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1/14  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.12.13 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.12.13 godkjennes. 
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Referater  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Referater på vedlagte lister tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater på vedlagte lister tas til etterretning. 
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Handlingsplan for psykisk helse 2013-2016  

 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 

Handlingsplan for psykisk helse Marker kommune 2013-2016 vedtas. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Handlingsplan for psykisk helse Marker kommune 2013-2016 vedtas. 
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Søknad etablering av Læringsverkstedet barnehage Ørje  

 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 

Marker kommune avslår Læringsverkstedet barnehage Ørje søknad om drifts- og 

kapitaltilskudd fra høsten 2015 for inntil 76 hele plasser i aldersgruppen 1-5 år. 

 

 



  

Side 4 av 5 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Marker kommune avslår Læringsverkstedet barnehage Ørje søknad om drifts- og 

kapitaltilskudd fra høsten 2015 for inntil 76 hele plasser i aldersgruppen 1-5 år. 
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Endring av vedtekter  

 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 

1. Vedtekter for Grimsby barnehage enders slik: 
 

«Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende ferie fra 

midten av juni til midten av august. Ferien må tas ut før 1. august for de barna som skal 

begynne på skolen. Foreldre og styrer lager en skriftlig, bindende ferieplan i april hvert 

barnehageår.» 

2. Endringen evalueres høsten 2014. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Vedtekter for Grimsby barnehage enders slik: 
 

«Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende ferie fra 

midten av juni til midten av august. Ferien må tas ut før 1. august for de barna som skal 

begynne på skolen. Foreldre og styrer lager en skriftlig, bindende ferieplan i april hvert 

barnehageår.» 

2. Endringen evalueres høsten 2014. 
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Organisering av virksomhet omsorg  

 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
1. Virksomhet omsorg omorganiseres innenfor rammene vedtatt i budsjett 2014 

2. Den administrative ledelsen blir bestående av virksomhetsleder og tre avdelingsledere.  

3. Dagens Virksomhet utviklingshemmede legges ned som egen virksomhet og inngår som en av 

de tre avdelingene i Virksomhet omsorg.  

4. Rådmannen iverksetter endringene innen utgangen av mars 2014.  

Behandling: 
Representantene i utvalget ble enige om følgende: 

Oppvekst- og omsorgsutvalget fremmer saken til videre politisk behandling uten innstilling til 

vedtak. I den videre behandling forutsetter utvalget en mer omfattende saksutgreiing og en 

utdypende begrunnelse for innstillingen. Utvalget etterlyser en nærmere tilnærming til 

konklusjonene fra rapporten som tidligere er lagt frem fra Telemarksforskning. 
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Innstilling til kommunestyret: 

Oppvekst- og omsorgsutvalget fremmer saken til videre politisk behandling uten innstilling til 

vedtak. I den videre behandling forutsetter utvalget en mer omfattende saksutgreiing og en 

utdypende begrunnelse for innstillingen. Utvalget etterlyser en nærmere tilnærming til 

konklusjonene fra rapporten som tidligere er lagt frem fra Telemarksforskning. 
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