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Sigdal kommune
v/Rådmannen
3350 PRESTFOSS

Tilskudd til kommunalt barnevern 2011

Vi viser til søknad fra Sigdal kommune. I henhold til Rundskriv Q-31/2010 Retningslinjer for 
satsing på kommunalt barnevern 2011 er det innvilget midler til stillinger og kompetansetiltak
som styrker barnevernet. 

Fylkesmannen i Buskerud gir med dette et tilskudd på kr 450 000 til 1 saksbehandlerstilling 
og et tilskudd på kr 26 500 til kompetansehevingstiltak til styrking av det kommunale 
barnevernet i 2011. 

Årsaken til at søknaden kun er delvis innvilget er at samlet søknadsbeløp for innsendte 
søknader overstiger budsjett for tilskuddsordningen. Fylkesmannen har prioritert å delvis 
innvilge flere søknader fremfor å innvilge deres søknad fullt ut.

Vilkår
Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til 1 saksbehandlerstilling og 
kompetansehevingstiltak slik det fremgår av kommunens søknad.

Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den 
vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand.

Vi gjør oppmerksom på at endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson 
snarest må oppgis til fylkesmannen. 

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har adgang 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 eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private 
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. 
ledd. 

Rapportering
Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar 2012.

Ved innvilget søknad om midler til stillinger
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til fylkesmannen etter kravene oppført i Q-31/2010 
Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011.
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Ved innvilget søknad om midler til kompetansetiltak
Kommunen skal rapportere på type tiltak, målsettingen med tiltaket og vurdering av om 
målsettingen ble nådd så snart tiltakene er gjennomført, og senest per 1. februar 2012, jf 
rapporteringsskjema utarbeidet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Disse 
opplysningene skal brukes i arbeidet med å få til en mer systematisk oversikt over kunnskap 
og kompetansebehov i kommunene.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet.

Med hilsen

Kirsti Kolle Grøndahl Anne Cathrine Dahl
avdelingsdirektør


