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Tilsagn om tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen 
digital kompetanse 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) utlysning 29. august 2017 

av 3 millioner kroner til tiltak for å etablere et kommunalt veiledningstilbud rettet mot 

innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse. Formålet med denne 

ordningen, og utbetaling av tilskudd i denne sammenheng, fremgår av utlysningsteksten.  
 
KMD har besluttet å tildele kr 100 000 i tilskudd til Luster kommune. 
 
Departementet har tildelt et lavere beløp enn det som fremgår av deres tilskuddssøknad. 

Som det fremgår av utlysningsteksten gir ikke departementet tilskudd til investeringer eller 

drift av virksomheten. I denne sammenheng anser departementet budsjetterte kostnader til 

lønn og/eller vikarutgifter som en driftskostnad. 

 
Oversikten over alle søkere som mottar tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud 
innen digital kompetanse vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside, 
www.regjeringen.no/kmd, 1. desember. 
 
Vilkår for bruk av midlene  

KMD legger til grunn for tildelingen at tilskuddet i sin helhet skal benyttes i tråd med tilsendt 

søknad. 

 
Utbetaling av tilskudd og rapportering 

Vi ber om rask tilbakemelding på at dere aksepterer vilkårene for bruk av midlene og ber 

dere samtidig oppgi organisasjonsnummer, kontoopplysninger og kontonummer hvor 

tilskuddet skal utbetales. Dette sendes direkte på e-post til stian.lindbol@kmd.dep.no innen 

30.11.2017 

 

Luster kommune 

Rådhuset 

6868 GAUPNE 
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Side 2 
 

Det tildelte tilskuddsbeløpet utbetales i sin helhet så snart departementet har mottatt deres 

aksept på tildelingen. 

 

Tiltaket skal være gjennomført innen 31. desember 2018.  

 

Frist for rapportering er 01.03.2019. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført, 

og at de tildelte midlene er benyttet i tråd med prosjektbeskrivelsen. Rapporten skal også 

inneholde et godkjent regnskap. 

 

KMD og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, 

(jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd). Vi gjør også 

oppmerksom på at tilskuddsmidler som er brukt i strid med forutsetningene kan kreves 

tilbakebetalt. 

 

Med hilsen 

 

 

Katarina de Brisis (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stian Lindbøl 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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