
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget 

Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen 

Møtedato: 02.06.2015 

Tidspunkt: 18:30  

 

Funksjon  Navn     Forfall                      Møtt for  

Leder Øystein Jaavall   

Nestleder Roy Gunnar Løvstad   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Jens Gunneng               FO  

Medlem Eva Bergseth   

Medlem Olaug Falkenberg   

Medlem Tove Granli Foss              FO  

Medlem Pernille M. Westlie              FO  

Varamedlem Fredrik Hattestad Nesset            Jens Gunneng 

Varamedlem Nora Rakkestad           Tove Granli Foss 

Varamedlem Gerd Mitchell           Pernille M. Westlie 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Virksomhetsledere Tove S. Wang og Bjørg Olsson, og rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 14/15-19/15 

 

 

 

 

 

 

Øystein Jaavall  

leder  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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14/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 05.05.15 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 05.05.15 godkjennes. 

 

 

 

15/15  

Referater  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 

 

 

  

16/15  

Bosetting av flyktninger fra 2011 - 2012 og 2014 -2016.  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune tar i mot 2 flyktninger ekstra, totalt 6 i 2015 og 6 i 2016. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune tar i mot 2 flyktninger ekstra, totalt 6 i 2015 og 6 i 2016. 

 

 

  

17/15  

Opptak av lån gjennom Husbanken til flyktninggruppen  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune tar opp ytterligere lån i Husbanken med kr 2 mill. til videre utlån for 

boligkjøp til flyktninggruppen. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
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Innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune tar opp ytterligere lån i Husbanken med kr 2 mill. til videre utlån for 

boligkjøp til flyktninggruppen. 

 

 

  

18/15  

Endring av vedtekter Grimsby barnehage  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Det gjøres tre endringer i vedtekter for Grimsby barnehage som gjelder fra 1. august 2015: 

1. «Barnas leke- og oppholdsareal inne er 308 m
2
. 

Vi bruker de nasjonale målene på antall m
2
 pr barn; 4m

2
 for barn over 3 år og 5,3 for 

barn under 3 år.» 

2. «Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende 

ferie i skolens ferie. Ferien må tas ut før 1. august for de barna som skal begynne på 

skolen. Foreldre og styrer lager en skriftlig, bindende ferieplan i april hvert 

barnehageår.»  

 

3. «Dersom foreldre eller andre som henter barnet, ikke er ute av barnehagens dør kl. 

17.00 vil de få en bot på 500,- kr. Det er klokken på Edderkoppen som skal følges, 

denne stiller seg selv. De må der og da skrive under på at de vedkjenner at de ikke er 

ute av døren før kl. 17.00.» 

 

 

Behandling: 

 
Punkt 1: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 2:  

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til vedtak: 

Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende ferie i 

periode 1. juni. 30. september, etter bestemmelsene i ferieloven § 7, t iden for ferie. 

For de barna som begynner på skolen, må det være tatt ut 3 uker sammenhengende ferie i 

perioden 1. juni til før terminåpning på SFO. Foreldre og styrer lager en skriftlig, bindende 

ferieplan i april hvert barnehageår. Ordningen skal evalueres høsten 2016. 

 

Senterpartiet v/ Olaug Falkenberg fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til  

vedtak: 

Dersom foreldrene blir pålagt å legge ferien utenfor skolens ferie, kan de søkes om 

dispensasjon. 

 

Votering punkt 2: 

Forslag fra Ap: 5 stemmer for og 4 mot. 

Forslag fra Sp: 2 stemmer for og 7 mot. 

Forslag fra rådmannen: 2 stemmer for og 7 mot. 

 

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 
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Punkt 3: 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til vedtak: 

Dersom foreldre eller andre som henter barnet ikke er ute av barnehagens dør kl 17.00 vil de 

få en skriftlig advarsel. Ved neste gang gis et gebyr på kr. 300,-. Det er klokken på 

Edderkoppen som skal følges, denne stiller seg selv. Dette gjelder for hvert barnehageår. De 

må der og da skrive under på at de vedkjenner a de ikke er ute av døren før kl. 17.00. 

 

Votering punkt 3: 

Forslag fra Ap: 7 stemmer for og 2 mot. 

Forslag fra rådmannen: 2 stemmer for og 7 mot. 

 

Forslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

Det gjøres tre endringer i vedtekter for Grimsby barnehage som gjelder fra 1. august 2015: 

 

1. «Barnas leke- og oppholdsareal inne er 308 m
2
. 

Vi bruker de nasjonale målene på antall m
2
 pr barn; 4m

2
 for barn over 3 år og 5,3 for 

barn under 3 år.» 

2. Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende 

ferie i periode 1. juni. 30. september, etter bestemmelsene i ferieloven § 7. Tiden for 

ferie. 

For de barna som begynner på skolen, må det være tatt ut 3 uker sammenhengende 

ferie i perioden 1. juni til før terminåpning på SFO. Foreldre og styrer lager en 

skriftlig, bindende ferieplan i april hvert barnehageår. Ordningen skal evalueres 

høsten 2016. 

 

3. Dersom foreldre eller andre som henter barnet ikke er ute av barnehagens dør kl 

17.00 vil de få en skriftlig advarsel. Ved neste gang gis et gebyr på kr. 300,-. Det er 

klokken på Edderkoppen som skal følges, denne stiller seg selv. Dette gjelder for hvert 

barnehageår. De må der og da skrive under på at de vedkjenner a de ikke er ute av 

døren før kl. 17.00. 

 

 

  

19/15  

Fremtidig organisering av barneverntjenestene i indre Østfold  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering. 

 

2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder: 

 

- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold 

 

- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold 
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- c) felles tiltaksbank for indre Østfold 

 

Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen 

01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske 

forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a,b og c). 

Prosjektleder velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for 

arbeidet. 

 

3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale 

barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. 

Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.   

 

4.  Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre 

Østfold. Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene 

kommunereformen. 

 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

 

1. Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering. 

 

2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder: 

 

- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold 

 

- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold 

 

- c) felles tiltaksbank for indre Østfold 

 

Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen 

01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske 

forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a,b og c). 

Prosjektleder velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for 

arbeidet. 

 

3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale 

barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. 

Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.   

 

4.  Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre 

Østfold. Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene 

kommunereformen. 

 

 


