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Tør vi det her da?????? 



Hjemmel 

• Folkehelseloven § 15. 

• Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold 

av lov om folkehelsearbeid av 10. oktober 1988, 

nr. 836, § 3 (Når tvangsmulkt kan brukes). 
• Tvangsmulkt kan fastsettes der frist for å etterkomme pålegg om retting etter folkehelseloven § 14 er 

oversittet. Hvis tvangsmulkt fastsettes skal det som hovedregel skje i forbindelse med at det blir 

fastsatt en ny frist for oppfylling av pålegget. Tvangsmulkt skal kun fastsettes der det anses nødvendig 

for at pålegget skal bli oppfylt innen rimelig tid. 

• Tvangsmulkt kan fastsettes allerede i forbindelse med at pålegget gis når det er særlig nødvendig at 

fristen overholdes. 

• Tvangsmulkt skal ikke anvendes i stedet for stansing av virksomhet når det foreligger overhengende 

fare for helseskade. 

 

 



• Tvangsmulkt skal kun fastsettes der det anses 

nødvendig for at pålegget skal bli oppfylt innen 

rimelig tid. (Vurdering). 

• Skal ikke benyttes på bagatellmessige forhold. 

• Skal ikke benyttes ved overhengende helsefare. Da 

vil stansing være riktig virkemiddel. 

 

• Hjemmel, prosedyrer og maler er kvalitetssikret av 

jurist i Hamar kommune 



Bakgrunn 

• Første varsel om tvangsmulkt i 2014 (campingplass). For 

alvor tatt i bruk i 2018/2019. 

• Mange saker der det har vært lite framdrift og/eller 

trenering / ikke vist vilje til å etterkomme pålegg om retting. 

– Eksempler:  

• Skoler og barnehager i alle kommuner. 

• Campingplasser. 

 

 

 



Antall viksomheter i 2018/-19 

• Hamar, Løten, Ringsaker og Stange: 

• Totalt 18 saker, hvorav: 

– 3 varsel om tvangsmulkt 

– 15 som har gått til vedtak om tvangsmulkt 

• 2 gått til inndrivelse, hvorav en ble midlertidig stanset etter 

klage til Statsforvalteren. 

 

Alle er nå lukket. 



• Type virksomheter: 

– 7 kommunale barnehager 

– 2 private barnehager  

– 6 barneskoler 

– 1 ungdomsskole  

– 2 campingplasser 



• Grunnlag for tvangsmulkt: 

– Opprinnelige avvik: 

• Mangler internkontrollsystem. 

• Dårlig renhold. Mangler renholdsplan og vedlikeholdsplan. 

• Ikke tilfredsstillende inneklima, herunder radon. 

• Bygningsmessige forhold.  

– Ikke etterkommet frister tross purring. 



Hvordan reagerer virksomheten / kommunen? 

 



 



Klagesak til Statsforvalteren 

– Privat barnehage med tilsyn 10.01.2018. 

– Vedtak om tvangsmulkt 04.01.2019. Frist 15.01.2019. 

Tvangsmulkten lød på 500,- /dag (en sum for alle avvik 

samlet). 

– Barnehagen klaget på vedtak om tvangsmulkt 

25.01.2019. Ba ikke om og ble ikke gitt oppsettende 

virkning. 

– Klage ble videresendt Statsforvalteren 04.02.2019.  

– Etter at klagen ble sendt ble noen få underpunkter på 

noen avvik lukket. 



– Statsforvalterens svar 24.07.2019. 

– Statsforvalteren var enig i vår vurdering og konkluderte 

med at vedtak om tvangsmulkt var fattet på riktig 

grunnlag, men …….. 

– Statsforvalteren sendte allikevel saken tilbake til ny 

behandling fordi noen underpunkter var lukket.  

– Statsforvalteren var utydelig og vi fikk ikke noe svar på 

hvordan dette skulle løses. 



– Hva gjorde vi så?? 

• Stoppet tvangsmulktinndrivelse 24.07.2019. 

• Fattet nytt varsel om tvangsmulkt etter ny mal. 

• Delte opp beløpet med en sum pr. avvik. 4 åpne avvik.          

Totalt 1100,- 

• Vedtak om tvangsmulkt 19.02.2020 med frist 16.03.2020. 

• Sak avsluttet 13.03.2020. 

 



Fremgangsmåte (prosedyrer, maler mm.) 

• Prosedyre for tilsyn og prosedyre for 

saksbehandling.  

• Maler.  

• Beløp – settes ut fra viktighet. Oppdelt!! 

• Skjema og kopi av vedtaket sendes som brevpost 

til Statens innkrevingssentral. 

• Når saken er lukket sender vi skriftlig beskjed til 

Statens innkrevingssentral om stans i                       

innkreving.  



Prosedyre for saksbehandling - flytskjema 





Erfaringer 

• Ikke farlig å bruke tvangsmulkt som virkemiddel. 

• Opptrappende virkemiddel!! 

• Litt omfattende prosess. 

• Vi blir sett på som seriøse forvaltere av regelverket. 

• Får fortgang i de fleste saker. 

• Gir ringvirkninger. 

• Viktig med god dokumentasjon – følge 

forvaltningslov og offentlighetslov. 

 

 



Erfaringer  

• Kreve dokumentasjon. 

• Ikke gi etter for press.  

• Sett riktig beløp i forhold til alvorlighetsgrad. 

• Del opp beløp på hvert enkelt avvik.  

• Lag tydelige prosedyrer som beskriver 

fremgangsmåten trinn for trinn. 

• Lag gode maler. Dette forenkler saksbehandlingen.     

 

 

 




