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22/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 28.02.12 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 28.02.12 godkjennes. 
 
 

  

23/12  
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. 
 
  

 
24/12  
Barnehagetilbudet i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 1,40 
stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær. 
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Behandling: 
Utvalget kom med følgende forslag til representanter til punkt 5: 
Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie (H) og Øystein Jaavall 
(KrF). 
 
Rådmannens forslag til vedtak med utvalgets forslag til representanter til pkt. 5, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 1,40 
stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  
Utvalget består av Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie 
(H) og Øystein Jaavall (KrF). 

 
 
 

25/12  
Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tildeling av barnevernstjenester"  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester i Marker 
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester i Marker 
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
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26/12  
Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  
 
Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss da dette ifl. 
skyssgrensene gir rett på gratis skoleskyss. Elever på 2.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. 
Dette gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2012-2013. 
 
Behandling: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 3. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Øystein Jaavall (KrF) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med nytt forslag:  
Elever på 1. – 2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til innstilling: 0 stemmer. 
AP/SP sitt forslag til innstilling: 9 stemmer 
 
 
Innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1. -2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
 
 
 27/12  

Skoleskyss for elever bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sluser  
 
Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
Behandling: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag til innstilling. 
Elever på 1. – 7. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 
Elever på 1. – 4. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
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Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med følgende forslag til innstilling:  
Følge rådmannens innstilling med å tilby elever på 1. -5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt 
og veien videre til Ørje sentrum gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Forslag fra H om at elever på 1. -7. trinn får gratis skoleskyss: 2 stemmer. 
Rådmannens innstilling: 7 stemmer. 
 
 
Innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
 
  

 


