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Skaun kommune
Att: HANNE HAMMERSBORG OLDEN
 

 

 

Orientering om utbetaling av flerårig tilskudd - Tilskudd til 
inkludering av barn og unge 2022
Merk: Vi ber om at dere ser bort fra forrige brev, hvor oversendelsen ved en feiltakelse fikk 
overskriften "Utbetaling av tilskudd for år 3 - Støtte til barne- og ungdomstiltak i større 
bysamfunn 2020". Brevet gjelder ordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022" og 
deres utbetaling for år 2.

______________

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til deres søknad om tilskudd til 
tiltaket «SommerSkaun 2022-2024» mottatt 17.12.2021, og til vårt brev med vedtak om tilskudd sendt i 
2022.

I vedtaket skriver vi at vi gir dere tilsagn om kr 200 000 i tilskudd for 2023. 

Når utbetaler vi tilskuddet?
Bufdir har endret grensen for å dele utbetalingen i to omganger. Tilskudd til frivillige organisasjoner og 
private aktører som har fått innvilget mer enn 500 000 kr per år deles som regel nå i to utbetalinger. 
Tilskudd til kommuner og andre offentlige instanser som har fått innvilget mer enn 1 000 000 kr per år 
deles som regel nå i to utbetalinger. Halvparten av tilskuddet utbetales innen kort tid og det resterende 
beløpet i løpet av september 2023. 

Har du fått innvilget mindre enn disse beløpene utbetales hele tilskuddet innen kort tid.

Vi utbetaler tilskuddet til konto 4212 56 72137. 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.

Kravene og vilkårene for tilskuddet står i det opprinnelige tilskuddsbrevet dere fikk i 2022.

Oppgi søknadsID 338501 når dere tar kontakt med oss om denne saken. 

Med hilsen,

Terje B. Grytten  
avdelingsdirektør Johanne Halsnes Århus
 rådgiver
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