
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget 

Møtested: Marker bo og servicesenter 

Møtedato: 20.09.2016 

Tidspunkt: 18:30  

 

Funksjon  Navn     Forfall  Møtt for  

Leder Benedikte Eugenie Lund Skaug   

Nestleder Marita Bakker   

Medlem Simen Gunneng   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Tove Granli Foss   

Medlem Thor Amund Halvorsrud   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Tove Skadsheim, virksomhetsleder Morten Aalborg, barnevernleder Claus Engen og 

leder for dagsenter og frivillighetskoordinator Anne Fosser 

Behandlede saker: 19/16-23/16 

 

 

 

 

 

 

Benedikte E. L. Skaug  

leder  

 Bjørg Olsson 

 virksomhetsleder 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold  

PS 19/16 16/508   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 20/16 16/508   

 Referater  

 

PS 21/16 14/654   

 Grimsby barnehage - Rehabilitering eller ny  

 

PS 22/16 16/41   

 Utvidelse av dagsenter for demente  

 

PS 23/16 16/440   

 Skjenkebevilling Rått & Rococco - Hilde Nyborg Braarud 

 

 

 

Barnevernleder Claus Engen orienterte om barneverntjenesten.  
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19/16  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 14.06.16 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 14.06.16 godkjennes. 

 

 

  

20/16  

Referater  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til orientering. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til orientering. 

 

 

  

21/16  

Grimsby barnehage - Rehabilitering eller ny  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet: 
Det bygges en ny kommunal 5-avdelings barnehage, hvor en avdeling foreløpig ikke innredes for drift. 

Det settes en øvre kostnadsgrense for byggeprosjektet.  

Øke kostnader til drift, renter og avdrag utgjør kr 2,5 mill.  For å kunne håndtere dagens driftsutgifter 

og de økte kostandene anbefaler rådmannen at eiendomsskatt kan benyttes i drift.  

Behandling: 
Representanten Marita Bakker (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 

Det bygges en ny kommunal 4-avdelings barnehage, og det legges til rette for mulighetene til 

å bygge en femte avdeling. 

 

Representanten Fredrik Hattestad Nesset (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 

Marker kommune kan på bakgrunn av sin økonomiske situasjon ikke gå for et nybygg eller en 

stor rehabilitering av Grimsby barnehage. Marker kommune tar nødvendig vedlikehold av 

Grimsby barnehage, slik at lokalene fortsatt kan benyttes som barnehage. 

 

For den videre fremdriften av rehabilitering/oppussing av Grimsby settes et pristak på 8,5 

millioner kroner. 

 



  

Side 4 av 5 

Votering: 

Rådmannens forslag til innstilling     : 0 

Representanten Marita Bakker (AP) sitt forslag til innstilling : 6 

Representanten Fredrik Hattestad Nesset sitt forslag til innstilling : 1 

 

Innstilling til Formannskapet: 

Det bygges en ny kommunal 4-avdelings barnehage, og det legges til rette for mulighetene til 

å bygge en femte avdeling. 

 

 

 

22/16  

Utvidelse av dagsenter for demente  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Utvalget tar rådmannens orientering til etterretning. 

2. Virksomhet omsorg utvider dagsenteret med én dag som er forbeholdt demente.  

3. Demensteam er opprettet i 2015 og er i full drift per i dag.  

4. Arbeidet med å rekruttere, motiverer og organiserer frivillige ivaretas nå av 

Frivillighetskoordinator, og tillegges stillingen ved dagsenteret. 

5. Alle kostnader dekkes inn på budsjettet til virksomhet omsorg og med tilskudd fra 

Helsedirektoratet. 

 

Behandling: 
Medlemmene i utvalget ble enige om at kun pkt. 1 blir stående som forslag til vedtak. 

 

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Utvalget tar rådmannens orientering til etterretning 

 

 

  

23/16  

Skjenkebevilling  

Rått & Rococco - Hilde Nyborg Braarud 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Det innvilges bevilling for skjenking av alkoholdige drikker i klasse, 2 og 3 i tidsrommet 

01.10.16 – 01.10.20 for Rått & Rococco og Galleriet v/styrer Hilde Braarud. Stedfortreder 

Gustav Otto Braarud. 

 

Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensninger som er angitt i til en hver tid 

gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 

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

Det innvilges bevilling for skjenking av alkoholdige drikker i klasse, 2 og 3 i tidsrommet 

01.10.16 – 01.10.20 for Rått & Rococco og Galleriet v/styrer Hilde Braarud. Stedfortreder 

Gustav Otto Braarud. 

 

Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensninger som er angitt i til en hver tid 

gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 

 

 

 

  

 


