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Søknad om midler til barnevernstjenesten fra Fylkesmannen  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Kommunestyret 29.01.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker og Rømskog kommune søker sammen om midler til 1 års engasjement for 
miljøarbeider/veilederstilling fra Fylkesmannen i Østfold.  
Det søkes om kr. 60.000.- til videreutdanning av personell for 2013. 
 
 
Sammendrag: 
Det søkes Fylkesmannen om midler til miljøarbeider/veilederstilling i barnevernstjenesten i 
Marker og Rømskog. Blir kommunene innvilget midler til stilling, lyses denne ut som 
engasjementstilling.  
 
Bakgrunn: 
Fylkesmannen i Østfold lyser igjen ut midler til stillinger til barnevernstjenesten. De midler 
som er gitt tidligere til stillinger, blir opprettholdt og trenger ikke søkes om videre. For 
Marker kommunes del, gjelder det 1,5 årsverk som er innvilget tidligere til 
saksbehandlerstillinger. 
Det ble søkt og innvilget kr. 60.000.- til kompetansehevende tiltak i 2011 som ble overført til 
2012. For disse midlene har to begynt på videreutdanning systemisk familiearbeid i 2012/13. 
 
Når det gjelder midler for 2013 er det mulig å søke til stillinger både til saksbehandling og 
stillinger knyttet til tiltak, som for eksempel miljøarbeid. 
 
Vurdering: 
Barneverntjenesten i Marker og Rømskog ønsker å søke sammen om midler til 
miljøarbeider/veilederstilling i 1 årsverk. Det er tjenester som blir benyttet noe til og fra og ut 
fra ulike behov gjennom året. Miljøarbeiderstilling settes inn i hjemmet for å veilede, lære 
opp og utføre oppgaver i hjem hvor dette er behov. Det kan også være for å gi veiledning i 
fosterhjem. For å unngå fosterhjemsplassering, vil også miljøarbeider/veilederstilling være et 
alternativ som må prøves først da alle tiltak for at barnet skal kunne bli boende hjemme må 
utprøves, også fordi det er rimeligere enn en fosterhjemsplassering. 
Å ha en slik stilling i tjenesten for begge kommunene, tilsier at man vil slippe å leie inn 
fagpersoner på kortere avtaler og erstatte noe av de utgiftene som går til dette nå. Det vil 
kunne gi bedre grunnlag for å få kvalifisert fagpersonell til stillingen.  
Stillingen må kunne favne et vidt fagområde fra direkte miljøarbeid som tilrettelegging og 
veiledning av foreldre i forhold til husarbeid, omsorgsarbeid, veiledning og aktivisering av 
barn og ungdommer og veileding av fosterhjem. Stillingen må tilsettes i turnus, slik at 
vedkommende er tilgjengelig når det er behov i familiene. Det er mulig at årsverket bør deles 
inn i to stillinger, for å få riktige fagpersoner.  
Kommunene har ingen slik stilling i dag, men bruker ressurser gjennom tiltak og engasjement 
som vil reduseres ved en slik stilling. 
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Konklusjon: 
Marker og Rømskog kommune søker sammen om midler til 1 års engasjement for 
miljøarbeider/veilederstilling fra Fylkesmannen i Østfold.  
Det søkes om kr. 60.000.- til videreutdanning av personell for 2013. 
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Tilbygg - Grimsby barnehage  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Kommunestyret 29.01.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Det oppføres et vognskur ved Grimsby barnehage innen en kostnadsramme på kr 100.000,- + 
mva i samsvar med vedtatt investeringsbudsjett for 2013. 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret behandlet 18.12.12 budsjett for 2013, sak 12/255. I budsjettet var det forslag 
at FDV skulle bruke 125.000 for å sette opp et vognskur i Grimsby barnehage. Senterpartiet 
hadde et forslag på å sette av 950.000 som foreslått av virksomheten til bygging av nytt 
tilbygg, utbedre garderober og stellerom, samt rive vaktmesterboligen ved Grimsby 
barnehage.  
 
Kommunestyret vedtok at det i januar 2013 skulle komme som egen sak; hva man får for 
120.000 og hva det vil koste å sette opp ett nytt tilbygg.  
 
Det er laget en kalkyle på de to alternativene: 
 

1. Vognskur til 100.000 kr + mva. Da vil man få en overbygd terrasse på 40-50 m2. Det vil 
bestå av fundament, terrassegulv og tak.  
Det vil si at man ikke har vegger, det blir bare golv med tak. Her kan man ikke sette vogner 
som står der om natten, og alle vogner må da inn i barnehagens eksisterende bygg slik som 
nå.  
 
2. Nytt tilbygg. Beregningene bygger på et tilbygg på ca 70 m2 som er isolert og oppvarmet, 
en overbygd veranda på ca 50 m2 og ett nytt tak på ca 200 m2. Dette vil komme på 1 200.000 
kr + mva. Tilbygget har man tenkt skal ligge vest for eksisterende tilbygg og være en 
forlengelse av dette. Det vil bli nytt tak på eksisterende og nytt tilbygg for at bygget skal få en 
helhet. Et slikt tilbygg kan romme garderoben til de miste og i tillegg får alle vognene plass 
om natten. Det vil bli tak på verandaen slik at barna kan sove ute i vogner, og han slipper å ha 
vogner ute i all slags vær. Tilbygget gir også mulighet til å få et bad til i en av de gamle 
garderobene/dusjrom. Der er det i dag vogner.  
 
 
Vurdering: 
Barnehage har i dag 50 barn i alderen 1-6 år. De fleste av disse har 100 eller 80 % plass. De 
minste barna er kjelleren og de er 30 til sammen. Ca. 20 av disse har bleier og det byttes to til 
tre ganger om dagen. I barnehagen er det en stelleplass. De ansatte har fått tak i et gammelt 
stellebord i tillegg, men ingen av disse er ergonomisk tilrettelagt for de ansatte.  
På den minste avdelingen er det 11 barn. De har en garderobe som er ca 8 m2. Her må det i 
tillegg oppbevares 2-3 vogner. Nabogarderoben har 19 barn og er på ca 12 m2. Her står det 
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også vogner til barn som sover ute. Resten av vognene står i et rom på innsiden av den ene 
avdelingen.  
 
Bygget er beregnet for å være skole, dette merker man etter hvert som barnehagen fylles opp. 
Her er det plass til få senger, ikke et egnet sted å ha vogner når barn sover eller når barn er 
våkne, lite og ikke tilrettelagt stellerom, små og trange garderober nede og store rom hvor det 
er vanskelig å skjerme lek.  
 
 
Rådmannens merknader: 
 

Rådmannen ser at det på sikt vil kunne være behov for en løsning med nybygg tilsvarende 
alternativ 2, men vil i denne omgang innstille på den enkle løsningen med vognskur 
tilsvarende alternativ 1. Dette tilsvarer da også rådmannens innstilling til budsjett som seinere 
ble vedtatt i k.sak 121/12. Rådmannen viser til at det store ”ledige” lokaler i eksisterende 
bygg som bør kunne tas i bruk til noe vognoppbevaring – selv om dette ikke gir optimal 
løsning.  
 
2013 er et tungt investeringsår for Marker kommune med hele 38 millioner i brutto 
investeringsbudsjettet. Budsjettet ble vedtatt for en måned siden og da fant ikke rådmann 
plass til større investering på Grimsby enn det etterlengtede vognsjulet. 
 
Rådmannen ser det da som en bedre løsning å oppføre et enkelt skur nå og heller søke å få 
prioritert inn et større nybygg tilsvarende alternativ 2 i kommende økonomiplan. Dersom 
nybygget blir realisert i økonomiplanperioden vil ikke oppføring av et enkelt vognskjul nå 
likevel være bortkastet da dette vil kunne erstattet det skisserte behovet for overbygd veranda 
i tilknytting til tilbygget. 
 
 
Konklusjon: 
Det oppføres et vognskur ved Grimsby barnehage innen en kostnadsramme på kr 100.000,- + 
mva i samsvar med vedtatt investeringsbudsjett for 2013. 
 

5


	Tilleggsliste
	Søknad om midler til barnevernstjenesten fra Fylkesmannen
	Tilbygg - Grimsby barnehageSaksnr.: Utvalg



