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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 37/18 Planleggingstiden for Ped.ledere og 
barnehagelærere i Kåfjordbarnehagene 

 2017/31 

RS 38/18 Leieavtale mellom Kåfjord kommune og 
Birtavarre Røde Kors, gjeldende fra 01.09.2016 
fram til ny avtale foreligger 

 2017/99 

RS 39/18 Barnevernsamarbeid i Nord Troms - 
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 
03.10.2018 

 2017/179 

RS 40/18 Melding om vedtak - opprettelse av 
interkommunal barnevernsamarbeid i Nord 
Troms 

 2017/179 

RS 41/18 Vedtak : Opprettelse av interkommunalt 
barnevernsamarbeid i Nord Troms 

 2017/179 

PS 34/18 Trollvik skole legges ned fra 01.01.2019.  2016/572 
PS 35/18 Revisjon av forskrift om salgs- og 

skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, Troms 

 2018/448 

PS 36/18 Søknad om skjenkebevilling  2018/349 
PS 37/18 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn 

i lavinntektsfamilier - om kunngjøring i Kåfjord 
 2015/1498 

PS 38/18 Budsjett oppvekst   
PS 39/18 Budsjett omsorg   

 
Vedr. Rus(middel)politisk/alkoholpolitisk handlingsplan er arbeidet startet, men det må 
innhentes nøkkeltall og et grundig forarbeid før denne kan legges fram til politisk behandling.
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Storfjord kommune  
Personal- og serviceavdelingen 
 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 21 28 00 
Oldersletta 1 Oldersletta 1, Hatteng Telefaks: 77 21 28 01 
9046 OTEREN   
E-post: post@storfjord.kommune.no Internett:  Organisasjonsnr: 964 994 129 

KÅFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG 
OMSORG 
Postboks 74 
9148  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Arkivkode Dato 
 2015/1263-24 F47 11.10.2018 

 

Barnevernsamarbeid i Nord Troms 

 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 03.10.2018  

Vedtak: 
Et barnevernsamarbeid i Nord-Troms vil bli preget av store avstander og de ulemper det fører 
med seg. 
Storfjord kommune vil derfor søke å etablere et interkommunalt samarbeid med de nærmeste 
nabokommunene  om barnevern. 
Rådmannen gis derfor fullmakt til å utrede samarbeid om barnevern med Balsfjord, Lyngen og 
Kåfjord, eventuelt med den/ de av disse kommunene som viser interesse for dette. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rita Molberg 
sekretær 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
 
 
 
 
Kopi til: 
May-Tove Lilleng    
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1263 -21 

Arkiv: F47 

Saksbehandler:  May-Tove Lilleng 

 Dato:                 25.09.2018 

 
 
 

Samlet saksframstilling 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/18 Storfjord kommunestyre 03.10.2018 

 
 
OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNSAMARBEID I NORD-
TROMS 
 
På vegne av de seks Nord Tromskommunene er saksfremlegget er utformet av barnevernleder 
Therese Mariann Winther og rådmann Einar Pedersen Kåfjord kommune som et felles 
dokument som legges fram i alle de seks Nord Troms kommunene 
 
Henvisning til lovverk: 
Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.  
Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  
Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke 
andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i 
hovedsak.  
Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 
43, 48 og 55.  
Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 
Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning og 
tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen har en råd- og 
pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Prosjektrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms» 

v/prosjektleder Therese Mariann Winther 
Vedlegg 2: Sluttrapport «Organisering – Barnevernsvakt» v/Noodt & Reiding v/prosessleder 

Harriet Steinkjer Nystu 
Vedlegg 3: Utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene 
Vedlegg 4: Referat fra rådmannsutvalget i Nord-Troms 
Vedlegg 5: Søknad om prosjektskjønnsmidler til etablering og drift av akuttberedskap i 

kommunalt barnevern 
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Vedlegg 6: Tildeling av prosjektskjønnsmidler 19-18-0017- Interkommunal akuttberedskap i 
Nord-Troms 

Vedlegg 7: Tilbud Prosessledelse – Akuttberedskap innen barneverntjenesten i Nord-Troms 
Vedlegg 8: Håndbok om akuttberedskap i kommunalt barnevern 
Vedlegg 9:  Høringsuttalelser 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunene i Nord Troms har gjort to ulike utredninger vedrørende interkommunalt samarbeid 
om fremtidig organisering av barneverntjenesten. Den første utredningen gjort i 2017, er om en 
skal samarbeide om alle oppgavene som ligger til tjenesten. Den andre utredningen gjort i 2018 
er avgrenset til et samarbeid om kun akuttberedskap. Begge rapportene har vært behandlet i 
ulike ledd ute i kommunene.  Begge samarbeidsforholdene handler i stor grad om 
myndighetsoverføring til vertskommune slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere 
samarbeid etter kommunelovens § 28. Storfjord kommune har meldt at man pr dags dato ikke 
ønsker å delta i et slikt samarbeid. 
Kåfjord kommune har vært «vertskommune» for begge utredningene. Utredningene har vært 
finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms. 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er å forbedre ansattes 
arbeidsdag, muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte 
fra kolleger. Små fagenheter med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av 
utdanningstiltak, sykefravær, permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable 
i forhold til oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er 
skjerpede lovkrav, herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som 
utgangspunkt at en barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel 
ennå ikke villet lovfeste et krav om minimumsbemanning.  
Utredning om organisering og iverksettelse av et interkommunalt barnevernsamarbeid i 
regionen ble som nevnt gjennomført i 2017.  I utredningen drøftes det hvordan et slikt 
samarbeid kan organiseres. Det fremkommer ulike syn på om hvorvidt en bør innføre et 
helhetlig felles organisering av barneverntjenesten. I ettertid har Storfjord kommune meldt 
tilbake at man der ikke ønsker å inngå i et samarbeid etter kommunelovens § 28. Et viktig 
argument mot et slikt samarbeid er lange avstander i regionen.  Med bakgrunn i utredninger, 
høringsuttalelser og drøftinger har rådmennene i de 5 nordligste kommunene vedtatt å fremme 
saken til politisk behandling med innstilling til å iverksette en felles interkommunal 
barneverntjeneste etter kommunelovens § 28, 1-b. 
Vedrørende et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap er det utbredt enighet i tjenestene 
om å innføre et slikt samarbeid. Unntatt er Storfjord kommune som har dialog med Balsfjord 
kommune om et slikt samarbeid.  
Flere, (om noen) av Nord-Troms kommunene har per i dag ikke en beredskap som svarer til 
dagens krav, og det synes utfordrende å løse dette hver for seg (jf. fylkesmannens anbefalinger 
om interkommunale samarbeid).  Sluttrapporten gir anbefalinger om tiltak/aksjoner som må 
ivaretas i forbindelse med iverksettelsen.  
Det er et forsvarlighetskrav til at kommunene har en formalisert og forsvarlig vaktordning som 
ivaretar barn i akuttsituasjoner også utenom ordinær kontortid. I kravet til forsvarlighet i 
barnevernloven presiseres det at dette også innebærer at kommunene skal ha en formalisert 
akuttberedskap. Bufdir har i en tolkningsuttalelse forbindelse med krav om til forsvarlighet i 
barneverntjenesten bla uttalt at en ordning som baserer seg på at barnevernledere og ansatte kan 
kontaktes i varierende grad, utenom kontortid, ikke er en forsvarlig organisering av kommunens 
akuttberedskap.  Akuttberedskapen i Nord Troms-kommunene har i vesentlig grad vært 
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organisert på slike premisser. Det er derfor uttrykt behov for et interkommunalt samarbeid om 
akuttberedskap i barneverntjenestene.  
I de kommunale barneverntjenestene har det vært en ustrakt bruk av private aktører i 
behandlingen av barnevernssaker. Det er et uttrykt mål at den omfattende bruken av 
konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  Høsten 2017 ble det fra Barne- og 
likestillingsdepartementet presisert at private aktører ikke kan utøve offentlig myndighet på 
vegne av kommunen. Bla medfører dette at akuttberedskap i barnevernet ikke kan settes ut til 
private aktører. Kommunene oppfordres av fylkesmannsembetene til samarbeid med hverandre 
og ønsker at initiativet kommer fra kommunene selv.  
 
Vurdering: 
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om 
i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms. Dette kommer særdeles klart frem i pålagt krav om formalisert 
akuttberedskap. En tjeneste mindre bestående en mindre av 5 ansatte kan vanskelig få til en 
forutsigbar organisering av slik tjeneste. 
NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og 
forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke å utøve til det beste for de 
mest sårbare barna en yter tjenester til.  
Kommunene går over til et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og 
rekkevidde; Fra tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.  
Økonomi alene skal aldri være et argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil 
kunne heve nivået på tjenesten. Vel så vesentlig er tilgangen til kvalifisert og tilgjengelig 
personell i et gjennomtenkt system med gode strategier God omorganisering og gode prosesser 
omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på tilbudet til brukerne og samtidig ivareta 
behovene til ansatte og arbeidsgiver.   
 

Begge sluttrapportene har vært ute på høringer En vesentlig motforestilling fra mange 
som har deltatt i utredningsarbeidet er geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en 
desentralisert organisering slik at barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver 
kommune. 

Rådmannens innstilling til vedtak: 
 
Flertallet i Rådmannsutvalget  Nord Troms sin innstilling til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
Storfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.  Samarbeidet 
etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av kommunelovens § 28 1-b. 
Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 
grunn.  
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. september 2019(?). I perioden fra positivt vedtak og fram 
til dato i 2019 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 
Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke 
og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn 
for samarbeidet. 
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Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 
Alternativ 2: 
Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt frist, 
1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak 
fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
 
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 
 

 Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 03.10.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra TPL ved Knut Jentoft: 
Et barnevernsamarbeid i Nord-Troms vil bli preget av store avstander og de ulemper det fører 
med seg. 
Storfjord kommune vil derfor søke å etablere et interkommunalt samarbeid med de nærmeste 
nabokommunene  om barnevern. 
Rådmannen gis derfor fullmakt til å utrede samarbeid om barnevern med Balsfjord, Lyngen og 
Kåfjord, eventuelt med den/ de av disse kommunene som viser interesse for dette. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
  

Vedtak: 
Et barnevernsamarbeid i Nord-Troms vil bli preget av store avstander og de ulemper det fører 
med seg. 
Storfjord kommune vil derfor søke å etablere et interkommunalt samarbeid med de nærmeste 
nabokommunene  om barnevern. 
Rådmannen gis derfor fullmakt til å utrede samarbeid om barnevern med Balsfjord, Lyngen og 
Kåfjord, eventuelt med den/ de av disse kommunene som viser interesse for dette. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2016/572 -36 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 30.10.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 15.11.2018 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Nedleggelse av Trollvik skole 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Trollvik skole legges ned fra 01.01.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet har i møte den 08.10.18 bedt om sak for å avklare framtiden til Trollvik skole 
Det ble vedtatt driftsstans ved Trollvik skole fra skolestart 2017 i Kommunestyret den 
19.05.2017. Vedtaket var som følger: 

1. Det innføres driftsstans ved Trollvik skole fra og med høstsemesteret 2017 og inntil videre. 
2. Fra samme tidspunkt overføres elevene ved Trollvik skole til Olderdalen barne- og 

ungdomsskole. 
3. Gjennom opprettelse av privat skoletilbud i Indre Kåfjord er elevgrunnlaget ved Trollvik skole 

falt bort. Dersom det private skoletilbudet skulle opphøre, må Kåfjord kommune vurdere et 
offentlig skoletilbud i denne kommunedelen på nytt. 

Skolebygningen har stått tom siden høsten 2017. Det er behov for å avklare framtiden til bygget. 
Slik det er nå forfaller bygningen. Det er fortsatt ikke elevgrunnlag for å opprettholde drift ved 
skolen. Elevtallet i Kåfjord er synkende og det vil være økonomisk krevende å forsvare drift av 
3 kommunale skoler selv om privatskolen skulle opphøre. De to gjenværende kommunale 
skolene vil være innenfor 45 minutters i reisetid for alle elever i kommunen. 
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Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/448 -2 

Arkiv: J49 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 01.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 15.11.2018 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Revisjon av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona 
suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, Troms 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune, Troms 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til ny alkoholforskrift for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
vedtas som forelagt. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Rød tekst er forslag om ny tekst i forskrift, etter nabokommunene Storfjord og Nordreisa 
sin forskrifter, svart tekst er nåværende forskrift og skrift foreslås fjernet på nåværende 
forskrift. 
 
§ 1.Forskriften regulerer 
a) Forskriften regulerer: 
- Åpnings-/skjenketider for serveringssteder.  
- Salgstider for salg av øl/rusbrus i forretninger med slik bevilling.  
- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder.  
- Ambulerende skjenkebevilling – delegering.  
- Kontroll/inspeksjon – sanksjoner ved overtredelse. 
-Alminnelig bevilling ved enkeltanledning 
-Bevillingsløs skjenking 
-Dispensasjon/bevillingsrettigheter 
-Stengningsadgang 
-Overtredelse/inndragning 
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-Bevillingsgebyr 
-Ikrafttredelse 
b) Bevillingsperioden gjelder for ny periode på inntil fire år med opphør senest 30.september 
året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 
a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd.  
b) Skjenketider, serveringssteder:  
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 
volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) fra 
klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 
øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.00 og brennevin (over 22 volumprosent) fra kl 13.00 til 24.00 jf. 
alkoholloven § 4-4, første ledd. 
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking av øl, vin og 
brennevin foregå til kl. 02.00. 
c) Utendørsservering:  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
§ 3.Salgstider for salg av øl 
Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- og 
lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i 
følgende tidsrom: 
- Mandag-fredag kl. 08.00-20.00.  
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken 08.00-18.00.  
Innskrenkinger i salgsdager: 
Salg av øl på søndager og helligdager, 1. og 17. mai samt valgdager er forbudt. Se for øvrig 
alkoholloven § 3-7, tredje ledd. 
 
§ 4.Åpningstider for overnattingssteder 
Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15 første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering 
ved overnattingssteder til overnattingsgjester. Jf. serveringslovens § 15, femte ledd. Når det 
gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til 
tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. Jf. alkoholloven § 4-4, syvende 
ledd. 
 
§ 5. Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning 
a) Ambulerende skjenkebevilling (sluttet selskap) :  
Kåfjord kommune har en (1) ambulerende bevilling. 
Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin, men bare til sluttede selskaper, og er 
tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling 
knyttet til person og skjenkested først når den benyttes. Ambulerende bevilling er nødvendig 
dersom det leies selskapslokale og vedkommende som driver stedet står for serveringen, og/eller 
betalingen skjer på samme måte som om det hadde vært ordinær skjenkevirksomhet. 
I henhold til alkoholloven § 4-5 og kommunelovens § 23 delegeres det til rådmannen å gi 
ambulerende bevilling til skjenking av deltakere i sluttet selskap jf. denne forskrifts § 2. 
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad, som må være sendt til kommunene senest fire 
(4) uker før arrangementet skal avholdes. Gebyr må betales til kommunen før behandling av 
søknad. 
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b) Bevilling for en enkelt anledning (ordinær bevilling for en enkelt anledning):  
Bevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og 
vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet eks. festivaler. Det må gis særskilt 
bevilling for hvert enkelt arrangement, enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til 
sluttet selskap. Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende bevilling til å 
omfatte brennevin for en enkelt anledning. 
I henhold til alkohollovens § 1-6 annet ledd og kommunelovens § 8-3 delegeres det til 
formannskapet å tildele skjenkebevilling for en enkelt anledning jf. denne forskrift § 2. 
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad. Slik søknad må være sendt kommunen senest 
fire (4) uker før arrangementet skal avholdes. 
 
c) Utvidelse av skjenketid/skjenkelokale for en enkelt anledning. I henhold til alkohollovens § 
4-2 fjerde ledd, 4-4 tredje ledd og kommunelovens § 23 delegeres det til rådmannen å gi 
tillatelse til utviding av skjenkelokale og til utviding av skjenketid for en enkelt anledning.  
Vedtak etter § 5 bokstav a refereres i påfølgende møte i formannskapet. Vedtak etter denne 
forskrifts § 5 kan påklages til kommunestyret. Jf. forvaltningslovens 28. 
Det gis beskjed, ved innvilgelse, til lensmannen når bevilling gis etter § 5. 
 
§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter 
Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift etter nærmere 
søknad. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av formannskapet. Slik søknad må sendes 
kommunen senest fire (4) uker før arrangement skal avholdes. 
Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og 
åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne forskrifts § 2. pkt. a-c. Jf. 
serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, annet ledd. 
 
§ 7.Stengningsadgang 
I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil syv (7) dager 
dersom det er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8a kan politiet stenge et sted som 
driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. 
I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft 
inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge 
lovbrudd. 
 
§ 8.Kontroll og internkontroll 
Kommunens kontrollutvalg er Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 
538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv, § 9. har ansvar for kontroll med utøvelsen av 
kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3, første ledd, herunder kontroll med føring av 
internkontroll etter kapittel 8 i forskriften. 
Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, 
engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen. 
Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg via 
rådmannen.  
Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til rådmannen og refereres i Hovedutvalg for 
oppvekst og omsorg.  
Kontrolloppgavene utføres iht. forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig 
drikk mv., kapittel 9 samt eventuelle kommunale instrukser. 
Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontroll- og inspeksjonsoppgaver. 
 
§ 9.Overtredelse/inndragning 
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Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene til loven, kan kommunestyret inndra 
bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid. Jf. alkoholloven § 1-8, første 
ledd. 
Overtredelsene er inndelt i to kategorier; mindre brudd og alvorlige brudd på alkoholloven. 
Kategoriene skal ikke ses i sammenheng. 
 
Ved mindre brudd på alkoholloven: 
1. Ved første og andre gangs overtredelse:  
 
Muntlig advarsel. 
Advarselen gis av kontrollnemnda (Hovedutvalg for oppvekst og omsorg) som videreformidles 
gjennom rådmannen til bevillingshaver. 
2. Ved tredje gangs overtredelse:  
Kontrollnemnda gir skriftlig advarsel. 
3. Fra og med fjerde gangs overtredelse:  
Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling etter skjønn. 
Inndragning etter dette pkt. gjøres av kommunestyret. 
 
Ved alvorlige brudd på alkoholloven: 
1. Ved første gangs overtredelse:  
Kontrollnemnda gir skriftlig advarsel. 
Ved skjenking eller salg av alkohol til mindreårige: Kontrollnemnda tilrår inndragning av 
bevilling i inntil 7 dager. 
Inndragning etter dette pkt. gjøres av kommunestyret. 
2. Ved andre gangs overtredelse:  
Ved skjenking eller salg av alkohol til mindreårige: Kontrollnemnda tilrår inndragning av 
bevilling i 180 dager. 
Andre overtredelser: Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling etter skjønn. 
Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret. 
3. Ved tredje gangs overtredelse:  
Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling for resten av bevillingsperioden, eller 2 år. 
Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret. 
Advarsler/inndragninger gjelder for hele bevillingsperioden 
Klageadgang på reaksjoner nevnt i denne forskrifts § 9 har klageadgang etter forvaltningsloven 
§ 28 og alkoholloven § 1-16. 
Klageinstans ved enkeltvedtak fattet av rådmannen er formannskapet. 
Klagen sendes Kåfjord kommune, rådmannen, 9148 Olderdalen. 
For øvrig gjelder følgende: Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 
kan påklages fylkesmannen i Troms. Slik klage skal sendes: Kåfjord kommune, rådmannen, 
9148 Olderdalen. 
§ 9-1. Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkoholforskriften § 10-2 til § 10-6 
gjelder der kontroll gjennomført i henhold til kapittel 8 i denne forskriften eller rapport fra andre 
myndigheter, avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt 
sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov 
eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger 
av vilkår i bevillingsvedtaket.  
§ 9-2. Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt 
antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. 
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Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. 
alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. 
alkoholloven § 1-10 første ledd.  
§ 9-3. Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 
- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd 
- brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i alkoholforskriften 

- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7 hindring av kommunal 
kontroll, jf. alkoholloven § 1-9. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

- 
salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne 
forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 
4-2 første ledd i alkoholforskriften 

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4 

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 
første ledd 

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. 
alkoholloven § 1-5 tredje ledd. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

- 
det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver 
sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i 
alkoholforskriften 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i 
alkoholforskriften 

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 
alkoholforskriften 

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 
alkoholforskriften 

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c 
- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd 
- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd. 
Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i alkoholforskriften 
- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i alkoholforskriften 
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i alkoholforskriften 
- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i alkoholforskriften 
- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i alkoholforskriften 
- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3 
- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i alkoholforskriften 

- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet 
alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.  
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§ 9-4. Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan 
kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3. 
Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for 
en overtredelse enn det som følger av § 9-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende 
omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 9-2, i de 
alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden. 

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes 
særskilt i vedtaket.  
§ 9-5. Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. 
Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse 
med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. 

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke 
benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak 
om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.  
§ 9-6. Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut 
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. 
Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av 
prikker. 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

 
§ 10.Bevillingsgebyr 
Fastsettelsen av bevillingsgebyr følger forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. kapittel 6. skjer i hht departementets forskrift om gebyrsatser og 
innbetaling av gebyr, og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
kapittel 6. 
 
 
§ 11.Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2007. fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. 
Fra samme tid oppheves forskrift 26. oktober 2006 nr. 1175 om salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol, Kåfjord kommune, Troms. 

Vurdering 
Forslaget til forskrift er utarbeidet etter vår egen forskrift, Nordreisa kommune og Storfjord 
kommune sine forskrifter, og deres salgs- og skjenketider. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/349 -3 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 06.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 15.11.2018 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Søknad om skjenkebevilling 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune 
 
Vedlegg 
1 skjenkebevilling 2018 
2 Tegning pub 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin inntil 60 volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Trygdekontoret Pub & Bar i Olderdalsvegen 69. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Kent-Arne Marthinsen godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
6. Aud Marthinsen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at kunnskapsprøve for alkohol 
bestås.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020. 
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, blir godkjent. 
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Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken: 
Marthinsen Produkter ved Kent-Arne Marthinsen søker om skjenkebevilling i skjenkelokalet 
«Trygdekontoret Pub & Bar» tidligere Båthuset i Olderdalsvegen 69. 
Det er søkt om bruksendring på bygget, og det forutsettes at denne søknaden blir godkjent, men 
denne er ikke behandlet pr. i dag. 
Opprinnelig søknad har også med søknad om uteservering på terrasse, men i følge søker avventes 
dette. I tillegg tas serveringsbevilling senere, dette er delegert til rådmann, så kan behandles som 
delegert vedtak når søker ønsker det. 
 
Åpningstid: 
I søknaden opplyses det at skjenkestedets åpningstid er fra mandag til torsdag kl.12.00-24.00, fredag 
til lørdag kl.12.00-02.00, og søndag kl.12.00-01.00. 
Det innstilles til skjenketider etter Alkoholforskrift for Kåfjord § 2.b)  
«§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  
b) Skjenketider, serveringssteder:  
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.00 og 
brennevin (over 22 volumprosent) fra kl 13.00 til 24.00 jf. alkoholloven § 4-4, første ledd.  
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking av øl, vin og 
brennevin foregå til kl. 02.00.» 
 
Fra ruspolitisk handlingsplan 2006 – 2011.  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper. 
 
Det er sendt til uttalelse, til Politiet, Nav og skattekontoret, evt merknader settes fram i møtet. 

Vurdering 
Søker har søkt om skjenke- og serveringsbevilling, serveringsbevilling er delegert til rådmannen, da 
søker kommer tilbake i forhold til serveringsbevilling.  
Det er et annet skjenkested i Olderdalen, Siam Catering/Håkon gjestehus, men dette er en spiseplass 
med begrenset åpningstid, det er ingen Pub eller Bar i Olderdalen. 
Tidligere var det skjenkested (Pub/Bar) i Olderdalen, som ble lagt ned etter brann, da var det samme 
eier/styrer som søker nå om ny skjenkebevilling. 
I forhold til ruspolitisk handlingsplan vil denne skjenkebevillingen påvirke tilgang på  
Alkohol da det pr. i dag ikke er slik type skjenkested i Olderdalen. 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 15.11.2018 

 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - om 
kunngjøring i Kåfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
Strategisk oppvekstplan for Kåfjord kommune mot 2025 
Barnekonvensjonen §31 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
HOO behandler innkommende søknader etter søknadsfrist 10. desember. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019. Søknadsfrist 10. 
desember 2018. 
 
Kåfjord kommune kunngjør følgende på hjemmesiden: 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet utlyser ca 291 mill. i Nasjonal tilskuddsordning mot 
barnefattigdom for 2019. Søknadsfristen er 10. desember 2018. Frivillige organisasjoner, 
private aktører og offentlige instanser kan søke ordningen forutsatt at kommunen oppfyller 
kravene til knutepunktfunksjon, kunngjøring, og vurdering og prioritering av søknader lokalt. 
Søknadsskjema sendes inn via Bufdir sin søknadsportal. For nærmere informasjon i Kåfjord, les 
nedenfor. 

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke på midlene. Formålet 
med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og 
ungdom. 
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Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. 
Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, 
fritids- og ferieaktiviteter. 

Informasjon, rundskriv og veileder til tilskuddsordningen finnes på: https: 
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/  

Søknadsskjema finnes på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/  

Søknadsfristen er 10.desember 2018. 

Kontaktperson i Kåfjord kommune er elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no eller 
77719219. 

 

Om tilskuddsordningen fra BUFDIR: 

 Beløp: 291,985 mill.kr (2019). Med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak 
for 2019. 

 Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018. 
Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 16. november 2018.   

 Rapporteringsfrist: 1. april 2020. Dette er en måned etter tilskuddsårets slutt. 
 Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan 

søke om midler. 
 Viktig informasjon om tilskuddsåret 2019: 

o For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal 
kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen 
lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må 
også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en 
knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å 
sende inn bekreftelsesskjemaet er 9. november 2018. 

o Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 
b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet 
i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen. 

o For å forenkle saksbehandlingen i kommuner med få søknader står det følgende i 
regelverkets punkt 2: «For kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader, 
stilles det ikke krav om vurdering og prioritering». Dette har selvsagt ikke 
innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema. 

o Selve navnet på tilskuddsordningen er endret fra «Nasjonal tilskuddsordning mot 
barnefattigdom» til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 
lavinntektsfamilier». 

o Årets utlysning vil bli publisert her medio november. Vi anbefaler at alle som vil 
søke leser denne saken nøye.  

HOO skal behandle søknadene etter administrativ behandling av etatsleder for oppvekst, 
etatsleder for Helse og Omsorg og kommunes kulturkonsulent. Det er mer informasjon om 
ordningen på bufdir.no. 
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Om knutepunktfunksjon 

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en 
knutepunktsfunksjon. Knutepunktfunksjonen i Kåfjord ivaretas administrativt av etatsleder for 
oppvekst, etatsleder for helse og omsorg og kulturkonsulenten i kommunen gjennom å arrangere 
tverrfaglige Sjumilsstegsmøter. Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over, og bidra til å 
koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik 
at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre. Videre skal knutepunktfunksjonen samle 
kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier, dele erfaringer og samarbeide 
med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet. Knutepunktfunksjon skal være et 
kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i 
målgruppen. Det må fremgå på kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg og 
hvilke oppgaver knutepunkt-funksjonen skal ivareta. Kommunene skal beskrive hvordan de 
organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt i eget skjema. 

Den eller de som ivaretar knutepunktsfunksjonen i kommunen bør også være godt orientert om 
fritidserklæringen. Både regjeringen, kommunene og frivilligheten skal arbeide for at alle barn, 
uavhengig av foreldrenes situasjon, får mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. 
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier kan være et viktig 
verktøy for å bidra til dette. 

 

Vurdering 
HOO behandler innkommende søknader etter søknadsfrist 10. desember. 
 

Saksgang 

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager 
mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og 
ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det. 

Når og hvordan får søkeren vite om vi har fått tilskudd? 

Vi vil opplyse om forventet saksbehandlingstid på nettsidene etter at søknadsfristen er utløpt. Vi 
vil da sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet kan sendes enten elektronisk (f.eks. ved e-
post) eller gjennom posten. 

Utbetaling 

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp 
vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger. 
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Klagemuligheter 

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. 
Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.
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PS 38/18 Budsjett oppvekst

PS 39/18 Budsjett omsorg
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