
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget 

Møtested: Marker Rådhus, Møterom 1 

Møtedato: 17.11.2015 

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   

Medlem Thor Amund Halvorsrud   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 30/15-34/15 

 

 

 

 

 

 

 

Benedikte E. L. Skaug  

leder  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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PS 33/15 15/608   

 Bemanning Grimsby barnehage  

 

PS 34/15 15/610   

 Barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019  

 

 

 

 

 

 

Annet: 

Neste utvalgsmøte er satt opp den 01.12.15. I dette møtet ønsker utvalget å få en 

orientering om den jobben som har blitt gjort i arbeidsgruppa for den kommunale 

barnehagen.  
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30/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.10.15 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.10.15 godkjennes. 

 

 

  

31/15  

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. 

 

 

  

32/15  

Status og orientering om "Virksomhet omsorg"  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Informasjonen tas til orientering av utvalget. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering av utvalget. 
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33/15  

Bemanning Grimsby barnehage  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Voksentettheten i Grimsby barnehage bør ikke overstige 6 barn pr voksen.  

Det innebærer at det vil kunne komme til å bli venteliste på barnehageplass dersom de private 

barnehagene er fylt opp og den kommunale barnehagen ikke tilføres nødvendige midler.  

Ventelistestatus legges inn i tertialrapporten.  

 

 

Behandling: 
Marker Senterparti fremmet følgende forslag: 

Marker kommune innfører bemanningsnorm for Grimsby barnehage: Maks 6 barn over 3 år pr 

voksen, og maks 3 barn under 3 år pr voksen. 

 

Marker Arbeiderparti fremmet følgende tilleggsforslag: 

Utvalget skal holdes fortløpende oppdatert om ventelistestatus for barnehageplasser i 

kommunen. Ved store ventelister må det tas opp til vurdering om hvilke tiltak som skal settes 

inn. 

 

Forslaget fra Marker Senterparti med tilleggsforslag fra Marker Arbeiderparti, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune innfører bemanningsnorm for Grimsby barnehage: Maks 6 barn over 3 år pr 

voksen, og maks 3 barn under 3 år pr voksen. 

Utvalget skal holdes fortløpende oppdatert om ventelistestatus for barnehageplasser i 

kommunen. Ved store ventelister må det tas opp til vurdering om hvilke tiltak som skal settes 

inn. 

 

 

  

34/15  

Barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune fortsetter ordningen med barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019.  

 

Behandling: 
Marker Arbeiderparti fremmet følgende tilleggsforslag: 

Barnevernsnemnden skal ha samme politiske sammensetning som forrige valgperiode. Det vil 

da være 2 representanter fra Arbeiderpartiet, 1 representant fra Kristelig Folkeparti, 1 

representant fra Senterpartiet og 1 representant fra Høyre. 

De aktuelle partiene bes komme med sine egne representanter til Kommunestyremøtet i 

desember. 

 

Rådmannens innstilling til Kommunestyret med tilleggsforslaget fra Marker Arbeiderparti, 

ble enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune fortsetter ordningen med barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019.  

 

Barnevernsnemnden skal ha samme politiske sammensetning som forrige valgperiode. Det vil 

da være 2 representanter fra Arbeiderpartiet, 1 representant fra Kristelig Folkeparti, 1 

representant fra Senterpartiet og 1 representant fra Høyre. 

De aktuelle partiene bes komme med sine egne representanter til Kommunestyremøtet i 

desember. 

 

Rådmannens innstilling til Kommunestyret med tilleggsforslaget fra Marker Arbeiderparti, 

ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

  

 


