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Utbetaling av stimuleringsmidler for 2021 – utviklingsprosjekt
læringsnettverket i Fjellregionen
Statsforvalteren i Trøndelag har i belastningsfullmakt for 2021 fått i oppdrag å tildele kr 1 000 000,- i
tilskudd til utviklingsprosjekter i læringsnettverk. Utviklingsprosjektene må ses i sammenheng med
barnevernsreformen og arbeidet med å forberede kommunene på ikrafttredelsen av
ansvarsendringer. Frist for søknad om stimuleringsmidler ble satt til den 10. mai 2021. Beslutning
om fordeling av midlene ble foretatt etter drøfting og prioritering i barnevernledernettverket den 28.
mai 2021.
Statsforvalteren i Trøndelag viser til mottatt søknad om tilskudd til utviklingstiltak fra
Læringsnettverket i Fjellregionen. Nettverket består av barneverntjenestene i Oppdal/Rennebu,
Midtre Gauldal, og Røros/Holtålen/Os. Læringsnettverket søker om kr 430 000,-, som skal benyttes til
å videreføre og utvide opprettet interkommunal tiltaksstilling som miljøterapeut. Stillingen ble
opprettet i 50% i fjor, som følge av mottatte stimuleringsmidler. Stillingen har arbeidet tiltaksrettet
med fokus på hjelpetiltakssaker med vold i nære relasjoner. Stillingen ønskes videreført i 60%, og
med utvidet mandat til å også gjelde miljøterapeutisk tiltaksarbeid i familier med høy grad av
konflikt/kommunikasjonsvansker. Det opprettes samarbeid med kompetansemiljøene i RKBU og
RVTS.
Omsøkte midler på kr 430 000, - innvilges i sin helhet. Beløpet belastes kap. 854 post 61 prosjektnr.
O1840. Beløpet overføres Oppdal kommune sin bankkonto 4202.44.62220, og merkes med
«Prosjektkode 7044».
Mål
Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til tjeneste- og tiltaksutvikling i kommunene for å
styrke oppfølgingen av utsatte barn og familier. Tilskuddet skal benyttes til å støtte
utviklingsprosjekter som er forankret i kommunale læringsnettverk.
Midlene kan brukes til å dekke såkalte overheadkostnader. Overheadkostnader er en beløpsmessig
eller prosentvis økonomisk sats som belaster et prosjekt eller organisatorisk enhet for bruken av
generelle organisatoriske tjenester eller infrastruktur, f.eks husleie, og generelle tjenester som
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regnskap og IT. Bufdir har satt grensen for å dekke overhead til max 5% av stimuleringsmidlene
tildelt det enkelte utviklingsprosjekt.
Målgruppe
Kommuner som inngår i etablerte læringsnettverk.
Vilkår for å motta tilskudd
Det er et vilkår for å motta tilskudd at midlene skal benyttes til utviklingsprosjekter med sikte på
tjeneste- og tiltaksutvikling i kommunene som deltar i kommunale læringsnettverk.
Utviklingsprosjektet skal omfatte flere kommuner. Nettverket skal samarbeide med
kompetansemiljøer i arbeidet med utviklingsprosjektet. Dette kan være forskningsmiljøer med god
kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernområdet eller høyskoler
og universiteter. Nettverket må ha gjennomført en lokal risiko- og tilstandsvurdering.
Tilskuddsmidlene skal benyttes i henhold til godkjent budsjett og føringer gitt i regelverket for
ordningen og tilskuddsbrevet. Prosjektet må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 31.12.2022.
Regnskap og rapportering
Kommunene har frist for å sende inn regnskap og rapportering per 31.12.2022.
Rapporteringen skal vise hvordan midlene er brukt for å etablere tjenester og tiltak i kommunene
som styrker oppfølgingen av utsatte barn og familier. Rapporteringen skal også vise hvordan
midlene er brukt for å heve kompetansen internt i tjenestene. Rapporteringen skal videre beskrive
tiltakets gjennomføring og eventuelle avvik målt mot forutsetningene i regelverket og
tilskuddsbrevet.
Regnskapet skal være attestert av revisor. For tilskuddsmottakere som har mottatt tilskudd på kr.
200 000,- eller mer, skal regnskapet være attestert av registrert eller statsautorisert revisor. Dersom
tilskuddsmottaker har mottatt flere tilskudd fra den aktuelle tilskuddsordningen, gjelder
revisorplikten den samlede tildelingen.
Kontroll
Statsforvalteren, Bufdir og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av at tilskuddsmidlene er benyttet i
henhold til forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 og riksrevisjonsloven § 12.
Dersom det gis ufullstendige eller ikke korrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd,
og dette medfører at tilskuddet utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt
eller delvis kreves tilbake.
Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene i regelverket eller tilskuddsbrevet, eller
regnskap og rapport ikke leveres innen fristen, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake. Det
samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke etterlever andre plikter som følger av regelverket for
ordningen eller tilskuddsbrevet.
Klage
Vedtak om tilskudd under ordningen er ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd
bokstav b. reglene om klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI kommer ikke til anvendelse.
Det er derfor ikke adgang til å påklage vedtak om tildeling eller vedtak om avslag om tilskudd.
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