
Svar på spørsmål stilt i formannskapsmøte 05.06.20 

 
Spørsmål fra Marit Stubberud Hansen (AP): 
 
I formannskapet 28. april ble det i sak 42/20 Havbruksfondet satt av kr 50 000,- i «korona-
midler» som øremerkes små bedrifter/enkeltmannsforetak som på grunn av sin størrelse (på 
omsetning/omsetningsfall/minste sum som utbetales) faller utenfor andre 
kompensasjonsordninger.  

Når er disse tilgjengelig for bedriftene? 
 
Svar: 

Det har vært gjennomført møte med Næringshagen i Midt-Troms for å se om det er mulig å 
få en oversikt over hvor mange bedrifter som er berørt. For å sikre oss at kommunen når ut 
til alle, ikke bare de som har vært i kontakt med Næringshagen, så er det opprettet en 
søknadsordning på Regionalforvaltning.no. «Senja kommune – koronatiltak». 
Søknadsportalen åpnes tirsdag 9. juni. Det vil bli løpende saksbehandling. 

Søknadskriteriene vil basere seg på tilsvarende ordning som på 
Kompensasjonsordningen.no, men at de bedrifter som har lave utgifter og faller utenfor den 
ordinære ordningen vil komme i betraktning på kommunens ordning 
 
 
Spørsmål fra Anne Grete Normann (SP): 
 
Hva vil være livsoppholdet for disse tre aktuelle personene? Etter hva jeg forstår vil flyktninger med 
medbrakt multifunksjonshemming og opphold på humanitært grunnlag, ikke ha rett til et livsopphold 
gjennom en statlig ytelse som for eksempel uføretrygd, og dermed måtte leve av et livsopphold i 
form av en kommunal sosial stønad resten av sitt liv. Stemmer dette? 
 
 
Svar: 
Livsopphold sosialhjelp for en enslig er kr. 6 250 og kr.10 450 for samboere/ektepar pr. måned. 
Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og 
innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende 
retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Det betyr at livsopphold for hver av personene 
vil kunne tilsvare ca.200 000 kroner. 
 
For å få innvilget uføretrygd må man være medlem i folketrygden. Det er et komplisert regelverk som 
ikke forvaltes av det lokale nav kontoret, aktuelle personer må søke og få sin sak vurdert. Jeg kan 
likevel si at jeg er kjent med at personer som har opphold på humanitært grunnlag og derav ikke har 
flyktningstatus etter medlemsskapsregelverket i folketrygdloven, har fått avslag. Hvis så skjer, må 
deres livsopphold dekkes av kommunen. 
 
Slike saker må alltid behandles ved at de søker om uføretrygd. Det er flere vilkår som må være 
oppfylt for at man skal få innvilget uføre. Når det gjelder flyktninger, vil det blant annet avhenge om 
de har flyktningstatus eller ikke. Opphold på humanitært grunnlag gir ikke flyktningstatus. 



Vilkåret om tre års forutgående medlemskap etter første ledd gjelder ikke for flyktning som er 
medlem i trygden. Hvem som regnes som flyktning fremgår av lovens § 1-7. Medlemmet sin status 
som flyktning skal være bekreftet av Utlendingsdirektoratet. 

Det stilles ingen krav til forutgående medlemskap for flyktning som er medlem i trygden. Vilkårene 
for å få uføretrygd anses oppfylt tidligst fra det tidspunkt vedtaket om flyktningstatus er fattet, og 
utbetales fra det tidspunkt som følger av bestemmelsene i kapittel 22. 

Flyktninger som innvilges uføretrygd har rett til full minsteytelse uten hensyn til reglene om trygdetid 
(§ 12-13 fjerde ledd). Rettigheter som flyktning i trygden beholdes selv om vedkommende blir norsk 
statsborger. 

En del av de som kommer til Norge som asylsøkere får ikke flyktningstatus, men får oppholdstillatelse 
på humanitært grunnlag. Særreglene for flyktninger gjelder ikke for disse. 

 

Spørsmål fra Roy Alapnes (SP): 

I Senja kommune får vi høre at barn ikke får starte i barnehagen før de har fylt 1 år. Dette er nytt 
etter sammenslåing, tidligere i Torsken kommune er barn tatt inn når permisjonstida er over, og 
barnet er 46 uker.  
 
I vedtektene til Senja kommunen står det: 
Rett til barnehageplass. 
 "Barns rett til plass er regulert av barnehageloven § 12 a. Barn som fyller ett år senest innen 
utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august. Barn 
som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har rett til 
plass fra den måneden det fyller ett år." 
                - Det står altså ikke noe om at barn under 1 år ikke får starte i barnehagen. Kun når barnet 
har rett til plass og oppstart, bestemt etter når barnet er født. 
 
Ved valg av 100% lønn, som de fleste foreldre velger er barnet 46 uker når permisjonstida er over, og 
begge foreldre må da ut i jobb for å kunne betale sine faste utgifter. Men barnet får ikke starte i 
barnehagen før det er 52 uker... 
 
Familier i denne situasjon får med dagens ordning økonomiske utfordring i disse 6 ukene. 
 

1. Siden det har fremkommet informasjon om ulik praksis i de ulike barnehagene spørres det 
om Senja Kommune sin praktisering på dette, og er det mulig å imøtekomme foreldrenes 
behov for barnehageplass når barnet er 46 uker? 
 

Svar: 

Det er korrekt at Senja kommune har lagt seg på en praksis der barn starter i barnehagen den 
måneden de fyller 1 år, i tråd med gjeldende rett til barnehageplass. Rådmannen forstår at det kan gi 
noen utfordringer når permisjonsperioden utløper før barnet får tildelt plass i barnehagen. 

Barn kommer nå tidligere i barnehagen enn de gjorde tidligere. Det stiller særlige krav til hvordan de 
blir ivaretatt. Hvis kommunen skal legge seg på en praksis der vi tar imot barna når de er yngre enn 1 
år, bør vi gjøre en faglig vurdering av hvordan tilbudet må være for å sikre at barnet er godt ivaretatt. 



Rådmannen vil ta saken videre og se nærmere på om det er mulig å gi tilbud til barn under 1 år. 
 
 

 
Spørsmål fra Elisabeth Rognli (SL): 
 
Ønsker oppdatering på vedtatt sak vedr Øvre Hamna med samling av TFU dit: 
Bakkely arbeidssenter 
Dagsenter (tidl Flåta) 
Støa (til Liaveien) 
Liaveien 
 
 
Svar:  
Senja kommune har ikke satt i verk vedtaket gjort i Lenvik ang Øvre Hamna barnehage, men gjennom 
omstillingsprosjektet arbeides det med bruk og samlokalisering av tjenestene innenfor TFU 
(tjenesten for utviklingshemmede). Her blir også lokalene til Øvre Hamna barnehage vurdert. 
 
Viser til vedtak gjort i formannskapssak i Senja kommune sak 103/20: 
Formannskapet ber rådmann se på organisering av TFU-tjeneste og utrede en helhetlig 
hensiktsmessig og faglig forsvarlig tjeneste med fokus på bruker i de ulike tilbudene/tjenestene og 
muligheter for samdrift og lokalisering i hele kommunen, også med sikte på likebehandling for 
brukerne uavhengig av tjenesteyter. 
 
Støa bruker lokaler i gamle Finnsnes ungdomsskole og er planlagt inn i Liaveien når dagens brukere 
flytter ut av lokalene (jmf. tidligere vedtak) 
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