
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget 

Møtested: Marker Rådhus, Møterom 1 

Møtedato: 01.12.2015 

Tidspunkt: 18:30  

 

Funksjon  Navn     Forfall  Møtt for  

 

 Leder                   Benedikte Eugenie Lund Skaug 

Nestleder Marita Bakker   

Medlem Tove Granli Foss   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Simen Gunneng               FO  

Medlem Thor Amund Halvorsrud   

Varamedlem Kent Arne Olsson         Simen Gunneng 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Virksomhetsleder Tove Skubberud Wang, Grimsby barnehage, virksomhetsleder Mona 

Søbyskogen, Marker skole, virksomhetsleder Morten Aalborg, Marker bo og servicesenter og 

virksomhetsleder Bjørg Olsson, Familie og helse 

Behandlede saker: 35/15-39/15 

 

 

 

 

 

 

Benedikte Skaug  

leder  

 Bjørg Olsson 

 virksomhetsleder 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold  

PS 35/15 15/642   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 36/15 15/642   

 Referater  

 

PS 37/15 14/530   

 Bosetting av flyktninger 2016  

 

PS 38/15 15/635   

 Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.  

 

PS 39/15 15/637   

 Sammenslåing av "Virksomhet omsorg" og "Virksomhet psykiske 

utviklingshemmede"  

 

 

 

 

Virksomhetsleder Mona Søbyskogen, Marker skole, orienterer om virksomheten og 

arbeidet med ny utviklingsplan for skolen, som vil komme til politisk behandling våren 

2016. Det vil også bli orientert om arbeidet med nye skoletider for neste skoleår. 

 

Virksomhetsleder Tove Skubberud Wang, Grimsby barnehage, orienterer om jobben 

som har blitt gjort i arbeidsgruppa for den kommunale barnehagen. 
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35/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 17.11.15 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 17.11.15 godkjennes. 

 

 

  

36/15  

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. 

 

 

  

37/15  

Bosetting av flyktninger 2016  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune bosetter ytterligere 5 flyktninger i 2016, totalt 15. 

 

Behandling: 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Saken utsettes til Kommunestyret med et nærmere kostnadsoverslag på de forskjellige 

alternativene av bosetting. 

 

Arbeiderpartiet sitt forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Saken utsettes til Kommunestyret med et nærmere kostnadsoverslag på de forskjellige 

alternativene av bosetting. 
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38/15  

Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Høringssvar fra Marker kommune vedtas. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Høringssvar fra Marker kommune vedtas. 

 

 

  

39/15  

Sammenslåing av "Virksomhet omsorg" og "Virksomhet psykiske utviklingshemmede"  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

«Virksomhet utviklingshemmede» opphører som egen virksomhet fra 01.01.16 og blir 

«Avdeling utviklingshemmede» under «Virksomhet omsorg» - fra samme dato.  

 

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

 

Innstilling til Kommunestyret: 

 «Virksomhet utviklingshemmede» opphører som egen virksomhet fra 01.01.16 og blir 

«Avdeling utviklingshemmede» under «Virksomhet omsorg» - fra samme dato.  

 

 

  

 


