
 

MARKER KOMMUNE 
 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget 
Møtested: Grimsby barnehage 
Dato: 06.12.2016 
Tid: Kl. 18:30 

 
Forfall meldes på tlf 69810500 eller epost til post@marker.kommune.no  , som sørger for innkalling 
av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 
 
 
Det vil bli orientering om Delegeringsreglementet og om Budsjett 2017. 
 
 
 

Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
16/001 Godkjenning av protokoll  

16/002 Referatsaker  

16/003 Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020  

 
 
 
 
 
Ørje, 31.11.16 
 
 
Benedikte Eugenie Lund Skaug 
leder 
 
                                                                                               Tove Kolstad Skadsheim 
                                                                                               rådmann 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE - 033 
Saksbehandler: Kjersti Fosser 
Dato: 30.11.2016 

 Saksmappe: 16/1220 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

16/001 Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.12.2016 

 
 

Godkjenning av protokoll 
 
Rådmannens forslag: 
Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
 
 
 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
 
  



 

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE - 033 
Saksbehandler: Kjersti Fosser 
Dato: 30.11.2016 

 Saksmappe: 16/1220 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

16/002 Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.12.2016 

 
 

Referatsaker 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Underliggende saker: 
1, Liggedøgnstatistikk MBSS september og oktober 2016 
 
 
2, Rapporter fra Securitas nov 2016 
 
 
3,  Hovedettersyn Lekeplass 2016 Grimsby Barnehage 
 
 
 
 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
 
  



 

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato: 28.11.2016 

 Saksmappe: 16/1151 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

16/003 Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.12.2016 

 Kommunestyret  

 
 

Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 vedtas. 
 
 
Saken gjelder: 
Rullering av ruspolitisk handlingsplan 2016-2020. 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret. 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Kommunal ruspolitisk handlingsplan skal rulleres for hver kommunestyreperiode. 
Det brukes noe tid på denne rulleringen, da det er flere virksomheter og avdelinger som deltar i 
prosessen. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Ruspolitisk handlingsplan skal være retningsgivende for hvordan Marker kommune og de ulike 
avdelinger skal kunne utføre rusforebyggende arbeid overfor innbyggerne. Den inneholder 
alkoholpolitiske retningslinjer som skal være førende for Marker kommunes tildelinger og 
oppfølging av  skjenkebevillinger. 

Målsettingen med ruspolitisk handlingsplan er: 
Arbeid for å redusere bruk av rusmidler blant innbyggere i kommunen for å begrense følgeskader 
gjennom: 

· Redusere tilgjengelighet på alkohol og illegale rusmidler 
· Samarbeide med politi om avdekking av illegale rusmidler 
· Benytte alkoholpolitiske retningslinjer som regulerende virkemiddel  

Mål: Forebygging/ Færre ungdommer og voksne skal utvikle rusavhengighet. 
· Utsette debutalder for bruk av alkohol blant unge. 
· Ha kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge og bidra med 

tilskudd til frivillige lag og foreninger ut fra et MOT perspektiv 
· Opprettholde godt tilbud til barn og ungdom som ved UKH 
· MOT implementeres videre i hele Marker kommune som et 

grunnleggende forebyggende tiltak. 
· Delta i Ungdataundersøkelse i samarbeid med 

kompetansesenter for rus, Korus Øst, for å kartlegge bruk av 



rusmidler blant ungdom. 
· Bruke SLT gruppen som et samordnende organ for tidlig 

intervensjon 
· Etablere og styrke Markermodellen med tverrfaglig og helhetlig 

innsats rundt barn og unge 
· Styrke foreldrerollen gjennom forebyggingsprogram i skolen, 

“Utsett” et rusforebyggende program som retter seg mot 
foreldre til ungdomsskoleelever. 

· Foreldre og voksne er de viktigste rollemodellene for barn og 
ungdom. Voksne må ansvarliggjøres i forhold til, sitt syn på, og 
sitt eget bruk av rusmidler. 

· Benytte SLT som et samordnende og forebyggende organ for 
barn og unge. 

· Marker kommune skal gjennom rusmiddelpolitiske 
retningslinjer og håndtering av disse vise en holdningsskapende 
og restriktiv linje overfor innbyggerne 

· Marker kommune legger til rette for en fast stilling som 
ruskonsulent i kommunen 

· Økt fokus og tidlig innsats overfor barn i risiko  

 
Det tilstrebes at alt forebyggende arbeid skal være samordnet og 
helhetlig. 

 

Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 

Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 
 
 
Vedlegg: 
30.11.2016 Rusplan 171116 (3) 1326317 
 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
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