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Behandle søknad om tilretteleggingstilskudd
Hvis kurset har deltakere med særskilt behov for tilrettelegging, og har ekstra
kostnader i forbindelse med dette, kan det søkes tilretteleggingstilskudd (TRT).
Dette er et tilskudd man søker om når man leverer rapportskjemaet for kurset.
1. Felt for tilretteleggingstilskudd i søknadsskjemaet: Når det er oppgitt «Ja»
under spørsmålet om tilrettelegging i søknadsskjemaet, får søkeren opp
beskjed om at man kan søke tilretteleggingstilskudd ved rapportering av kurs.

Det er ikke forpliktende å svare ja på dette spørsmålet; det er kun ment for å gi
informasjon til søkere, i tillegg til at det gir saksbehandleren en pekepinn på
hvem som planlegger å søke TRT.
2. Når TRT-kurset er rapportert åpner du rapportskjemaet fra
saksbehandlersiden på vanlig måte.
3. Rapporten inneholder de samme opplysningene som en ordinær kursrapport,
og disse skal behandles på lik linje som ved andre kurs. I tillegg skal en rapport
med TRT-søknad inneholde:
- Begrunnelse for tilretteleggingstilskudd. Fritekst som skal svare på
følgende: Hvorfor har (noen) deltakere behov for ekstra tilrettelegging på dette
kurset? Hvilke ekstra utgifter fører dette til?
- Spesifisering av tilretteleggingstilskudd. Felt for å føre opp konkrete
utgifter med beløp. Navn på eventuell ekstralærer er ønskelig her, men ikke
obligatorisk.
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4. Eksempel på TRT-søknad i rapportskjema:

Søknadssummen for tilretteleggingstilskudd nederst er hentet automatisk fra
Spesifisering av tilretteleggingstilskudd.
5. Kontroller resten av rapporten på vanlig måte, og kontakt søkeren dersom det
er behov for mer informasjon om enten kursrapporten eller TRT-søknaden.
6. For å registrere TRT-beløpet som skal tildeles klikker du først på Rediger
vurdering for å åpne vurderingsskjemaet.
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7. Under seksjonen KURS i vurderingsskjemaet kan du endre beløpet som står
oppført ved Tilretteleggingstilskudd.

8. Når det nye beløpet er skrevet inn kan du gå videre. Hvis det ikke skal gjøres
noen andre endringer i vurderingsskjemaet kan du gå rett videre til
INNSENDING.
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9. Klikk på Ferdigstill skjema for å lagre vurderingsskjemaet.

10. Nå kan rapporten godkjennes på vanlig måte.
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11. For å finne igjen søkt og innvilget beløp kan du alltid gå til «Dokumenter» og se
alle dokumenter tilknyttet kurset, som innsendt søknadsskjema og
vurderingsskjema.

12. Nå kan utbetaling godkjennes og saken lukkes på samme måte som ved andre
rapporter.

Husk at endelig TRT-beløp i noen tilfeller kan bli justert av MSF før utbetaling.

