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Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget 
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Funksjon  Navn     Forfall           Møtt for  
Leder                      Camilla Husebråten                                   FO 

Nestleder Morten Andre` Bakker   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Wenche Rigmor Berg   

Medlem Kent Arne Olsson   
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6/11  
Godkjenning av protokoll  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.01.11 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.01.11 godkjennes. 
 
 
  

7/11  
Referater  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referater på vedlagte lister tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referater på vedlagte lister tas til etterretning. 
 
 
  

8/11  
Partnerskapsavtale om aktiv på dagtid  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune inngår partnerskapsavtale med Østfold Idrettskrets om Aktiv på dagtid. 
Kommunens andel på kr. 15.000.- pr. år, finansieres gjennom folkehelsemidler fra Østfold 
fylkeskommune. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker kommune inngår partnerskapsavtale med Østfold Idrettskrets om Aktiv på dagtid. 
Kommunens andel på kr. 15.000.- pr. år, finansieres gjennom folkehelsemidler fra Østfold 
fylkeskommune. 
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9/11  
Medisinering - pakking av medikamenter  
 
SAKEN UTGÅR! 
 
Behandling: 
Ingen behandling 
 
 
  

10/11  
Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret:  
 

1. Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1.Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
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2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
 
 
  

11/11  
Prosjekt - ACT i Indre Østold for mennesker med alvorlige psykiske lidelser  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
 
  

12/11  
Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 

Retningslinjene tas opp til ny vurdering etter ett år. 
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Behandling: 
Morten Bakker AP fremmet følgende forslag: 

2. avsnitt i innstillingen endres til: Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 
1. mars 2012. 

 
Rådmannens forslag til innstilling med Morten Bakker sin endring i punkt 2. ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 

Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. mars 2012. 
 
 
  

13/11  
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ  
Lokalmedisinsk kompetansesenter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at Prosjektgruppens 
anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. 
Rapporten legges til grunn for videre arbeid, 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at Prosjektgruppens 
anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. 
Rapporten legges til grunn for videre arbeid, 
 
 

  

14/11  
Manifest mot mobbing  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
 

Marker kommune deltar i Manifest mot mobbing. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyre ble enstemmig vedtatt. 
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Innstilling til kommunestyret: 
 

Marker kommune deltar i Manifest mot mobbing. 
 
 

 

15/11 Unntatt offentleg innsyn (Ofl) Ofl §13 
B SAK 


