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Tildeling av midler til tilrettelagte kurs
Bakgrunn
Lag med deltakere som har behov for tilrettelegging kan søke tilretteleggingstilskudd.
Styret avgjør størrelsen på tildelinger til prioriterte emner og til tilrettelagte kurs, utover det som
kommer av timetallet (opplæringstilskuddet). Rammen for tilretteleggingstilskudd for hele 2021 er på
36 928 kroner for Innlandet.
I år har det kommet inn tre søknader om tilretteleggingstilskudd, og ingen søknader om tilskudd til
prioritert emne.

Vurdering
Administrasjonen foreslår å tildele 200 kroner per planlagte time i tilretteleggingstilskudd.

Ar r angør navn

K ur s-I D

St udieplan

Tim er t ot al

Opplær ingst ilsk udd

Sum TRT

Tildeling

Tilrettelagte kurs våren 2021
Alvdal musikkråd - gr 1 *
Alvdal musikkråd - gr 2 *
Sing Song Singers *

104296 13730 Inkluderende
samspill i band for alle
104295 13730 Inkluderende
samspill i band for alle
113637 13458 Inkluderende sang
og musikk for alle

22

2 310

4 400

6 710

22

2 310

4 400

6 710

14

1 470

6 800

8 270

Sum TRT

15 6 0 0

Sum PRI O

0

Prioriterte emner våren 2021
Ingen PRIO-emner vår 2021

* Kurs merket slik har fått tilskudd beregnet etter planlagt aktivitet (korona-avlyst), slik at avlyste timer teller i fordelingen av TRT-tilskudd.
Sing Song Singers hadde planlagt oppstart 3. februar 2021. De fikk godkjent oppstart med halv gruppe f.o.m 28. april, så mange timer er avlyst.
Alvdal musikkråd har gjennomført tilnærmet likt timetall som i et normalår.

Enstemmig vedtak
-

TRT-tilskuddet for våren 2021 settes til kroner 200 per planlagte time godkjent kursaktivitet.

-
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