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Møteinnkalling 

 

Utvalg: OPPVEKST OG OMSORGSUTVALGET 

Møtested: Marker Rådhus, Møterom 1 

Møtedato: 25.10.2016 

Tidspunkt:  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. 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold  

PS 24/16 16/576   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 25/16 16/576   

 Referater  

 

PS 26/16 14/530   

 Bosetting av flyktninger 2017 
PS 27/16 14/726   
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Skole- og barnehagefaglig rådgiver, Ragnar Olsen, vil informere om: 

 Skoleproffene: Morgendagens skole 

 PPT Indre Østfold 

 

Jessica Engsødegård vil orientere om Folkehelseprosjektet; Nærmiljø, lokalsamfunn 

som fremmer folkehelse. 

 

 

 

  

Benedikte E. L. Skaug 

leder 

 

 Bjørg Olsson 

virksomhetsleder 

  

mailto:post@marker.kommune.no
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Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  16/576 

 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 25.10.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorg den 20.09.16 godkjennes.
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Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  16/576 

 

 

 

Referater  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 25.10.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Det er ingen dokumenter til referering.
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Arkiv:  F30 &73 

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  17.10.2016 

Saksmappe:  14/530 

 

 

 

Bosetting av flyktninger 2017 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 25.10.2016 

 Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017. 

 

 

Sammendrag: 

Fylkesmannen i Østfold anmoder kommunene om bosetting av flyktninger for 2017. Marker 

kommune anmodes om å bosette 10 flyktninger. 

 

 

Bakgrunn: 

Marker kommune vil i 2016 ha bosatt15 flyktninger, slik det ble vedtatt av kommunestyret. 

Det er en familie på tre personer og 12 enslige, hvorav 7 bor i 3 forskjellige bofellesskap. 

De som bor i bofellesskap vil det etter hvert måtte finnes andre leiligheter til, da noen vil få 

familiegjenforening. 

 

Alle flyktninger går på introduksjonsprogram i Askim, fra 2-3 år. Integreringstilskuddet er 

etter statlig beregningsutvalg beregnet å dekke i snitt 92 % av kommunens utgifter til voksne 

flyktninger. Det er en avgjørende faktor at de kommer i lønnet arbeid rett etter 

introduksjonsprogrammet. I Marker er det begrenset med arbeidsmuligheter, og de fleste må 

belage seg på å pendle til jobb. Det igjen er noe utfordrende med offentlig kommunikasjon. 

 

 

Vurdering: 

Det er nå bosatt relativt mange flyktninger i kommunen, og det kan være vanskelig å finne 

flere leiligheter. Det er gjort avtale med privat utbygger om bygging av nye leiligheter for 

utleie, men det er usikkert når dette blir gjennomført. Arbeidsmarkedet i kommunen er 

begrenset, og det blir ganske mange som blir ferdig på introduksjonsprogram samtidig og skal 

finne jobb. Det er gjort en vurdering av kommunens muligheter for den enkelte flyktning, og 

det antallet kommunen blir forespurt om å ta i mot. Ut fra den vurdering foreslås at Marker 

kommune tar i mot 5 flyktninger i 2017. 

 

 

Konklusjon: 
Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017. 

 

 

Vedlegg: 

Anmodningsbrev fra Fylkesmannen i Østfold.
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Arkiv:  210 &30 

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  17.10.2016 

Saksmappe:  14/726 

 

 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 - Fosterhjem - økonomi 

og refusjoner  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 25.10.2016 

 Kommunestyret 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» tas til orientering. 

 

 

Sammendrag: 

Forvaltningsrevisjonsrapport « Fosterhjem- økonomi – og refusjoner» har vært til 

kontrollutvalgets behandling 3.12.15, PS 15/25  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem - økonomi og refusjoner",  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:  
  
  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Marker 

kommunestyre til behandling:  

 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» tas til orientering. 

2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:   

 

a) Barnevernstjenesten skal nedfelle skriftlig hva man vurderer som viktige 

styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse, og hvilke satser som skal 

benyttes ut fra dette.  

 

b) Kommunen skal utarbeide rutiner og avtaler med Bufetat, for styrkingstiltak og 

refusjon av merutgifter.  

 

c) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for å sikre helhetlig 

gjennomførelse ved fosterhjemsplassering. Herunder rutiner for saksbehandling i forhold 

til fosterhjemsplassering som sikrer prinsippet om skriftlighet.  

 

d) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering/ godkjenning av 

fosterforeldre. Herunder også rutiner for at barn og foreldre får uttale seg.  

 

e) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for opprettelse av nye 

fosterhjemsmapper, og at alt legges i disse fortløpende.  

 

f) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering av 

forsterkningstiltak, som sikrer at vurderingen fremkommer skriftlig samt viser det  

 



  Sak 27/16 
 

 Side 6 av 6   

 

Bakgrunn: 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har arbeidet etter følgende problemstilling: 

 

Problemstilling 1:  

Har kommunen benyttet seg av KS sine veiledende satser for fosterhjem, når det gjelder 

fosterhjemsgodtgjøring? Herunder vurdere om kommunestyret har vedtatt egne satser for 

fosterhjemsgodtgjøring. 

 

Problemstilling 2:  

Er det klare rutiner for styrkingstiltak og refusjon av merutgifter ved forsterking av 

fosterhjem når utgiftene overstiger beløpet som er kommunens andel. Herunder har 

kommunen utarbeidet retningslinjer for vurderinger av forsterkningstiltak, og satser for 

hvordan særskilte tiltak skal kompenseres?(vedlegg 1) 

 

 

Vurdering: 

Forvaltningsrevisjonsrapport « Fosterhjem- økonomi – og refusjoner» har konkludert med at 

Marker kommune arbeider bra i praksis, men har lite skriftlige rutiner og en del mangler i 

dokumentasjon. 

 

Forvaltningsrapporten kommer med 8 anbefalinger. Disse har administrasjonen kommentert 

på tilbake til kommunerevisjonen 16.11.15. (vedlegg 2) 

 

 

Konklusjon: 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport  

2. Administrasjonens kommentarer 
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