetanse- og innovasjonstilskuddet er å styrke kommunenes
evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester,
og gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene
kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet. Tiltakene bidrar også til
oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Bevilgningen skal bidra til at
kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og
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utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov. Målene for ordningen
beskrives nærmere i tilskuddsregelverket.
Referanse til VØI eller TB:
VØI oppgave nr. 5.1.4.4:
Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene
om rekrutterings- g kompetansetiltakene under Kompetanseløft 2020 (
 VØI oppgave nr. 5.1.4.9:
Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder
bl.a. Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under
Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram,
velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens
investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger.
 TB styringsparameter 3.1.3.1.1:
Utvikling av kapasitet og kompetanse i kommunale helse- og
omsorgstjenester inkludert psykisk helse og rusfeltet.
 TB styringsparameter 3.1.3.1.2:
Utvikling av kapasitet og kompetanse innenfor habilitering og
rehabilitering.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07002700
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 765, post 21
- Beløp: 533 200 kroner
Midlene skal i sin helhet benyttes til å legge til rette for og gjennomføre
kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen lokalt rus- og psykisk
helsearbeid, jf. føringer i statsbudsjettet (2016-2017) s. 177.
Formål med bevilgningen:
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Fylkesmannen skal legge til rette for og gjennomføre kompetanse- og
kvalitetsutviklende tiltak som understøtter tjenesteutviklingen innen kommunalt
rus- og psykisk helsearbeid. Fylkesmannen skal samarbeide om tverrsektorielle
tiltak med relevante kompetansesentre og drifte tverrfaglige regionale fora og
nettverk. Tiltak må tilpasses regionale og lokale behov.
Referanse til VØI eller TB:




VØI 2017, punkt 5.1.4.11:
Være en ressurs i styrkingen av det kommunale rus- og psykiske
helsearbeidet. Samarbeide om tverrsektorielle
kompetanseutviklingstiltak på rusfeltet med relevante kompetansesentre
og drifte tverrfaglige regionale fora og nettverk.
TB 2017, punkt 3.1.3.2:
Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats jf.
Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020, s. 14 og 15.

Prosjektnummer/saksreferanse:
07003500
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 765, post 62
- Beløp: 16 731 000
Fylkesmannen prioriterer selv hvilke tiltak som skal motta tilskudd med
utgangspunkt i regelverk for ordningen og føringer i statsbudsjettet for 2017.
Regelverket for ordningen er vedlagt.
Formål med bevilgningen:
Formålet med tilskuddet er å bidra til kapasitetsvekst i det samlede tilbudet til
personer mer rusproblemer, slik at mennesker med rusproblemer får et
helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Side 11

Referanse til VØI eller TB:




VØI 2017 punkt 5.1.10.1 s.34:
Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet,
inkludert informasjon og veiledning om ordningene
TB 2017; punkt 3.1.3.2:
Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats jf.
Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020, s.14 og 15

Prosjektnummer/saksreferanse:
07003900
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 781, post 21
- Beløp: Åpen fullmakt – Totalt for alle embeter: 500 000 kroner.
Formål med bevilgningen:
Midlene skal dekke abort- og steriliseringsnemndenes utgifter til nemndsarbeid.
Godtgjøring til nemndenes medlemmer anvises etter alminnelig kontroll som
følge av Reglement for økonomistyring i staten – bestemmelser om
økonomistyring i staten. De til enhver tid gjeldende satser i Statens
personalhåndbok skal legges til grunn ved beregning av utvalgsgodtgjørelse, jf.
Statens personalhåndbok pkt. 10.14.2.
Referanse til VØI eller TB:
Oppgave nummer 5.3.4.1 og 5.3.9.7 i virksomhets- og økonomiinstruksen.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07001500
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Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 734, post 70
- Beløp: Åpen fullmakt - Totalt for embetene: 2 635 000 kroner.
Mottaker Fylkesmannen i: Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland,
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag
og Troms.
Formål med bevilgningen:
Motta og behandle henvendelser om behov for hjemhenting av utenlandske
borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge, samt
hjemsendelse og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser
som befinner seg i utlandet. Oppdrag gis til helseforetak. Midlene skal brukes til
å dekke utgifter til denne typen oppdrag.
Referanse til VØI eller TB:
VØI pkt. 5.3.4.21 Hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske
lidelser /hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lider
Prosjektnummer/saksreferanse:
07003100
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.
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Nye styringskrav i VØI eller TB:
Resultatkrav: Ha behandlet henvendelser om hjemsendelse fortløpende og
besvare henvendelser samme eller senest neste dag.
Rapportering:
- antall gjennomførte hjemsendelser til utlandet
- antall gjennomførte hjemhentinger til Norge
- erfaringer med gjennomføringen av ordningen.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 734, post 01
- Beløp: Åpen fullmkat – Totalt for alle embeter: 50 395 000 kroner
Formål med bevilgningen:
Bevilgningen dekker ordinære utgifter til godtgjøring og andre utgifter for
kontrollkommisjonene innen det psykiske helsevernet. Kontrollkommisjonene
ivaretar rettssikkerheten til pasienter i møtet med det psykiske helsevernet ved
å gjennomgå alle vedtak om tvungen psykisk helsevern og tvungen observasjon.
Referanse til VØI eller TB:
VØI: 5.3.4.22
Fylkesmannen har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av
kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07003000
Rapporteringsmal og innsending:
 Prosjektnummer må oppgis ved rapportering.
 All rapportering skal utføres i egen mal som vil bli lagt ut på FM-nett
under «Helsedirektoratet» før rapportering. Den legges ut nærmere
rapporteringstidspunktet fordi vi ønsker at den skal være oppdatert med
evt. tilleggsfullmakter som ettersendes.
 Fylkesmannens rapporteringer til Helsedirektoratet sendes til
regnskap@helsedir.no.

2.3 Klima- og miljødepartementet

Fagmidlene som tildeles i dette 1. supplerende tildelingsbrev gjelder:
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1) Driftsmidler; fagmidler til spesielle oppdrag og tidsavgrensede prosjekter. Det kan
være midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. Slike midler
tildeles på driftsposter, 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, oppdrags- og
gebyrrelatert virksomhet. Dersom det i forutsetningene for tildelingen framkommer at
hele eller deler av beløpet kan nyttes til lønnsutgifter, må fylkesmannen påse at de
totale utgiftene inkludert arbeidsgiveravgift ikke overskrider tildelingen.
Inntektsfinansierte utgifter må ikke overskride inntekten inneværende år, f.eks. gebyr.
Den supplerende tildelingen justeres i henhold til inntekten.
2) Investeringsmidler, tildeles over 30-poster.
3) Tilskuddsmidler; tilskuddsordninger som fylkesmannen forvalter på vegne av
departement, 70- og 80-poster. "Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger fra
fylkesmannen uten utlysing annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i Prop. 1 S.
Tilskudd skal bare utbetales fra tilskuddsposter, mens kjøp av varer og tjenester kun
skal skje fra driftsposter (og etter spesielle regler på investeringsposter) etter
prosedyrene i anskaffelsesreglene."
Følgende midler tildeles over driftsposter:
Kap/post
1410.21

Post
Miljøovervåking og
miljødata

1410.21

Miljøovervåking og
miljødata

1420.21

Spesielle driftsutgifter

1420.21

Spesielle driftsutgifter

1420.21

Spesielle driftsutgifter

1420.21

Spesielle driftsutgifter
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Beløpet gjelder
Operasjonsalisering av
Delfinansiering av
Regionalt
tiltaksorientert overvåkning og
overvåkingsprogram problemkartlegging under
iverksettelse av konkrete
vannforskriften
delprogrammer med
kvalitetselementer fra
vannforskriften
Overvåking av sjøfugl i
Detaljering for tildelingen til
verneområder og lokal
overvåking av sjøfugl blir gitt per
overvåking av utvalgte
e-post, jf. bestillingsdialogen.
verneområder (Åkersvika
NR, Øvre Forra NR og
Ramsarområder i Oppland)
Oppfølging av
Midler fra 1420.82.1
handlingsplaner/faggrunnlag
for trua arter, ramme
Forvaltningsordning for
Driftsmidler for nasjonalpark- og
store verneområder, drift av verneområdestyrer
styrer
Forvaltningsplaner og
Midler til nasjonalpark- og
besøksstrategier for
verneområdestyrer
nasjonalparker
Utarbeidelse av
Nordland: Tildelingen gjelder
forvaltningsplaner for mindre Saltstraumen MVO
verneområder - sluttføring av
allerede påbegynte
forvaltningsplaner iht.
innmeldt behov

Tildelt
814 400

Prosjektnr
14A15031

50 000

14A09039

580 000

14A14235

350 000

14A10040

770 000

14A10040

100 000

14A07081

1420.21

Spesielle driftsutgifter

Skogvern

1420.21

Spesielle driftsutgifter

1420.21

Spesielle driftsutgifter

1420.21

Spesielle driftsutgifter

1420.21
1420.22.1
1420.22.3
1420.22.3

Spesielle driftsutgifter
Statlige vannmiljøtiltak
Statlige vannmiljøtiltak
Statlige vannmiljøtiltak

1420.23

Driftsutgifter

1425.01

Driftsutgifter

Oppfølging av
handlingsplaner og
tilskuddsordning for
utvalgte/truede naturtyper
Tiltak mot fremmede
landlevende planter
Tiltak etter handlingsplan
mot rynkerose
Drift rovvilt
Kalking
Generell vassforvaltning
Operasjonsalisering av
Regionalt
overvåkingsprogram iverksettelse av konkrete
delprogrammer med
kvalitetselementer fra
vannforskriften
FM-gebyrer på
Forurensningsområdet
(Saksbehandling og tilsyn)
Drift av villreinnemndene

Arbeid med skogvernprosesser,
spesielt frivillig vern. For FM
Buskerud og Hedmark gjelder
beløpet også verneplanprosesser
knyttet til økologisk
kompensasjon i utbyggingssaker
(Tyrifjorden og Åkersvika).
Detaljering for tildelingen blir
gitt per e-post, jf. innmeldte
behov fra FM. Midler fra
1420.82.2.

Innsjø- og bekkekalking
Oppdatering av Vann-Nett
Delfinansiering av
tiltaksorientert overvåkning og
problemkartlegging under
vannforskriften

200 000

14A09042

60 000

14A13025

100 000

14A17012

50 000

14A17014

500 000
1 460 000
100 000
632 000

14A00001
14A05006
14A01071
14A15031

1 250 000

14A14015

250 000

14A01017

Dersom det i forutsetningene for tildelingen framkommer at hele eller deler av beløpet
kan nyttes til lønnsutgifter, må fylkesmannen påse at de totale utgiftene inkludert
arbeidsgiveravgift ikke overskrider tildelingen.
Inntektsfinansierte utgifter må ikke overskride inntekten inneværende år, f.eks. gebyr
for konsesjonsbehandling og kontroll. Den supplerende tildelingen justeres i henhold
til inntekten.
Følgende midler tildeles over investeringsposter:
1420.31

1420.31

Tiltak i naturvernområder Tiltak i vernområder
forvaltet av fylkesmenn og
kommuner
Tiltak i naturvernområder Tiltak i vernområder
forvaltet av nasjonalparkog verneområdestyrer

Detaljering for tildelingen blir gitt
via Elektronisk søknadssenter, jf.
innmelding og prioritering fra FM.
Detaljering for tildelingen blir gitt
via Elektronisk søknadssenter, jf.
innmelding og prioritering.

1 172 000

14A10017

220 000

14A10040

310 000

14A05006

8 000 000

14A08114

500 000

14A08115

500 000

14A10025

Følgende midler tildeles over tilskuddsposter:
1420.70.1 Tilskudd til
vannmiljøtiltak
1420.72.1 Erstatning for husdyr

Kalking

1420.72.2 Erstatning for tamrein
1420.82.1 Tilskuddsordning - trua
arter, ramme
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Midlene skal brukes til
aktive tiltak som bidrar til å
ta vare på prioriterte arter
og trua arter.

Innsjø- og bekkekalking

1420.82.2 Tilskuddsordning - trua
naturtyper, ramme

1425.71.2 Villreintiltak

Tiltak for truede naturtyper Detaljering for tildelingen blir gitt
per e-post, jf. søknader og
prioriteringer fra FM i
Elektronisk søknadssenter.
Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter

1425.71.3 Lokale vilttiltak

260 000

14A09076

134 246

14A16091

350 000

14A08111

Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/16,
legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og
prioriteringer.
Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak
som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på:
www.miljødirektoratet.no. Det er avgjørende for funksjonalitet og bruk av elektronisk
innlevering/rapportering at fylkesmannsembetene oppdaterer søknadssenteret ved
behandling av søknader til det enkelte fylke. Fylkesmannen må ivareta dette slik at
søkeren får mulighet til rapportering ellers vil dette ikke være mulig. På tilskuddsposter
skal det kun belastes utbetalinger av tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskudd
(midlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift). Det er viktig
at dette videreformidles til alle i embetet som har behov for informasjonen. Forvaltning
av tilskuddsmidler som tildeles i dette brevet er innenfor de faste oppgavene for
fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2.setning, dekkes over kap
0525 og derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av
tilskuddsmidler.
2.4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Referanse til VØI eller TB:
Oppgave 5.1.8.10 i VØI:
Følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få
vesentlig virkninger for miljø og samfunn, og bidra til beslutningsrelevante planog utredningsprogram.
Nye styringskrav:
Denne oppgaven utgår. Oppgaven dekkes under pkt. 5.1.8.1.

Referanse til VØI eller TB:
Ny oppgave 5.1.8.11 i VØI:
Fylkesmannen kan klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven der
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nasjonale eller vesentlig regionale interesser blir berørt.
Nye styringskrav:
Dette er en ny oppgave i forhold til VØI som ble sendt ut 22. desember 2016.
Ved en inkurie falt oppgaven ut (jf. VØI for 2016 oppgave 5.1.2.15).

Referanse til VØI eller TB:
Oppgave 5.1.8.1 i VØI:
Fylkesmannen skal legge til grunn regjeringens føringer i sitt arbeid. Det vises
særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1,
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og statlige
retningslinjer og bestemmelser.
Fylkesmannen skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den
regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og
praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide
med fylkeskommunen om dette.
Fylkesmannen skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og
tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at
samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og
bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.
Nye styringskrav:
Dette er en oppdatert tekst for oppgave 5.1.8.1 sammenlignet med det som ble
sendt ut i VØI 22. desember 2016 (setningen "Fylkesmannen skal påse at
konsekvenser for, miljø og samfunn er belyst og i nødvendig grad tatt hensyn til
i plan- og utbyggingssaker, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning er
ivaretatt der det er behov for dette" er tatt ut).

Budsjettkapittel/-post: Kap. 525, post 01
Referanse til VØI eller TB:
Ressursrapportering under kapittel 7.1.2 (Rapporteringskrav per 31.08) i
tildelingsbrevet. Jf. Også punkt 7.1.2.5.1 i tildelingsbrevet for 2016.
Nye styringskrav i TB:
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Fylkesmannen skal pr. 31.8 rapportere på regnskapstall og prognose for resten
av året på kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- og
inntektskapittel. Rapporteringen innbefatter også rapportering på
resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige
avvik i forhold til budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

Referanse til VØI eller TB:
Rapporteringskrav 7.3.6.12 i VØI:
Nye styringskrav (justeringer i de to første punktene):
•
Fra og med 01.01.2017 skal alle embetene rapportere om antall klager på
reguleringsplaner i SYSAM – ny rapporteringsløsning for fylkesmennene. Alle
saker som ligger til behandling per 31.12.2016 skal overføres til den nye SYSAMløsningen.
•
Av årsrapporten for 2017 skal det fremgå totalt antall behandlede klager på
reguleringsplaner og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i antall dager. Det skal
i tillegg fremgå antall saker der klagen ble gitt medhold, helt eller delvis.
•
Av årsrapporten for 2017 skal det fremgå antall ekspropriasjonssaker i
førsteinstans på plan- og bygningsrettens område. Det skal også fremgå antall
søknader som ikke er behandlet innen 12 uker.
•
Av årsrapporten for 2017 skal det fremgå antall ekspropriasjonssaker der
Fylkesmannen er klageinstans, på plan- og bygningsrettens område. Det skal
også fremgå antall klager som ikke er behandlet innen 12 uker.

2.5 Kunnskapsdepartementet

Vi gjør oppmerksom på at enkelte tildelinger kan avvike fra beløp gitt i Foreløpige
supplerende tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert 16.01.2017.
Budsjettkapittel/-post: Kap. 225, post 01 og post 21
- Beløp: se vedlegg, tabell 1for tildeling per post og prosjektnummer
Formål med bevilgningen: Tiltak i grunnopplæringen.
Sensur og klagebehandling ved eksamen i grunnskolen
De tildelte midler på kap. 225 postene 01 og 21, jf. tabell 1, kolonne 1 og 2, skal
nyttes til sensur og klagebehandling ved eksamen i grunnskolen i 2017. Post 01
dekker utgifter til administrasjon av sensur og klagebehandling ved eksamen i
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grunnskolen. Dette gjelder alle kostnader med unntak av honorar for sensorene.
Posten er budsjettstyrt. Post 21 dekker honorar for sensur og klagebehandling i
eksamen i grunnskolen. Ressursnivået er regelstyrt og endringsforslag kan
fremmes i omgrupperingsproposisjonen. Satsen for sensur er satt til kr 317,60
per time for inneværende periode frem til og med april 2017. Melding om ny sats
kommer etter lønnsoppgjøret per 1. mai.
Kostnader til sensorskolering på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i
forbindelse med eksamen, kan belastes kap. 225 post 01.
Sensur ved eksamen i videregående opplæring
Tildeling over kap. 225 post 01 og 21, jf. tabell 1, kolonne 1 og 3, skal nyttes til
sensur og klagesensur ved eksamen i videregående opplæring høsten 2016 og
våren 2017. Post 01 dekker utgifter til administrasjon av sensur og
klagebehandling. Dette gjelder alle kostnader med unntak av honorar for
sensorene. Tildelt ramme kan også dekke lønn for egne ansatte og eventuell
innleie av vikar i forbindelse med oppdraget. Posten er budsjettstyrt. Post 21
dekker honorar for sensur og klagesensur i videregående opplæring.
Ressursnivået er regelstyrt og endringsforslag kan fremmes i
omgrupperingsproposisjonen. Satsen for sensur er satt til kr 317,60 per time for
inneværende periode frem til og med april 2017. Melding om ny sats kommer
etter lønnsoppgjøret per 1. mai.
Kostnader til sensorskolering på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i
forbindelse med eksamen, kan belastes kap. 225 post 01.
Rapportering over forbruk skal følge ordinær økonomirapportering, jf. kap. 6.
Den ordinære rapporteringen over forbruk per 2. tertial må også inneholde
prognose for totalt forbruk knyttet til sensur.
Direktoratet ber Fylkesmannen føre prosjektregnskap for sentralt gitt eksamen i
grunnskolen og videregående opplæring under postene 01 og 21. Ved behov vil
direktoratet be om dette.
Referanse til VØI eller TB:
VØI 5.1.2.5 – 5.1.2.8 – Iverksetter av nasjonal politikk – Eksamen, nasjonale
prøver og kartleggingsprøver
Nye styringskrav:
Endret rapporteringsfrist TB pkt. 7.3.8.12
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Rapporteringskravet i tildelingsbrevet for Fylkesmannen i Hedmark, Hordaland
og Troms (se under) har endret rapporteringsfrist fra rapportering i årsrapport,
til 15.05.2017.
Fylkesmannen i Hedmark, Hordaland og Troms skal kort redegjøre for skolenes
bruk av og erfaringer med ferdighetsprøven/kartleggingsøvelsene i svømming,
og for om elevene er svømmedyktige på 4. årstrinn.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 225, post 63, 64, 66 og 67 (tabell 1)
Kap. 227, post 62 (Hedmark) (tabell 3)
Kap. 231, post 70 (tabell 5)
- Beløp: se vedlegg for tildeling per post og prosjektnummer
Formål med bevilgningen: Tiltak i barnehage og grunnopplæringen
Tilskuddsforvaltning
Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de
retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene
omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering.
Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på
Utdanningsdirektoratets nettside.
Satser for tilskudd: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-ogprosjektmidler/tilskuddssatser/
Referanse til VØI eller TB:
VØI 5.1.10.7 – Iverksetter av nasjonal politikk – Tilskuddsforvaltning

Budsjettkapittel/-post: Kap. 226, post 21.
Budsjettkapittel/-post: Kap. 226, post 22.
- Beløp: se vedlegg, tabell 2 for tildeling per post og prosjektnummer
Formål med bevilgningen:
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen.
Prosjektnr. 62620 Administrasjon av desentralisert ordning for
kompetanseutvikling i skolen.
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Fylkesmannen tildeles til sammen 8 mill. kroner i 2017 for å starte arbeidet med
å legge til rette for samarbeid mellom skoleeiere og UH-institusjoner, jf. tabell 2,
prosjektnr. 62620. Fylkesmannen skal fordele midler til skoleeiere og UH.
Nærmere føringer om arbeidet og midler til kompetanseutvikling vil bli gitt i
eget brev.
Prosjektnr. 60269 Administrasjon kompetanseutvikling
Fylkesmennenes arbeid med administrasjon av statlige videreutdanningstiltak
for lærere finansieres over kap 226 post 22, jf. tabell 2, prosjektnr. 60269.
Nærmere informasjon gis i eget brev.
Prosjektnr. 62150 FM Administrasjon kompetanseutvikling
Fylkesmennenes arbeid med administrasjon av satsinger og tiltak i
grunnopplæringen under område for Kompetanseutvikling og rekruttering
finansieres over kap. 226 post 21, jf. tabell 2, prosjektnr. 62150. Midlene kommer
i tillegg til og ses i sammenheng med midler tildelt over kap. 226, post 22,
prosjektnummer 60269.
Midlene tildelt over prosjektnummer 62150 skal dekke administrasjon av bl. a.:
Læringsmiljøprosjektet – målrettet mot mobbing hvor Fylkesmannen skal bistå
utvalgte skoleeiere slik at de gjennomfører tiltak på skoler med høye mobbetall,
jf. tilleggsoppdrag av 21.02.2013. I 2017 skal embetene fortsatt følge opp
skoleeiere som har høye mobbetall, men som ikke får direkte oppfølging av en
veiledergruppe. Videre skal embetene på grunnlag av direktoratets kriterier,
velge ut kommuner og skoler til pulje 4 i prosjektet, jf. brev av 05.11.2015.
Veilederkorps
Fylkesmannen i alle embeter skal bidra i rekrutteringen av skoleeiere til
Veilederkorpset ved å identifisere og motivere skoleeiere med særskilte
utfordringer til å søke om veiledning fra Veilederkorpset. Rekrutteringen skal
være dialogbasert med utgangspunkt i retningslinjene gitt i brev av 18.03.2015.
Fylkesmannen skal videre bidra i rekrutteringen av veiledere til Veilederkorpset.
Fylkesmannens rolle i rekruttering av veiledere vil avklares i løpet av våren.
Prosjektnummer 62069, Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige
elever
Fylkesmannen får i oppdrag å fordele midler til svømmeopplæring for
nyankomne minoritetsspråklige elever, jf tabell 2, kap 226, post 21,
prosjektnummer 62069. Det kan søkes om midler på inntil 1 750 kroner per
elev.
Prosjektnr. 62134 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT
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Fylkesmannen skal tildele midler til etter- og videreutdanning til PPTeier, se
tabell 2, prosjektnr. 62134. Oversikt som viser fordeling mellom etterutdanningsog videreutdanningsmidler vil bli gitt i eget brev. Arbeidet inkluderer også å
stimulere til og delta i regionale nettverk i samarbeid med Statped og UH, samt
inneha en aktiv rolle i rekrutteringsarbeidet. Det skal gjennomføres kontroll av
rapportering.
Prosjektnr. 62226 Fagdager om standpunktvurdering
Fylkesmannen i Hedmark, Vestfold, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms og
Finnmark tildeles midler for å gjennomføre fagdager om standpunktvurdering,
der særlig videregående skoler skal prioriteres som målgruppe. Dette er en
videreføring av arbeid med fagdager om standpunkt i 2016. Finansieres over
kap. 226 post 21, jf tabell 2, prosjektnummer 62226.
62471 Ungdomstrinn i utvikling - Utviklingsveiledere
Fylkesmannen skal fordele midler til den eller de kommunene som har
arbeidsgiveransvar for utviklingsveilederne i fylket, se tabell 2, prosjektnr. 62471
for fylkesvis fordeling av midlene. Midlene skal også dekke
utviklingsveiledernes reisekostnader knyttet til lokal veiledning og til
kompetanseutvikling i regi av Utdanningsdirektoratet.
Prosjektnr. 62504 Kompetanse (flyktninger)
Fylkesmennene gis midler over kap. 226 post 21, prosjektnr. 62504, jf tabell 2, til
organisering av kompetansetiltakene i fylkene basert på kommunenes faglige
behov. Se brev av 20.01.2017 om informasjon vedr. kompetansetiltak i 2017
knyttet til flyktninger. Midlene er fordelt forholdsvis etter antall nyankomne i
alderen 6 -18 år som bor i mottak eller som er bosatt i fylkene.
Referanse til VØI eller TB:
VØI: 5.1.2.1 – 5.1.2.4 Iverksetter av nasjonal politikk – Barnehage og opplæring

Budsjettkapittel/-post: Kap. 231, post 21
- Beløp: se vedlegg, tabell 5 for tildeling per post og prosjektnummer
Formål med bevilgningen: Økt kvalitet på barnehageområdet

Iverksetter av nasjonal politikk - Kompetanseutvikling og rekruttering
Det skal ikke tas overhead av prosjektene på barnehageområdet. Administrative
kostnader til forvaltning av midler til kompetansetiltak dekkes av prosjektnr.
21030 Adm. Særskilte satsinger.
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Prosjektnr. 21030 Adm. Særskilte satsinger
Til fylkesmannens administrative oppgaver med tiltak for økt kvalitet på
barnehageområdet, gis det over kap. 231. post 21 samlet fullmakt til
fylkesmennene på 9,766 mill. kroner. Fordelingen mellom embetene fremgår av
tabell 5, prosjektnr. 21030.
Prosjektnr. 21000 Kompetansemidler til kommuner og barnehager
I arbeidet med Kompetanse for framtidens barnehage – strategi for kompetanse
og rekruttering 2014-2020 tildeles embetene en samlet fullmakt på 57 mill.
kroner over kap. 231, post 21. Midlene skal nyttes til barnehagebasert
kompetanseutvikling i henhold til kompetansestrategien og nasjonalt prioriterte
fagområdet. Tiltaket skal rettes mot kommunale og ikke-kommunale
barnehager. Deler av midlene kan benyttes til barnehagebasert
grunnkompetanse, kompetansehevingsstudier for assistenter, fagseminarer og
nettverk. Det vil også være mulig å benytte deler av midlene til arbeid med å
vurdere barnehagens praksis som et forarbeid til barnehagebasert
kompetanseutvikling. Det er gitt nærmere føringer om bruk av midlene i eget
brev av 20.01.2017. Fordeling av midlene framgår av tabell 5, prosjektnr. 21000.
Prosjektnr. 21020 Fagbrev barne- og ungdomsarbeider
I arbeidet med kompetansetiltak for assistenter gis det over kap. 231 post 21
samlet fullmakt til fylkesmennene på 14 mill. kroner. Midlene skal nyttes til
tiltaket «Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget». Tiltaket skal rettes mot
ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager for å gi assistenter med
lang erfaring mulighet til å ta fagbrev. Fordeling av midlene framgår av tabell 5,
prosjektnr. 21020.
Prosjektnr. 21026 Implementering av rammeplan
Hvert fylke tildeles 0,3 mill. kroner fra kap 231, post 21 til tiltak for
implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fordeling av midlene framgår av tabell 5 prosjektnr. 21026.
Prosjektnr. 21032 Tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier kull 2016/2017
Fylkesmannen tildeles 48,2 mill. kroner for utbetaling av tilretteleggingsmidler
for vår 2017 for barnehager som har barnehageansatte som deltar på studier
som startet høsten 2016. Midlene gjelder kun for utbetaling av
tilretteleggingsmidler der tildeling ble gjort høst 2016. Midlene skal utbetales til
barnehagemyndigheten, som utbetaler til respektive barnehager. Det er gitt
nærmere føringer om bruk av midlene i eget brev av 20.01.2017. Fordeling av
midlene framgår av tabell 5 prosjektnr. 21032.
Prosjektnr. 21035 Tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal
prioritering
Studieåret 2017/2018:
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I arbeidet med å legge til rette for at ansatte som jobber i barnehage kan delta på
studier som adresserer et barnehagefaglig kompetansebehov som det er lokalt
ønske om å utvikle, tildeles embetene en samlet fullmakt på 20 mill. kroner for
høstsemesteret. Dette kan inkluderer ABLU-studier og andre deltids
barnehagelærerutdanninger, fagskoleutdanning, eller andre
videreutdanningsstudier. Disse midlene gjelder ikke for
videreutdanningsstudier som søkes via Udirs søknadssystem, siden disse
studiene har egne tilretteleggingsmidler. Det er i fylkene ulike behov for
kompetanseheving. Noen fylker har fortsatt behov for å utdanne flere
barnehagelærere, mens andre kan ha behov for spesifikk kompetanse som ikke
er dekket gjennom studietilbudene fra Udir. Tiltaket rettes mot kommunale og
ikke-kommunale barnehager. Det er gitt nærmere føringer om bruk av midlene i
eget brev av 20.01.2017. Fordeling av midlene framgår av tabell 5, prosjektnr.
21035.

Rettssikkerhetsmyndighet
Prosjektnr. 21082 Fagsamlinger og arbeid overfor FM
Fylkesmannen skal bruke midlene til regionale og lokale samlinger for
fylkesmennene på barnehageområdet. Primært ønsker vi å oppmuntre til
regionale tiltak for å styrke likebehandling, men også lokale tiltak kan dekkes av
midlene. Vi kompenserer for utgifter til embetene som er en del av
arbeidsgruppen for tilsynssatsingen. Videre skal fylkesmannen bruke midlene til
informasjons- og veiledningsarbeid overfor kommunene på barnehageområdet
når det gjelder regelverk og tilsyn, jf. tabell 5.
Prosjektnr. 21083 Ny tilsynsoppgave barnehage FM
Fylkesmannen skal bruke midlene på prosjekt 21083 til arbeid med tilsyn med
den enkelte barnehage i særlige tilfeller, jf. Innst. 344 L (2015-2016), jf. tabell 5.
Prosjektnr. 21084 Ny regel – klageordning FM
Fylkesmannen skal bruke midlene på prosjekt 21084 til behandling av klager på
kommunens avgjørelse om tilrettelegging av barnehagetilbudet, jf. Innst. 388 L
(2015-2016), jf. tabell 5.
Referanse til VØI eller TB:
VØI: 5.1.1.1 – 5.1.2.4 – Iverksetter av nasjonal politikk - Barnehage og opplæring
VØI: 5.3 Rettssikkerhetsmyndighet – Barnehage og opplæring
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Med hilsen

Cathrin Sæthre
ekspedisjonssjef (sign)

Bjørg Helene Holen
Avdelingsdirektør

Vedlegg
Vedlegg 1 – Tildelinger på KDs budsjettkapitler
Vedlegg 2 – Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
Vedlegg 3 – Tilskudd seksuell helse
Vedlegg 4 – Tilskudd rekruttering av psykologer
Vedlegg 5 – Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte hjelpebehov
Vedlegg 6 – Regelverk tilskudd kap. 762, post 60
Vedlegg 7 – Regelverk kommunalt rusarbeid kap. 765, post 62
Kopi: Riksrevisjonen
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