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Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtektene for kontantstøtte endres slik:
Pkt.7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er satt til 4000
kroner som en permanent ordning fra 20.06.2013.
Pkt. 8. Søknad
Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra
og med den måneden søknad er mottatt i kommunen, forutsatt at vilkårene for kommunal
kontantstøtte er til stede.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Bernt Ludvig Daland, Frp, fremmet tilleggsforslag på vegne av Frp og Sp: «Tillegg til pkt. 8. Søknad:
Som mottatt søknadsdato i kommunen regnes også dokumentert poststemplingsdato, eventuelt dato for
sendt e-post, for forsendelse av søknader til kommunen om kommunal kontantstøtte.»

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Dalands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller følgende:
Vedtektene for kontantstøtte endres slik:
Pkt.7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er satt til 4000 kroner
som en permanent ordning fra 20.06.2013.
Pkt. 8. Søknad
Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med
den måneden søknad er mottatt i kommunen, forutsatt at vilkårene for kommunal kontantstøtte er til
stede. Som mottatt søknadsdato i kommunen regnes også dokumentert poststemplingsdato, eventuelt
dato for sendt e-post, for forsendelse av søknader til kommunen om kommunal kontantstøtte.

Bakgrunn for saken:
Klagenemda behandlet 27.01.14 en klage vedrørende kontantstøtte. I den forbindelse bad
organet om at administrasjonen tydeliggjorde vedtektene knyttet til tidspunkt for når rettet til
kontantstøtte ble utløst. I de opprinnelige vedtektene ble begrepet «søknaden framsatt» brukt.
For å unngå misforståelser i forhold til dette begrepet, foreslås det heller å skrive «søknaden
mottatt i kommunen».
Vedtektene ble laget da ordningen med kontantstøtte var en prøveordning. Kommunestyret
vedtok i budsjettbehandlingen at ordningen skulle være permanent. Det er bakgrunn for
endringen i pkt.7.
Forslaget innebærer ingen reell endring av vedtektene.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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Vedtatt i kommunestyret 31.05.2012, K-46/12

Vedtekter for kommunal kontantstøtte i Søgne kommune
Gjeldende fra 01.08.2012.
1. Vilkår knyttet til barnet
Kommunal kontantstøtte ytes for barn mellom 2 og 3 år som ikke benytter
barnehageplass og er bosatt i Søgne kommune. Det ytes ikke kommunal
kontantstøtte
for barn som delvis gjør bruk av barnehage, eller som benytter barnehage i annen
kommune.
2. Vilkår knyttet til støttemottaker
Kommunal kontantstøtte ytes til den barnet bor fast hos. Kontantstøttemottakeren må
være bosatt i Søgne kommune. Dersom foreldrene har delt omsorg for barnet legges
barnets folkeregistrerte adresse til grunn.
3. Barn i fosterhjem eller institusjon
Det gis ikke kommunal kontantstøtte for barn som i henhold til Lov om
barnevernstjenester har opphold i fosterhjem eller institusjon.
4. Støtteperiode
Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den måneden barnet fyller 2 år til og med
den måneden før barnet fyller 3 år.
5. Bruk av barnehage
Dersom barnet begynner i barnehage ytes kommunal kontantstøtte til og med
måneden før barnet begynner i barnehage.
6. Bytte av barnehage
Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som er begrenset periode ikke har
barnehageplass fordi det skal begynne i ny barnehage. Med dette menes at barn
som slutter i en barnehage i juni, og har fått tildelt en ny barnehageplass fra august
vil ikke få innvilget kontantstøtte for juli. Med begrenset periode menes 2 måneder
eller mindre.
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7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er
satt til 4000,- som en prøveperiode på et år fra august 2012.
8. Søknad
Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal
kontantstøtte ytes fra og med den måned da søknad ble framsatt, forutsatt at
vilkårene for å få kommunal kontantstøtte er tilstede.
9. Utbetaling
Kommunal kontantstøtte utbetales til den av foreldrene som søker, når retten til
kommunal kontantstøtte er oppfylt.
10. Opplysningsplikt
Kontantstøttemottaker plikter å melde i fra til Søgne kommune dersom grunnlaget for
kommunal kontantstøtte ikke lenger er tilstede. Slike grunner kan være at barnet
flytter fra Søgne, eller begynner i barnehage. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan
kreves tilbakebetalt.
11. Saksbehandling
Ved saksbehandling gjelder regler i forvaltningsloven
12. Avslag på søknad eller stans i utbetalingen
En søknad om kommunal kontantstøtte kan avslås dersom det ikke blir gitt
opplysninger som kreves. Utbetaling av kontantstøtte kan stanses dersom det
foreligger mistanke om at det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger.
Kontantstøtte mottaker skal orienteres skriftlig om eventuell stans i utbetalingen.
13. Administrasjon
Kommunal kontantstøtteordning administreres av enhet for barnehage og
utbetalingen har økonomiavdelingen ansvar for.

NOTAT
Søgne, 28.01.2014
Liv Landaas
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Forslag til reviderte vedtekter for kommunal kontantstøtte
1. Vilkår knyttet til barnet
Kommunal kontantstøtte ytes for barn mellom 2 og 3 år som ikke benytter
barnehageplass og er bosatt i Søgne kommune. Det ytes ikke kommunal
kontantstøtte for barn som delvis gjør bruk av barnehage, eller som benytter barnehage i
annen kommune.
2. Vilkår knyttet til støttemottaker
Kommunal kontantstøtte ytes til den barnet bor fast hos. Kontantstøttemottakeren må
være bosatt i Søgne kommune. Dersom foreldrene har delt omsorg for barnet, legges
barnets folkeregistrerte adresse til grunn.
3. Barn i fosterhjem eller institusjon
Det gis ikke kommunal kontantstøtte for barn som i henhold til Lov om
barnevernstjenester har opphold i fosterhjem eller institusjon.
4. Støtteperiode
Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den måneden barnet fyller 2 år til og med
den måneden før barnet fyller 3 år.
5. Bruk av barnehage
Dersom barnet begynner i barnehage ytes kommunal kontantstøtte til og med måneden
før barnet begynner i barnehage.
6. Bytte av barnehage
Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som er begrenset periode ikke har
barnehageplass fordi det skal begynne i ny barnehage. Med dette menes at barn
som slutter i en barnehage i juni, og har fått tildelt en ny barnehageplass fra august vil
ikke få innvilget kontantstøtte for juli. Med begrenset periode menes 2 måneder eller
mindre.
7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er
satt til 4000,- som en permanent ordning fra 20.06. 2013.

8. Søknad
Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal
kontantstøtte ytes fra og med den måned da søknad ble mottatt i kommunen, forutsatt at
vilkårene for å få kommunal kontantstøtte er tilstede.
9. Utbetaling
Kommunal kontantstøtte utbetales til den av foreldrene som søker, når retten til
kommunal kontantstøtte er oppfylt.
10. Opplysningsplikt
Kontantstøttemottaker plikter å melde i fra til Søgne kommune dersom grunnlaget for
kommunal kontantstøtte ikke lenger er tilstede. Slike grunner kan være at barnet
flytter fra Søgne, eller begynner i barnehage. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan kreves
tilbakebetalt.
11. Saksbehandling
Ved saksbehandling gjelder regler i forvaltningsloven.
12. Avslag på søknad eller stans i utbetalingen
En søknad om kommunal kontantstøtte kan avslås dersom det ikke blir gitt opplysninger
som kreves. Utbetaling av kontantstøtte kan stanses dersom det foreligger mistanke om
at det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger.
Kontantstøtte mottaker skal orienteres skriftlig om eventuell stans i utbetalingen.
13. Administrasjon
Kommunal kontantstøtteordning administreres av enhet for barnehage og utbetalingen
har økonomiavdelingen ansvar for.

Med hilsen

Siw Granroth
Konstituert barnehagekonsulent
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