
VEDTEKTER 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 Karmøy kommune. Det ytes ikke 

kommunal kontantstøtte for barn som delvis gjør 

bruk av barnehage, eller som benytter barnehage i 

andre kommuner. 

 

2. Vilkår knyttet til støttemottaker 

Kommunal kontantstøtte ytes til den barnet bor 

fast hos. Kontantstøttemottakeren må være bosatt 

i Karmøy 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 barneverntjenester har 

opphold i fosterhjem eller institusjon. 

 

4. Støtteperiode 

Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den 

måneden barnet fyller 2 år til og med 

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 i en begrenset periode ikke har 

barnehageplass fordi det skal begynne i en 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 kontantstøttebeløp 

Kommunal kontantstøtte ytes med for tiden kr. 

3303,- per måned fastsatt av Karmøy 

kommunestyre 

 

8. Søknad 

Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal 

kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra 

og med neste hele måned da søknad ble framsatt, 

forutsatt at vilkårene for å få kommunal 

kontantstøtte er tilstede. 

 

9. Utbetaling 

Kommunal kontantstøtte utbetales den 12. i hver 

måned når retten til kommunal kontantstøtte er 

oppfylt. Se for øvrig pkt. 2. 

Juli måned er kontantstøtte fri. 

 

10. Opplysningsplikt 

Kontantstøttemottaker plikter å melde fra til 

Karmøy kommune dersom grunnlaget for 

kommunal 

kontantstøtte ikke lenger er tilstede. Slike grunner 

kan være at barnet flytter fra kommunen, eller 

begynner i barnehage. Feilaktig utbetalt 

kontantstøtte kan kreves tilbakebetalt. 

 
11. Saksbehandling 

Ved saksbehandlingen 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. 

Kontantstøttemottaker skal orienteres skriftlig om 

eventuell stans i 

utbetalingen. 

 

13. Administrasjon 

Kommunal kontantstøtteordning administreres av 

oppvekst- og kultursjefen. 

 


