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Statsbudsjettet 2011 - Kap. 522, post 72, Nasjonale tiltak for regional
utvikling - tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til prosjektet
målrettet integrering av flyktninger, Etnedal kommune, Bolyst 2011

Tilsagnsnummer: 11203043
Vi viser til:
• Utlysning av bolystmidler på www.re 'erin en.no bol st
• søknad fra Etnedal kommune, datert 16. mai 2011.10.24.
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gir med dette tilskudd på inntil 600 000
kroner til prosjektet "målrettet integrering av flyktninger" i Etnedal kommune
Dette er en engangsbevilgning for hele prosjektperioden. Det kan ikke påregnes
ytterligere medfinansiering fra KRD i senere år.
Målet med bolystsatsingen
Målet med bolystsatsingen er å videreutvikle kunnskap om hvordan lokale og regionale
utviklingsprosjekter skaper bolyst og attraktive steder. De 44 ulike prosjektene som er
valgt har ulik innretning, ulike tema og stor geografisk spredning. Dette viser bredden
og variasjonen knyttet til begrepet bolyst. Vi er opptatt av at bolystsatsingen skaper
læring, oppmerksomhet og engasjement rundt lokalt og regionalt utviklingsarbeid.
Kompetansesenteret for distriktsutvikling (Distriktssenteret) vil ha en sentral rolle i
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arbeidet med bolyst, både når det gjelder kunnskapsbygging og formidIing.
Prosjektansvarlige bør også bruke wwvv.distriktssenteret.no. Det er en viktig portal for
å finne erfarings- og forskningsbasert kunnskap fra andre satsinger og prosjekter.
Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at Norsk senter for Bygdeforskning har utarbeidet
er veileder i lokal samfunnsutvikling. Veilederen er utarbeidet som en del av
følgeevalueringen av den nasjonale småsarnfunnssatsingen, som gikk i regi av KRD i
perioden 2006-2009.Veilederen kan lastes ned via følgende lenke,
htti): /www.re
en.no u loa(I KRD LUK/F,-, sto ir'f Veilederflokalsarnfunnsutvikli
rig.pdf. Vi håper at veilederen kan komme til nytte i deres videre arbeid, og
papirutgaven er derfor også lagt ved dette brevet.
Erfaringsoverføring og læring er en viktig del av bolystsatsingen. Representanter for
prosjektet må derfor være villige til å delta i møter og nettverksamlinger for å
presentere prosjektet og dele kunnskap. Kunnskapsdeling kan skje både mellom de
ulike pilotene, og fra pilotene til KRD og Distriktssenteret. Vi ønsker at prosjektene skal
være synlige, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Mål for prosjektet
Etnedal kommune ønsker å rekruttere og bosette til sammen 7 enslige ftyktninger i
Etnedal og Sør-Aurdal, ut fra en målrettet strategi, der en søker etter folk som har
interesse for å arbeide innenfor transportbransjen i regionen. Etnedal kommune har
arbeidet med tilsvarende strategier tidligere, innenfor landbruksnæringen, med gode
resultater. Transportbransjen i regionen trenger kvalifisert arbeidskraft.
I dette prosjektet er siktemålet å rekruttere enslige flyktninger, og tilby opplæring
innen transportbransjen, både førerkortopplæring og språkopplæring, med sikte på at
de kan være kvalifisert for arbeidslivet innen sommeren 2014.
Fra tidligere har en i Valdres gode erfaringer med et tett samarbeid med det lokale og
regionale arbeidslivet, for å rekruttere flyktninger som er interessert i arbeid som det er
stor regionaI etterspørsel etter. Valdres har et begrenset arbeidsmarked. Det er derfor
viktig for regionen at de som skal bosettes har interesse for de jobbene som finnes
lokalt. Det skaper grunnlag for at bosatte flyktninger kan være en ressurs for
lokalsamfunnet. Det skaper både trivsel og mer varig bosetting i regionen.

Kostnadsoverslag
Prosjektet har et totalbudsjett på 1 330 000 kroner. KRD bevilger 600 000 kroner over
kap. 552, post 72 i 2011.
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Følgende budsjett ligger til grunn for tilsagnet, for hele prosjektperioden:
Kurs, førstehjelp, traf. grunnkurs mm
Opplæring i moduler fra VG 1 og 2
Opplæring førerkort, klasse B, C, D
Transport til opplæring
Intern administrasjon i kommunen
SUM

140 000 kroner
700 000 kroner
350 000 kroner
80 000 kroner
60 000 kroner
1 330 000 kroner

Vi gjør oppmerksom på at midler over kap. 552, post 72 ikke kan benyttes til
investeringer i bygninger eller lokaler, eller annen fysisk infrastruktur. Bevilgningen
skal som hovedregel ikke benyttes til investeringer i utstyr. Unntaket er mindre
investeringer som er avgjørende for gjennomføring av aktiviteten. Tilskudd til utstyr
skal normalt ikke overstige 10 pst. av prosjektkostnadene. Se retningslinjene for posten
på www.re "erin enjio krd/retnin slin'er.
Vilkår for utbetaling av midler:
1. Etnedal kommune må innen 20. november 2011 bekrefte overfor departementet at
det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at tilskuddet blir mottatt på vilkårene
i dette brevet. Prosjektarbeidet må ikke settes i gang før den samlede
finansieringen er på plass. Tilbakemeldingen til departementet må også
inneholde opplysninger om hvilket kontonummer pengene skal overføres til.
2. Prosjektet kan gjøre mindre omprioriteringer og justeringer hvis dette er gunstig
for å nå målene i prosjektet. Større endringer, som medfører endringer i
prosjektets totale budsjett, må godkjennes av departementet.
3. Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidet. Regnskapet skal settes opp slik at
utgiftene kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for
tilskuddet. Dersom arbeidet ikke blir utført i omfanget dere har beskrevet i
søknaden, eller til de kostnader dere har oppgitt i søknaden, vil departementet
redusere tilskuddet tilsvarende. Tilskuddsmidler som departementet har utbetalt
kan også bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis. Regnskapsmaterialet skal
oppbevares i 10 år.
4. Riksrevisjonen, Kommunal- og regionaldepartementet eller de departementet
bemyndiger, kan kreve informasjon fra tilskuddsmottaker og iverksette kontroll
med at midlene nyttes etter forutsetningene. Dette er i samsvar med
Bevilgningsreglementets § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12.
Tilskuddsmottakere har plikt til å oppgi de opplysningene som Riksrevisjonen,
departementet eller andre som departementet har delegert kontrollmyndigheten
til, forlanger.
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apportering og kontroll
Læring og erfaringsoverføring er et sentralt mål for bolystsatsingen. Derfor ber vi dere
vektlegge god rapportering av prosjektarbeidet, både underveis og med en egen
sluttrapport.
Alle prosjekter som får støtte skal sende inn en årlig rapport til departementet. Denne
skal inneholde omtale av aktiviteter og tiltak, og redegjøre for eventuelle justeringer av
prosjektplanen, både når det gjelder framdrift og aktiviteter. Se vedlagte
rapporteringsskjema.
Vi ber om at den første, årlige rapporten sendes departementet senest 24. april 2012.
Utbetaling
For å få midler, må prosjektet be KRD om en utbetaling (utbetalingsanmodning).
Utbetalingen blir som hovedregel gjort i tre omganger.
1. Departementet kan utbetale inntil 25 pst. av tilskuddet når prosjekteier har
akseptert vilkårene i dette brevet, og arbeidet har startet opp (forhåndsutbetaling).
2. Når departementet har mottatt dokumentasjon av faktiske utgifter, utbetales inntil
50 pst. av tilskuddet samlet (etterskuddsutbetaling). Dokumentasjon av utgifter bør
følge den årlige rapporteringen.
3. Den siste delen av tilskuddet utbetales når prosjektaktiviteten er fullført, og
sluttrapport og eventuelt revisorbekreftet regnskap (se punkt 5) er sendt inn
(etterskuddsutbetaling).
4. Alle prosjekter skal levere sluttrapport og prosjektregnskap.
5. I tillegg skal revisorbekreftede regnskap leveres av:
a) Private tilskuddsmottakere som mottar mer enn 100 000 kroner, jf. RS 800
Revisors uttalelser ved revisjonsoppdrag med spesielle formål.
b) Offentlige tilskuddsmottakere som mottar mer enn 400 000 kroner, jf. RS 800
Revisors uttalelser ved revisjonsoppdrag med spesielle formål.
6. Tilsagnet er gyldig i tilsagnsåret, og de to påfølgende år. Siste utbetaling fra
departementet må gjøres innen utgangen av 2013. Utbetalingsanmodning må
sendes departementet innen 1. desember 2013.
7. Prosjekteier har ansvar på vegne av prosjektdeltakerne, dette gjelder også
forvaltning av tilsagnet.
Ved kontakt med departementet om utbetaling må tilsagnsnummeret som står øverst i
dette brevet benyttes. Ved utbetaling av midler er dette nummeret oppgitt på
utbetalingsblanketten.
KRD ber om at følgende opplysninger blir sendt til ostmottak@krd.de .no:
• Bekreftelse på at prosjektet gjennomføres og på at medfinansiering er på plass
• Behov for eventuelt forhåndsutbetaling
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o Kontonummer og anmodninger om utbetalinger (se under "Utbetaling").
o Ved store endringer i prosjektet: Ny framdriftsplan
o Årlig rapport (innen 24. april hvert år)
o Ved prosjektets slutt: Sluttrapport og regnskap i tråd med retningslinjene over
Ved kontakt med departementet om utbetaling må tilsagnsnummeret som står øverst i
dette brevet benyttes. Ved utbetaling av midler er dette nummeret oppgitt på
utbetalingsblanketten.
Kommunal- og regionaldeparternentet ønsker dere lykke til med prosjektet.

Med hilsen
Gerd N.Slinning
avdelingsdirektør

judithKortgård
seniorrådgiver

Kopi til:
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Oppland fylkeskommune
Plan- og administrasjonsavdelingen
Riksrevisjonen
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