Veiledning for søknad og rapport for
Tilretteleggingstilskudd i KursAdmin
Tilretteleggingstilskudd kommer i tillegg til opplæringstilskudd, og skal dekke
ekstra kostnader knyttet til kurset for deltagere som trenger særskilt hjelp
og/eller tilrettelegging for å kunne delta. (Les mer om dette på MSFs nettsider
for å finne ut om dere har rett til å motta tilretteleggingstilskudd)
Dette er en veileder om hvordan man søker og rapporterer om
tilretteleggingstilskudd i KursAdmin.

Søknad/opprettelse av kurs med
tilretteleggingstilskudd

For å kunne søke om tilretteleggingstilskudd opprettes kurset og deltagere
legges til på ordinær måte. Dette beskrives i veilederen «For kursansvarlig Veiledning - oppretting av nye kurs i KursAdmin»
For å søke om tilretteleggingstilskudd må man i tillegg «registrere» kurset som
et kurs som ønskes vurdert som berettiget for tilretteleggingstilskudd. Dette gjør
man ved å gå til økonomifanen i kurssenteret og deretter klikke på lupen ved
«Søk om tilskudd» (med lupe)
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Klikk deretter på den gule pilen ved tilretteleggingstilskudd:

Her legger du inn forventet kostnad for tilrettelegging. Endelig søknadssum vet
man jo ikke før kurset er avsluttet og kostnadene er klare, så denne summen vil
endre seg når kurset rapporteres.
Skriv også
 Grunnlaget for at dere søker tilretteleggingstilskudd
 Beskrivelse av de ekstra kostnadene for tilretteleggingen

Klikk ”Lagre” Gå deretter til kurssenteret og klikk på knappen «Send til
godkjenning»
Fylkesmusikkrådet gir så en forhånds-godkjenning på summen som ble lagt inn,
men dette innebærer ikke at kurset kommer til å få denne summen i
tilretteleggingstilskudd.
Endelig sum for
tilretteleggingstilsk
udd avhenger av
hvor stor del av
kostandene som
godkjennes som
tilretteleggingskostnader, hvor
mange som søker
om
tilretteleggingstilskudd og hvor stor økonomisk ramme fylket har å fordele på
kursarrangørene i fylket.
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Avslutning/Rapportering av kurs med
tilretteleggingstilskudd

Frammøte, antall kurstimer, repertoar osv. rapporteres på samme måte som for
«ordinære kurs». Dette beskrives i veilederen «For kursansvarlig - Veiledning
avslutning av kurs i KursAdmin».
Før du avslutter kurset må du i tillegg gjøre tre ting
1. Laste opp kopi av regnskapsbilag som viser tilretteleggingskostnadene
2. Skjemaet «Tilretteleggingstilskudd - rapportskjema for utfylling til vedlegg i
KursAdmin» fylles ut og lastes opp som fil/vedlegg sammen med
regnskapsbilagene.
3. Fylle ut «Kursregnskap» på økonomifanen i Kurssenteret
Kopi av billagene og rapportskjemaet kan også sendes pr. post til
fylkesmusikkrådet.

1/2. Opplasting av regnskapsbilag og utfylt rapportskjema
Dette gjøres på samme måte som man laster opp repertoarliste og evt.
frammøteliste.
Klikk ”Rediger” i Kurssenteret.

Velg deretter ny fil (Klikk på det grønne krysset):
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klikk velg fil:

og velg deretter korrekt fil fra din PC og klikk ”Åpne”:

Du kan laste opp flere filer, f.eks. en for hvert utgiftsbilag og en for
rapportskjemaet.
Klikk på ”Lagre» og deretter «Lagre og avslutt» for å lagre endringene.

3. Kursregnskap
Klikk på «Økonomifanen» i Kurssenteret:

Legg inn kursregnskapet i de ulike rubrikkene og klikk «Lagre».
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Avslutning av kurs med tilretteleggingstilskudd
Kurset avsluttes på samme måte som ordinære kurs, se veilederen «For
kursansvarlig - Veiledning avslutning av kurs i KursAdmin»
Det eneste som er annerledes her enn for andre kurs er at man må oppgi antall
deltagere med tilretteleggingsbehov i steg 2 i kursavslutningsprosessen. Legg inn
antall kvinner og menn med tilretteleggingsbehov i rubrikken «Kursdetaljer» og
klikk «Lagre». Gå så videre i prosessen på samme måte som for ordinære kurs.

På bakgrunn av opplastede/innsendte regnskapsbilag og en fordeling av den
tilgjengelige rammen alle som søker om tilretteleggingstilskudd justerer
fylkesmusikkrådet og Musikkens studieforbund støtten kurset tildeles.
Legg merke til at ingen kurs kan motta mer støtte enn de reelle kostnadene til
tilrettelegging.
Når kurset er ferdigbehandlet av fylkesmusikkrådet og Musikkens studieforbund
vil endelig sum til rettelegging være synlig på økonomifanen i kurssenteret:

I dette eksemplet søkte kursarrangøren først om 10.000 i
tilretteleggingstilskuddet men ble tildelt kr 6.500. Totale kostnader for
tilrettelegging var kr. 20.000
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