Nyhetsbrev November,2019

BTI Agder
Hei!
Et innholdsrikt år går mot slutten. I BTI Agder har vi nådd flere milepæler i løpet av året. Blant annet
har vi fått med tre nye kommuner. Presentasjonene fra BTI Agder nettverkssamling 2-19 på Rosfjord
finner du her: https://www.bti-risor.no/samling/bti-agder-nettverkssamling-2-19/
Digitalisering
Vegårshei og Gjerstad har besluttet å gå til anskaffelse av digital handlingsveileder fra Zpirit. Prosjekt
for anskaffelse av digital stafettlogg er etablert i Risør kommune som en pilot og et ledd i vurderinger
på tvers av kommunene i delprosjekt digital stafettlogg.
Kompetanseheving
I Østre Agder planlegges det nytt kurs for urotrenere våren 2020. Kurs på sørlandet krever
tilstrekkelig antall deltakere. Ta kontakt med Tonje Berger Ausland i Gjerstad kommune ved
interesse. Lister-kommunene samarbeider med RVTS for å se på muligheten for å videreutvikle
kompetansetiltaket TBO (Traumebasert omsorg), fagfornyelsen og folkehelse og livsmestring. Korus,
RVTS og RBUP (regionalt team) jobber videre med å utvikle kompetansemoduler for BTI.
Evaluering og forskning
BTI Agder har inngått avtale med PWC om evaluering. Ferdig rapport leveres mot slutten av 2021,
men det vil bli presentert delrapporter knyttet til de halvårlige samlingene. Dette blir
kjempespennende! PwC vil i løpet av kort tid ta kontakt med kommunene.
Prosjektene i folkehelseprogrammet arrangerer fagdag i egenevaluering 26.11.19 i samarbeid med
KS. PWC vil delta sammen med oss denne dagen.
Rapportering
Vi minner alle om å begynne å forberede seg til rapportering. Frist for rapportering av aktivitet er
20.12.19. Vi regner med skjema er likt som i 2018. Vi oppfordrer alle kommunene til å legge ved
målmatrisen dere fylte ut tidligere i høst. Denne illustrerer den enkelte kommunes måloppnåelse i
BTI Agder.
Kommunenes regnskap låses i januar, så det er viktig at dere kontakter økonomiavdelingen og ikke
går glipp av fristen. Det er viktig at regnskapet stemmer med tilsagn og faktisk bruk. Kommunene har
fått utbetalt midler til lønn og kompetanseheving. Kommunene i Lister har kun fått utbetalt midler til
lønn, da midlene til kompetanseheving er betalt til BTI Lister.
Utbetaling av tilskudd i folkehelseprogrammet har blitt gjort litt ulikt i 2018 og 2019.
I 2018 ble det ubetalt 75% av tilskuddet, så de resterende 25% etter rapportering (altså utbetalt i
2019). Dette sendte kommunene faktura til Lyngdal kommune på. Dersom kommunene selv
forskutterte disse 25%, brukte dem i 2018 og rapporterte på dem i 2018 skal de ikke rapporteres på i

2019. De vil da være å finne i revisorrapport for 2018. Dersom kommunene verken forskutterte eller
rapporterte på dem i 2018 skal de rapporteres på i 2019. Hver kommune må sørge for å få dette
riktig. Kommuner som overførte midler fra 2018 til 2019 men hvor dette ikke er synlig i tilsagnsbrev
for 2019. Kommunen må da må levere tilsagnsbreva for både 2018 og 2019 til revisor. Det er
kommunens ansvar å påse at regnskapet for 2018 og 2019 sees opp mot hverandre slik at man ikke
rapporterer på brukte midler to ganger.
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den
norske revisorforenings standard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.
Dersom det ikke leveres skriftlig og økonomisk rapportering og/eller det ikke foreligger
revisorgodkjent regnskap påfølgende år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.
Overføring av ubrukte midler
Det legges opp til at ubrukte 2019 midler kan overføres til 2020. 2018 midler kan ikke overføres til
2020. Det bør fremkomme i rapportering på aktivitet årsaker til at hele tilskuddsbeløpet ikke er brukt
slik at vi ikke får avkortning på tilskudd 2020.
I tilsagnsbrevet står: Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om
nytt tilskudd det påfølgende året, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt ubrukte midler eller
avkorte neste års tildeling mot de ubrukte midlene. Tilskuddet gis med forbehold om stortingets årlige
bevilgning og tilskudd til Folkehelseprogrammet i Agder, samt godkjent overføring av tilskuddsmidler.
Viktige datoer å merke seg
25.-26. november 2019: Folkehelseprogramkonferansen
5.-6. desember2019: Nasjonal konferanse på Lillestrøm
20. desember 2019: Frist for rapportering på aktivitet
1.mars 2020: Frist for rapportering på økonomi
17.mars/16.april Regional nettverkssamling BTI Agder

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig fin innspurt på dette året, og ikke nøl med å ta
kontakt om dere lurer på noe!

Hilsen Linn og Malin

