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Dere har fått innvilget tilskudd - Barnevernfaglig videreutdanning
2021
Vi viser til søknaden deres om tilskudd gjennom tilskuddsordningen Barnevernfaglig videreutdanning
2021, søknadsID 299663.

Bufdirs vedtak
Vi har innvilget 91 000 kroner i tilskudd til prosjektet i 2021.
Det har i år vært en betydelig oversøkning på denne ordningen. Det betyr at det omsøkte beløpet ikke ble
innvilget fullt ut.

Hva må dere gjøre?
Dere må lese gjennom og ta godt vare på dette brevet. Send gjerne også brevet til
økonomiavdelingen deres. Brevet inneholder viktig informasjon om deres plikter som
tilskuddsmottaker. Vi forventer at dere har satt dere inn i og akseptert vilkårene i dette brevet og
bestemmelsene i regelverket for tilskuddsordningen.
Dere må gjennomføre prosjektet i tråd med smittevernreglene. Hvis prosjektet er påvirket av
Covid-19, les mer om dette på våre nettsider.
Dere må bruke tilskuddet innenfor tilskuddsåret/tilskuddsperioden, som er 21/22. Dere må også
bruke tilskuddet til målet og aktiviteten som dere beskrev i søknaden, og etter forutsetningene i
dette brevet og i regelverket for tilskuddsordningen.
Dere må føre alle kostnader i prosjektet på eget prosjektnummer eller kostnadssted. Vi kan
underkjenne kostnader som ikke er ført på riktig måte.
Dere må bare bruke tilskuddet fra Bufdir til å dekke det reelle finansieringsbehovet for å få
gjennomført prosjektet. Tilskuddsmidler som gjenstår etter at alle inntekter og utgifter er regnet
med ved tilskuddsperiodens slutt, skal dere betale tilbake til Bufdir. Hvis dette gjelder dere, vil vi ta
kontakt med dere om dette. Har dere mottatt tilskudd fra flere enn Bufdir til samme prosjekt, vil vi
kreve tilbake en andel av de ubrukte midlene som tilsvarer Bufdir sin andel av det samlede
tilskuddet.
Dere må sende inn rapport og prosjektregnskap, se eget avsnitt lenger ned.
Dere må vise at prosjektet er gjennomført med støtte fra Bufdir i presentasjoner og omtaler av
prosjektet. Vi forutsetter at vi kan publisere resultater og rapporter fra prosjektet på våre nettsider.
Dere må gi oss alle opplysninger som kan ha betydning for søknaden, enten dere har mottatt
tilskuddet eller ikke, og svare på henvendelser og oppgaver som vi sender dere i Bufdirs
søknadsportal for tilskudd.

Slik har vi behandlet søknaden om tilskudd
Bevilgningen på Barnevernfaglig videreutdanning er på totalt 26 700 000 kroner i 2021I år kom det inn
515 søknader om tilskudd på kroner 51 989 773 fra denne ordningen. Vi har innvilget 314 søknader.
I vurderingene av årets søknader har vi lagt vekt på om søkerne har søkt på en av de prioriterte studiene
og vi har prioritert søkere i følgende rekkefølge, jf regelverket for ordningen:
1.
2.
3.
4.

Ansatte i kommunalt barnevern
Ideelle barnevernsinstitusjoner
Private barnevernsinstitusjoner
Statlige barnevernsinstitusjoner

Rapportering
Dere skal sende inn rapport og regnskap for bruken av midlene innen 30. august 2022. For
tilskuddsmottakere som mottar over kr. 200 000 i tilskudd til sammen, må regnskapet være attestert av
statsautorisert eller registrert revisor. Revisor skal bekrefte at midlene er benyttet i samsvar med punkt 3 i
regelverket. Hvis tilskuddsbeløpet er kr. 200 000 eller lavere skal regnskapet fremdeles være kontrollert,
men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert eller registrert revisor. Da må revisor
bekrefte at midlene er benyttet i samsvar med punkt 3 i regelverket. Til revisor kan ikke velges noen som
er ugild, jfr. Revisorloven § 4-1.
Dere rapporterer i Bufdirs søknadsportal, og dere får tilsendt rapporteringsoppgaven i god tid før fristen.
Dere må sette dere inn i de mer detaljerte kravene til rapporteringen som dere finner på
tilskuddsordningens nettsider.
Når utbetaler vi tilskuddet?
Vi utbetaler tilskuddet til konto 4202 44 62220 innen kort tid. Vi ber dere kontrollere at kontonummeret
er riktig. Dersom kontonummeret er feil, eller dere har fått utbetalt feil beløp, må dere ta kontakt med oss
så fort som mulig.

Hva skjer hvis dere må gjøre endringer i prosjektet?
Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed
til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.
Hvis dere må endre prosjektet underveis, må dere så snart som mulig søke om omdisponering gjennom
søknadsportalen. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som er innenfor rammene av den opprinnelige
søknaden.
Hvis dere trenger mer tid til å fullføre prosjektet, kan dere søke om å forlenge dato for sluttrapportering.
Dette gjør dere ved å søke om utsettelse gjennom søknadsportalen.

Eventuell tilbakebetaling av tilskudd
Bufdir kan kreve at dere betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet hvis
dere ikke gir fullstendige eller korrekte opplysninger til Bufdir
dere ikke bruker tilskuddet på den måten som dere beskrev i søknaden
dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene som står i dette tilskuddsbrevet
dere ikke bruker opp hele tilskuddet
dere ikke gjennomfører prosjektet
dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen

rapport og regnskap ikke blir godkjent av Bufdir
Bufdir ved en feil utbetaler for høyt tilskudd

Bufdir kan kontrollere bruken av midlene
Bufdir og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at dere bruker midlene på riktig måte. Det er
bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd som gir oss rett til å
kontrollere at dere bruker midlene riktig.

Dere kan klage på vedtaket
Dere har rett til å klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere
mottar dette brevet, jf. forvaltningslovens § 29 første ledd og eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd.
Klagen sender dere til Bufdir gjennom søknadsportalen. Finn fram riktig søknad under «Mine søknader»,
velg fanen som heter «Andre valg» og trykk på delprosessen «Klage».

Med hilsen,
Terje B. Grytten
avdelingsdirektør

Morten Eikenes
seniorrådgiver
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