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Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra Oppvekst- og omsorgsutvalgets møte 05.05.15 godkjennes.
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Arkiv:  F30 &73 

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  27.05.2015 

Saksmappe:  11/595 

 

 

 

Bosetting av flyktninger fra 2011 - 2012 og 2014 -2016.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/14 Kommunestyret 07.10.2014 

16/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 02.06.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune tar i mot 2 flyktninger ekstra, totalt 6 i 2015 og 6 i 2016. 

 

 

 

Bakgrunn: 

Marker kommune har i flere år blitt anmodet om å ta i mot 10 flyktninger, og har de senere år 

vedtatt 4-5 personer hvert år. Det er nå kommet en ytterligere anmodning fra departementet 

om å øke bosettingen i 2015 og 2016. Departementet anmoder nå kommunene om økt 

bosetting for å kunne avklare hvorvidt Norge kan ta i mot flere kvoteflyktninger, utover de 

1500 de har vedtatt å ta i mot. 

Fylkesmannen i Østfold har vært i Marker kommune og anmodet om å bosette flere pr. år. De 

viser til Husbankens virkemiddel om å ta opp startlån til kjøp av hus/leiligheter. Dette blir 

behandlet som egen sak. 

KS har anmodet kommunene om å ta i mot flere flyktninger gjennom brev datert 28.04.15.  

Amnesty International oppfordrer Marker kommune om å ta i mot syriske flyktninger i tillegg 

til de vi har fattet vedtak om. 

 

Vurdering: 

Marker kommune tar i mot flyktninger gjennom IMDI, uavhengig av hvor de kommer fra. 

Det sitter mange på vent i asylmottakene som har vært der svært lenge. I tillegg kommer det 

nye inn, også fra Syria.  

Marker kommune har i vedtak 57/14 vedtatt å ta i mot 4 flyktninger i 2015, og så langt er det 

tatt i mot 1 enslig og en liten familie på 3, ut fra IMDIS bosettingsbehov. Det er bosatt 4 

personer fra Syria i 2014 i Marker, også etter anbefaling fra IMDI. 

Det er en utfordring å finne ledige sentrumsnære leiligheter. Det er ikke mange kommunale 

leiligheter, og de fleste blir boende i disse i lang tid. Det er flere private som leier ut til 

flyktninger, men man ser også at det kan være vanskelig å komme inn på dette leiemarkedet. 

Det er viktig at leilighetene er sentrumsnære, slik at de kan komme seg til buss for 

introduksjonsprogram i Askim. 

Å ta i mot barn som har behov for barnehageplass etter opptaksfristen 1.3.er vanskelig, da de 

får plass i Grimsby barnehage. For å komme dit med barnet, trenger de egen bil eller 

alternativ transportløsning som blir kostbar. Det ville være en fordel om Marker kommune 

kunne få holdt av et par plasser i sentrumsnære barnehager, med tanke på å ta i mot 

flyktningefamilier i løpet av året. Det må ev. ses på i inntakskriteriene for tildeling av 

barnehageplasser. 

Å ta imot flere flyktninger hvert år, krever innsats fra personale som i dag er tilsatt i NAV. 

Utover NAV er det tjenestetilbudet i det ordinære apparatet som også skal dekke behovene til 

flyktningene. Integreringstilskuddet over 5 år er nå kr 746.000.-/person. Det tar minimum 2 år 
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i introduksjonsprogrammet for å lære seg norsk og kunne bli en aktuell arbeidssøker. De 

fleste bruker lengre tid for å komme i arbeid, også fordi det er et begrenset arbeidsmarked i 

kommunen, og man må kunne pendle med bil for å være reell arbeidssøker. Det blir ca kr 

350.000.- i introduksjonslønn på 2 år. 

Det kjøpes programrådgiver ved Introduksjonsprogrammet i Askim som dekkes av 

integreringstilskuddet. Det er utfra antallet deltagere i programmet, og kostet kr 66.000.- for 

Marker i 2014. 

All ev.økning av personale for aktivt integreringsarbeid, må tas av integreringstilskuddet som 

i utgangspunktet ikke er en stor merinntekt for kommunen. Å bosette flere enn 6 pr år, bør 

ikke gjøres uten at personellinnsats utøkes. 

I tillegg dekker Marker kommune utgifter til norskundervisningen som er på 

introduksjonssenteret i Askim, som det blir gitt egne statlige tilskudd til. 

 

Konklusjon: 
Marker kommune tar i mot 2 flyktninger ekstra, totalt 6 i 2015 og 6 i 2016. 

 

Vedlegg: 

- Brev fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet datert 23.04.15 

- Brev fra KS datert 28.04.15 

- Brev fra Amnesty International datert 07.05.15



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  27.05.2015 

Saksmappe:  15/272 

 

 

 

Opptak av lån gjennom Husbanken til flyktninggruppen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 02.06.2015 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune tar opp ytterligere lån i Husbanken med kr 2 mill. til videre utlån for 

boligkjøp til flyktninggruppen. 

 

 

Bakgrunn: 

Marker kommune blir anmodet om å bosette 10 flyktninger hvert år. Vedtaket siste årene har 

vært på å bosette 4- 5/år. En av utfordringene med å motta flyktninger, er å finne 

sentrumsnære leiligheter. De bør være sentrumsnære fordi de er avhengig av å benytte buss til 

Askim for introduksjonsprogram. 

IMDI anmoder kommunene om å benytte virkemidler som bl.a. startlån til kjøp av egne 

leiligheter/hus for vanskeligstilte. 

Husbankens startlån blir søkt om fra Marker kommune hvert år, men blir i hovedsak brukt til 

yngre personer som skal etablere seg, eller til refinansiering. Søkefrist var 6.2., og Marker 

kommune tok da opp et lån på kr 2 mill. 

Kommunestyret vedtok i sak 57/14 bosetting av 4 flyktninger i 2015 og at Marker kommune 

tar opp lån i Husbanken til videre utlån til flyktninger. 

 

 

Vurdering: 

Oppgradert forskrift og veileder fra Husbanken tilsier at det er de mest vanskeligstilte som 

skal ha nytte av kommunens startlån. Det skal være de som anses å ha langvarige problemer 

og barnefamilier som skal prioriteres.  Det er kommunen som setter betingelsene for utlån, og 

det må ikke legges inn kriterier som øvrige låneinstitusjoner gir, i forhold til kredittverdighet 

og gjeldsordning, men har tilstrekkelig betjeningsevne. Det kan gis 100% fullfinansering 

gjennom startlån. Marker kommune kan også for å sikre seg mot tap, opprette et tapsfond 

gjennom Husbanktilskudd. 

Renten i Husbanken er for tiden 2,374 %. Netbetalingstiden kan settes helt opp til 50 år, og 

det kan fis 8 års avdragsfrihet. 

Alternativt har Husbanken ordningen fra leie til ete. Kommunen tar opp grunnlån i 

Husbanken og kjøper boligen, og leier den ut med opsjon om mulighet til å kjøpe boligen for 

leietager etter 4-5 år. Husleien blir renter, kommunale avgifter og ev. avdrag. 

Å eie egen bolig er mest aktuelt for de flyktninger som har bodd en stund i kommunen. Noen 

har en relativt høy husleie, hvor de absolutt ville fått en lavere bougift gjennom å kjøpe eget 

hus med startlån.  

Dette vil igjen frigjøre utleieenheter som kan gjøre at vi kan bosette flyktninger, slik vi blir 

anmodet om. 

Det er en ny søkefrist på Husbankmidler i september som ev. Marker kommune må forholde 

seg til. 
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Konklusjon: 
Marker kommune tar opp ytterligere lån i Husbanken med kr 2 mill. til videre utlån til 

flyktninggruppen. 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Tove Skubberud Wang 

Dato:  26.05.2015 

Saksmappe:  15/308 

 

 

 

Endring av vedtekter Grimsby barnehage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 02.06.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Det gjøres tre endringer i vedtekter for Grimsby barnehage som gjelder fra 1. august 2015: 

 

1. «Barnas leke- og oppholdsareal inne er 308 m
2
. 

Vi bruker de nasjonale målene på antall m
2
 pr barn; 4m

2
 for barn over 3 år og 5,3 for 

barn under 3 år.» 

2. «Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende 

ferie i skolens ferie. 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.»  

 

3. «Dersom foreldre eller andre som henter barnet, ikke er ute av barnehagens dør kl. 

17.00 vil de få en bot på 500,- kr. Det er klokken på Edderkoppen som skal følges, 

denne stiller seg selv. De må der og da skrive under på at de vedkjenner at de ikke er 

ute av døren før kl. 17.00.» 

 

 

 

 

Bakgrunn: 

Barnehagen har hatt gjennomgang av vedtektene og ønsker å gjøre to endringer og et tillegg i 

vedtektene. Dette for å få vedtektene oppdatert og så det kan brukes som et godt 

arbeidsverktøy.  

 

 

Vurdering: 

Grimsby barnehage har egne vedtekter, slik at foreldre og ansatte har noe å forholde seg til. 

SU har i to omganger sett på vedtektene og kommet med forslag om endringer. I tillegg har 

det vært en ny oppmåling på kvadratmeter som er lekeareal i barnehagen. Det er da tre ulike 

endringer i vedtektene:  

1. Angående areal - 9. Leke – og oppholdsareal 

Barnehagen har hatt gjennomgang av areal og fikk fra barnehagemyndigheten en ny 

fastsettelse av dette (vår ref.: 12/779-20). Det nye oppholdsarealet er nå målt til 308 m
2
, 

fordelt på to etasjer.  

Den nye ordlyden blir da:  

«Barnas leke- og oppholdsareal inne er 308 m
2
. 

Vi bruker de nasjonale målene på antall m
2
 pr barn; 4m

2
 for barn over 3 år og 5,3 for 

barn under 3 år.» 
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2. Angående sommerferie – 10. Åpningstider og ferie 

Vi ser at de aller fleste barna har ferie i skolens ferie, og vi ser også at de ansatte ønsker ferie i 

den samme periode. I vedtektene står det at Grimsby barnehage har åpent hele sommeren, og 

vi ønsker at barna skal ha mest mulig av den faste bemanningen. Dette er grunnen til at man 

ønsker å ha følgende ordlyd i vedtektene:  

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

ferie i skolens ferie. 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.»  

 

Forslag til endring av vedtekter er tatt opp i SU-møte den 26.11.2013. Her sitter 

representanter for eier, foreldre og ansatte.  

 

3. – Angående bøtlegging – 10. Åpningstider og ferie 

Barnehagens åpningstid er fra 06.30 – 17.00. Tilbakemelding er at det til tider er foreldre som 

henter så sent at de ansatte ikke får låst døren kl. 17.00. Dette bidrar til avspaseringer og i 

noen tilfeller overtid. SU tok dette opp på møte 10.12.2014, og ønsker også å innføre bot fra 

1. august 2015 ved for sent henting av barn. Det blir da et nytt punkt under 10. Åpningstid og 

ferie:  

 

«Dersom foreldre eller andre som henter barnet, ikke er ute av barnehagens dør kl. 

17.00 vil de få en bot på 500,- kr, og det skjer første gang. Ved tredje gang blir det 

også samtale med styrer. Det er klokken på Edderkoppen som skal følges, denne stiller 

seg selv. De må der og da skrive under på at de vedkjenner at de ikke er ute av døren 

før kl. 17.00.» 

 

 

Konklusjon: 
Rådmanns innstilling er at man går for alle de tre vedtektsendringene.  

 

 

Vedlegg: 

Eksisterende vedtekter 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  27.05.2015 

Saksmappe:  15/311 

 

 

 

Fremtidig organisering av barneverntjenestene i indre Østfold  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 02.06.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering. 
 
2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder: 
 
- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold 
 
- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold 
 
- c) felles tiltaksbank for indre Østfold 
 
Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført 
innen 01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og 
økonomiske forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a,b 
og c). Prosjektleder velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er 
styringsgruppe for arbeidet. 
 
3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale 
barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. 
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.   
 
4.  Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre 
Østfold. Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene 
kommunereformen. 
 

 

 

 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
i 2012 søkte Hobøl kommune som vertskommune til et samarbeidsprosjekt mellom 
barneverntjenestene i Indre Østfold kommunene uten Rakkestad. Prosjektet hadde som 
målsetting å se på kostnads- og kvalitetsbildet i barneverntjenestene da dette ble oppfattet 
til å være ulikt mellom kommunene.  
 
Barneverntjenesten i kommunen har ansvar for å sikre forsvarlig kvalitet og riktig hjelp til 
rett tid for de barna som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling jmfr lov 
om barneverntjenester 
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§ 1-4.Krav til forsvarlighet 
Tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige. 

Tilføyd ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 13 des 2013 nr. 1516).  

§ 1-1.Lovens formål. 

Formålet med denne loven er 
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,  
Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 
 
Forsvarlighetskravet er ytterligere spesifisert og lagt til som nytt punkt i loven i 2013 og skal 
sikre barna en viss standard som man også skal kunne hevde rettslig i ettertid. 
Forsvarlighetskravet utvikler seg i tråd med samfunnsutviklingen og etter hvert rettspraksis.  
 
Prosjektet ble organisert slik at rådmennene i de angjeldende kommunene ble opprettet 
som styringsgruppe og det ble utpekt en tverrfaglig prosjektgruppe som besto av 3 rådmenn, 
3 barnevernledere og 3 virksomhetsledere, samt en ansattrepresentant.  
 
Prosjektgruppen har møttes en gang i måneden og har jobbet seg gjennom ulike variabler i 
de forskjellige barneverntjenestene og sett på ulike årsakssammenhenger og 
sammensetninger av barnevernfeltet.  
 
Det er avholdt et stort møte med alle rådmenn og virksomhetsledere hvor man har gått 
igjennom ulike problemstillinger i barneverntjenesten.  
 
Det er også avholdt et stormøte med alle ledd fra ansatt til rådmann i barneverntjenesten 
samt at de ansatte i tjenestene har blitt opprettet som arbeidsgrupper ved 2 anledninger. 
Foruten dette har barnevernlederne utredet samarbeidstiltak. 
 
Erfaringene fra arbeidet har vist at man har en kompetent og stabil gruppe ansatte i Indre 
Østfold og at de faglige forskjellene på de ansatte er små. Dette opprettholdes ved at Indre 
Østfold barnevernet har tett kontakt kontinuerlig og har felles fagopplæringer, felles IT 
system og samarbeider om barnevernvakta.  Man ser at på grunn av størrelse klarer man 
ikke å organisere seg slik at kompetansen blir brukt godt nok. Prosjektet har også via 
tilsynsrapporter og rapporteringer til fylkesmannen sett at noen kommuner ikke drives 
«forsvarlig» ved at man ikke overholder de frister og lovkrav som loven setter  
 
I noen kommuner må man kjøpe inn dyre tiltakstjenester som finnes i nabokommunen. 
Dette er uheldig men dagens organisering av Indre Østfold barnevernet gjør at man ikke 
bare kan hente ansatte mellom kommunene. Det blir således ulik utøvelse av tjenestene på 
bakgrunn av de rammebetingelsene som ligger til grunn og hvilke områder lederne dermed 
prioriterer innenfor dette. Det blir da en forskjell på hvilke muligheter og begrensninger man 
har.  
 
Prosjektgruppen har sett at barneverntjenester er et mangfoldig og komplekst arbeid. 
Tjenesten må hele tiden vurdere sin innsats mot ulike områder, men vi ser at en optimal 
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tjeneste er en tjeneste hvor man er tett på og sensitiv nok i forhold til mindre skjevutvikling 
som feks dårlig oppfølging av lekser og klær til å være profesjonell nok og i stand til å 
håndtere alvorlige saker som seksuelle overgrep og vold mot barn fra 2-3 mnd til de er 18 år. 
 
 
På bakgrunn av denne kompleksiteten og mener prosjektgruppen at man så snart som mulig 
burde vurdere å utrede sammenslåing av barneverntjenestene til en eller to 
barneverntjenester.  
 
Ettersom kommunereformen gjør at det blir vanskelig å vite hvem man kan sammenslås med 
har prosjektgruppen identifisert 4 områder som det kan jobbes sammen om i indre Østfold. 
Dette er felles innkjøp av juridiske tjenester, felles forvaltning av tilsynsoppgaver, vikarpool 
og etablere en kompetanse og tiltaksbank.  
 
Juristområdet viste seg for noen kommuner å være over summen som gjør at man er 
forpliktet til å innhente anbud,  og dette er blitt gjort i løpet av høsten. Pr 16. februar er det 
inngått ny avtale med ett advokatkontor, Stabell § CO som vil føre til lavere priser pr time, 
samt at flere av oppgavene som det i dag betales for ikke lenger vil bli fakturert. For de fleste 
kommunene vil besparelsen være 10 -15 % pr time.  
 
Tiltakene rundt vikarpool og tilsynsførere vil kunne gi besparelser på allerede eksisterende 
utgifter samtidig som det vil gi en mer robust og faglig god tjeneste som vil være bedre i 
stand til å møte de nye oppgavene som kommunen blir lagt til fra Staten. Dette tiltaket vil 
således kunne demme opp noe for den økningen som allerede er begynt å komme.  
 
Rådmannens vurdering: 
 
Barnevernprosjektet i indre Østfold har dokumentert at denne regionen innehar betydelig 
samlet kompetanse på barnevern. Kartleggingene som prosjektet har foretatt, viser samtidig 
at flere kommuner sliter med tilstrekkelige ressurser til å møte økte behov for 
barneverntjenester.  
 
Flere av kommunene har økt sine utgifter betydelig på barnevernområdet de siste årene. 
Basert på konklusjonene fra prosjektet, anser rådmannen at det synes å være et betydelig 
effektiviseringspotensiale i en større samordning og samorganisering av tiltaksområdene 
innenfor barnevernet i indre Østfold. Samtidig vet vi at barnevernet nå vil få flere 
oppgaveområder å løse (overtakelse av statlige tiltaksområder). 
 
Rådmannen mener at en samordning og samorganisering innenfor konkrete tiltaksområder 
(tilsynsfører, tiltaksbank, vikarpool) er områder som snarlig kan realiseres og gi positive 
økonomiske og kvalitetsmessige gevinster. 
 
Det er enighet om at den interkommunale barnevernvakta er en ordning som har fungert 
godt i mange år. Rådmannen anser likevel at det bør foretas en gjennomgang av 
barnevernvakta på samme måte som mange andre interkommunale selskaper og tiltak har 
vært gjennom i 2015. Gjennomgangen foreslås dekket som et spleiselag mellom 
kommunene i barnevernvakta. 
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Det er også ønskelig å igangsette en utredning om en felles barneverntjeneste i indre Østfold 
(en eller to) som sikrer robusthet og kompetente fagmiljøer for fremtiden. I 
barnevernprosjektet er det blitt synliggjort tydelig enighet om at dette er veien å gå for 
fremtiden. Det bør derfor utredes om dette er mulig, og med tanke på eventuell oppstart i 
løpet av 2017 eller senere. 
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Høsten 2012 ble det søkt Fylkesmannen om “Skjønnsmidler til fornyings- og utviklingsprosjekt”, og 


det ble ansatt prosjektlederstilling i 50 % fra 1. januar 2013. Hobøl kommune er vertskommune for 


prosjektet. Prosjektet ble gitt midler for et år og ble ytterligere utvidet via midler fra fylkesmannen 


slik at prosjektet har virket frem til 31. januar 2014. I august 2014 ble prosjektleder byttet og ny 


prosjektleder ble da frikjøpt i 40 % fra sin stilling i barneverntjenesten, frem til prosjektets avslutning.   


 


Mål og organisering: 


 


Barneverntjenestene i de ni Indre Østfold kommuner – Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker & 


Rømskog, Spydeberg, Skiptvet og Trøgstad inngikk i januar 2013 et prosjektsamarbeid med følgende 


målsettinger: 


 


1) Å drive kostnadseffektive barneverntjenester 


2) Å kartlegge og avklare fornuftige samarbeidsområder mellom kommunene og å definere 


hvilke oppgaver hver kommune selv skal gjøre og å utvikle forslag til mulige 


samarbeidsmodeller for å utnytte og utvikle ressurser, kompetanse og tiltak slik at 


tjenestene blir mer kostnadseffektive og med forsvarlig kvalitet. 


3) Å utforske suksessfaktorene bak barnevernvakta som er et vellykket etablert 


samarbeidsprosjekt i IØ. 


4) Å utvikle systemer som gir kommunene økt kontroll over barnevernutgiftene og et likere 


utgiftsnivå på like tjenester og tiltak, ved å utvikle felles satser og innkjøpsavtaler. 


5) Å bli bedre kjent med hvordan de andre barneverntjenestene jobber. Benytte, dele og utvikle 


kompetanse på tvers av kommuner. 


6) Å skape økt bevissthet om hvordan ulike faglige vurderinger gir ulike økonomiske 


konsekvenser, slik at ledere og ansatte får en økt forståelse for årsaken til de ulike 


kommuners barnevernkostnader. 


 


Resultatmålene er formulert slik både i prosjektsøknaden til Fylkesmannen i Østfold om 


fornyingsmidler og i prosjektplanen godkjent av styringsgruppen 15.02.13, jfr. vedlegg nummer 1: 


1) Få felles innkjøpsavtaler på oppgaver vi selv ikke kan utføre, som for eksempel juridisk 


bistand, sakkyndige utredninger etc. 


2) Avklare mulige samarbeidsområder innenfor barneverntjenestene på tvers av kommunene 


og hvilke oppgaver som kommunen selv skal ta seg av. 
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3) På sikt skape bedre økonomiske resultat for barneverntjenestene ved å jobbe fram systemer 


som gir større kontroll med de kommunale barnevernutgiftene. 


 


 


 


Organisering: 


Rådmannsgruppen i Indre Østfold er styringsgruppe for prosjektet. 


Hobøl kommune er prosjekteier og rådmannen i Hobøl rapporterer månedlig til styringsgruppen. Det 


er etablert en arbeidende prosjektgruppe som består av representanter fra samtlige deltakende 


kommuner og styringsgruppen, og har d. d. disse medlemmer: 


▪ Aremark kommune; Rådmann Jon Fredrik Olsen  


▪ Hobøl kommune; Rådmann Bjørn Sjøvold 


▪ Aremark kommune; Virksomhetsleder Christian Gundersen  


▪ Askim kommune: barnevernleder Per Helge Nesse Riise 


▪ Eidsberg kommune: Virksomhetsleder Hege Bakke 


▪ Rømskog / Marker kommune: Barnevernsleder Jan Edvin Hårstad 


▪ Skiptvet kommune: Virksomhetsleder Leif – Øystein Nordby  


▪ Spydeberg kommune: Barnevernsleder Elbjørg Willassen/ Jon Hermansen 


▪ Trøgstad kommune: Virksomhetsleder Bodil Langh / kommunalsjef Betty Hvalsengen  


 


Som representant for de ansatte i barneverntjenesten i Indre Østfold sitter FO Østfold der Thomas 


Erichsen har deltatt på alle møter fra vinteren til sommeren 2014 da Karine Sørling overtok rollen FO 


har faste møter med lokale FO representanter og sørger for kommunikasjon mellom prosjektet og 


tillitsvalgte lokalt.  


 


Alle representantene har utnevnt fast vikar/reserve, som møter dersom den faste representanten er 


forhindret fra å komme. Det har i snitt vært gjennomført ett prosjektgruppemøte pr måned fra 


januar 2014 til desember 2014. I tillegg har det vært gjennomført 3 møter med alle ansatte i 


barneverntjenesten og 3 møter med barnevernlederne. Prosjektleder har også deltatt i alle 


barnevernleder møtene hver 5 uke fra og med høsten 2014. 


 


Prosjektleder rapporter månedlig til virksomhetsleder i Familiens Hus og Rådmannen i Hobøl 


kommune, som også fungerer som drøftingspartnere mellom hvert prosjektmøte. Prosjektleder leder 


prosjektgruppemøtene og skal sørge for framdrift og koordinering av prosjektaktiviteter, i tillegg 
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rapporterer han til styringsgruppen etter nærmere avtale med prosjekteier. Prosjektleder har 


redegjort for status og framdrift i styringsgruppen 1 gang  


Prosjektleders mandat er formulert i prosjektplanen slik; 


 


 Sikre framdrift i tråd med prosjektplan / milepæler 


 Rapportere, også eventuelle avvik, samt overvåke og informere styringsgruppen om 


eventuelle risikofaktorer som kan bidra til at resultatmål ikke nås eller blir forsinket.  


 Skrive halvårsrapport, evaluerings- og sluttrapporter. 


 Være møte – og prosessleder for prosjektgruppens arbeid 


 Utføre oppdrag/ oppgaver mellom hvert prosjektgruppemøte, besluttet av prosjektgruppen 


og styringsgruppen 


 Sørge for informasjonsflyt i prosjektet, k barnevernprosjektet.wordpress.com  


 Sørge for generell informasjon om prosjektet i lokale medier 


 


Prosjektgruppen er en arbeidende gruppe og skal;  


 


 Sørge for at kommunen jobber med konkrete og avtalte oppgaver mellom samlingene 


 Dele erfaringer mellom kommunene og initiere utvikling i egen kommune 


 Rapportere prosjekterfaringer og avvik til rådmann i egen kommune og prosjektleder 


 Ta ansvar for å skape handlingsrom for prosjektarbeidet i egen kommune, og om nødvendig 


nedsette arbeidsgruppe(r) som bistår med gjennomføring av avtalte prosjektoppgaver.  


 


Kort om prosjektkommunene: 


De ni prosjektkommunene består av mange små kommuner og barneverntjenester – med unntak av 


Askim kommune, som melder om andre utfordringer enn øvrige prosjektkommuner. Flere har 


kapasitetsproblemer med stadig økende oppgaver, noen har tidvis en ustabil bemanning – der det 


kan være vanskelig både å rekruttere og holde på kompetanse. Det er flere steder en utfordring å 


holde et tilfredsstillende faglig nivå på tjenestene. Spisskompetanse som mange ansatte i 


barneverntjenestene i Indre Østfold har ervervet seg gjennom blant annet flere videre – og 


etterutdanninger i tillegg til lang praksis blir nyttiggjort for lite, da press på saksbehandling og 


administrative oppgaver ofte går på bekostning av det forebyggende barnevernsarbeidet som 


prosjektet ønsker å skape økt handlingsrom for framover. Dette gjelder tid og kompetanse til blant 


annet å jobbe systematisk og målrettet med endrings – og rådgivningsarbeid i familier, men også å 


utvikle systemer som støtter et godt forebyggende tverrfaglig arbeid for barn – og unge på 
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kommunalt nivå. Det er fra prosjektets side ønskelig å ha blikket framover på hva som skal til for å 


redusere antall plasseringer i barnevernet i Indre Østfold og å redusere kostnadsdrivere ved 


plasseringer, samt å utvikle samarbeidsmodeller mellom kommunene. Når staten nå trekker ut 


sentrale virkemidler, opplever kommunene seg særlig sårbare for den bebudete endring og gjør 


prosjektet målområde to – særlig viktig.  


 


Prosjektmålene definert i prosjektplanen for 2013 og 2014 har vært; 


1. Å drive kostnadseffektive barneverntjenester 


2. Å kartlegge og avklare fornuftige samarbeidsområder mellom kommunene og å definere 


hvilke oppgaver hver kommune selv skal gjøre og å utvikle forslag til mulige 


samarbeidsmodeller for å utnytte og utvikle ressurser, kompetanse og tiltak slik at tjenesten 


blir mer kostnadseffektiv og med forsvarlig kvalitet. 


3. Å utforske suksessfaktorene bak barnevernvakta som er et vellykket etablert 


samarbeidsprosjekt i IØ. 


4. Å utvikle systemer som gir kommunene økt kontroll over barnevernutgiftene og et likere 


utgiftsnivå på like tjenester og tiltak, ved å utvikle felles satser og innkjøpsavtaler. 


5. Å bli bedre kjent med hvordan de andre barneverntjenestene jobber. Benytte, dele og utvikle 


kompetanse på tvers av kommuner. 


6. Å skape økt bevissthet om hvordan ulike faglige vurderinger gir ulike økonomiske 


konsekvenser, slik at ledere og ansatte får en økt forståelse for årsaken til de ulike 


kommuners barnevernkostnader. 


 


Mens resultatmålene fortsatt er 


1. Få felles innkjøpsavtaler på oppgaver vi selv ikke kan utføre, som for eksempel juridisk 


bistand, sakkyndige utredninger etc. 


2. Avklare mulige samarbeidsområder innenfor barneverntjenestene på tvers av kommunene og 


hvilke oppgaver som kommunen selv skal ta seg av. 


3. På sikt skape bedre økonomiske resultat for barneverntjenestene ved å jobbe fram systemer 


som gir større kontroll med de kommunale barnevernutgiftene. 


 


 


I 2014 har prosjektet fokusert på å gjennomføre resultatmålene som står ovenfor. Grunnen til dette 


er at man tidlig i høst fikk signaler fra styringsgruppen om at man i forbindelse med kommunereform 


måtte vente med å se på sammenslåingsløsninger.  


 







AVSLUTNINGSRAPPORT 


KVALITET OG KOSTNAD I BARNEVERNTJENESTEN I INDRE ØSTFOLD 


 
5 


Oppsummering av aktiviteter og status siste prosjektår 


I forbindelse med at prosjektleder ble syk første del av 2014 var prosjektet uten leder frem til ny 


leder ble utnevnt med start fra august 2014. Rådmannen i Hobøl driftet i perioden før dette 


prosjektet og prosjektgruppen ble enig om at hovedfokuset fremover ble å sørge for god forankring 


og kunnskap hos de ansatte i barneverntjenestene og lederne over dem. I juni ble således alle 


ansatte, virksomhetsledere og rådmenn invitert til et fellesmøte hvor prosjektet og status ble 


presentert. I tillegg ble de ansatte og lederne inndelt i grupper hvor man jobbet med følgende 


temaer:  


Forsvarlig kvalitet og kostnadseffektivitet, felles tiltakssenter/ hus og «Hva skal bli igjen i kommunene 


dersom man slår sammen tjenestene?»   (Vedlegg 5) 


Ny prosjektleder tiltrådte 1 august 2014 . Fokuset dette halvåret ble da å fortsette med utredninger 


som ble gjort av ansatt gruppene og lederne . Foruten dette ble det initiert og igangsatt en 


anbudsrunde for innkjøp av juridiske tjenester som forventes iverksatt 1 kvartal 2015. (vedlegg 2) 


I løpet av høsten er gjennomført to hele dager hvor hele ansatt gruppen jobbet sammen om følgende 


tema.  


Dag 1: Hva slags kompetanse har vi i barneverntjenesten, hva trenger vi og hva menes med begrepet 


rett hjelp til rett tid. (Vedlegg 6).  


Denne dagen ga en felles opplevelse av at vi har svært mye og god kompetanse på vesentlige område 


i Indre Østfold, i tillegg til at de ansatte i stor grad er folk som har jobbet lenge og har mye erfaring på 


området. Samtidig så man at man i liten grad klarte å utnytte kompetansen på tvers av kommunene i 


indre Østfold, men også internt. Grunnene til dette er at man ikke har funnet gode nok systemer for 


utnyttelse og at man i liten grad visste hva slags kompetanse som fantes i de andre 


barneverntjenestene. Konsekvensene av dette er at man har kjøpt inn denne kompetansen eksternt. 


De ansatte syns ikke dette er god praksis ettersom en innkjøpt kompetanse foruten å være dyr, i liten 


grad legger igjen kompetansen i kommunen og blir ikke en kompetanse som får ytterligere verdi enn 


å løse et problem der og da. En kompetanse som finnes i kommunen er også en som kan brukes i 


andre sammenhenger men også en som innehar en historie i en sak som letter kan hentes inn ved et 


senere tidspunkt.  


Dag 2: hvilke felles samarbeidstiltak kan vi raskt kunne sette i gang som både gir god faglig 


forsvarlighet samtidig som det er kostnadseffektivt  


På denne dagen fikk de ansatte 45 min på å sammenfatte hvilke samarbeidsområder de tenker at kan 


prioriteres og sannsynlig gjennomføres i løpet av kort tid, hvorpå barnevernlederne måtte velge tre 


tiltak som man resten av dagen begynte å hente innspill på konkrete områder som 


gjennomføringsevne, faglig og økonomisk gevinst og hvordan dette skulle organiseres og finansieres.  


Tiltakene som ble identifisert innenfor disse kriteriene var: 


1. tilsynførerordningen (vedlegg 3) 


2. Vikarpool som alternativ til innkjøp av konsulenter (vedlegg 4) 
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3. Tiltaksbank. Denne er ikke ferdig utredet men barnevernlederne har bestemt i møte den 


19.12 at de skal fortsette å utrede dette.  


 


Barnevernlederne har etter dette møtet hatt to heldagssamlinger hvor de to første områdene er 


utredet. Det må forventes at disse områdene blir politisk behandlet i løpet av 1 kvartal 2015.  


 


Prosjektleder har hatt møte med hver enkelt barnevernleder alene for å høre om det enkelte kontors 


situasjon og tanker for fremtiden.  


Foruten dette har prosjektleder deltatt i flere møter med hver enkelt ansattgruppe sammen med FO 


Østfold for å informere om prosjektet og høre de ulike kontorers stemme.  


 


Hva er hovedtrekkene i det vi har sett? 


Vi har kartlagt kompetansen i Indre Østfold, og erfart at Indre Østfold barnevernet har en meget 


stabil og kompetent allsidig arbeidstakergruppe. Vår største bekymring er at spesialkompetansen 


som noen av de ansatte har tilegnet seg etter grunnutdanning,  i liten grad blir brukt. Årsakene til 


dette er manglende samhandling mellom kommunene, men også stort arbeidspress som gjør at man 


ikke kan tillate seg å bruke kompetansen som folk besitter. Dette er lite fremtidsrettet og vil i en del 


sammenhenger kunne føre til at barn og familier blir lenger i barneverntjenesten enn nødvendig 


fordi man ikke får jobbet effektivt med riktige tiltak til hver familie. Den statlige nedbyggingen og den 


manglende kommunale oppbyggingen har gjort at man risikerer at stadig færre barn får hjelp i 


forhold til begrepet «rett hjelp til rett tid».  


 


I samtalene som har foregått mellom prosjektet og de ansatte kommer det frem et ønske om tettere 


og bedre samarbeid og annen bruk av kompetansen de besitter. Det har etter prosjektleders mening 


vært en dreining i hva de ansatte tenker om større enheter/ tjenester. Ved begynnelsen av prosjektet 


var det stor skepsis for sammenslåinger men dette har endret seg etter hvert som de ulike tjenestene 


har blitt mer kjent med hverandre og man har sett at man pr i dag ikke klarer alle oppgavene en 


barneverntjeneste har.  


 


Mange av de ansatte har uttrykt at de har stort ansvar og ikke føler at de får gjort jobben sin. Noen 


har også tatt på seg ansvaret for at den jobben de gjør fører til at kommunen får dårlig råd. Dette er 


en uheldig oppfatning av egensituasjon men vi ser dette ansvaret i særlig mindre kommuner. Noen 


av kommunene har vært ekstra sårbare i år på grunn av lav grunnbemanning og sykemeldinger. De 


har derfor ikke fått vært med å tenke langsiktige tanker men må løse her og nå oppgavene før de kan 


løfte hodet å se fremover.  
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I prosjektet har det vært en bekymring for at barnevernet ikke gir like tjenester til like situasjoner, og 


man har lurt på hvordan dette henger sammen. I de samlingene vi har hatt at vi har sett at blant de 


ansatte er de faglige forskjellene små. Når man ser hva man trenger og hvordan situasjoner ser vi at 


like situasjoner møtes likt nok i utgangspunktet men at kommunens rammebetingelser, tilgang på 


tiltak og grad av samarbeid mellom foreldrene og barneverntjenesten styrer hvordan den videre 


fremdriften blir.  


 


Dette gjenspeiler seg ved at Indre østfold barnevernet også felles kompetansehevende tiltak, felles 


barnevernvakt og felles IT system. Bare i 2015 vil det bli gjennomført minimum 3 store 


kompetansehevende tiltak for indre Østfold barnevernet. Dette gjør at grunnkompetansen og  de  


faglige forskjellene og ønske om tilnærming er forholdsvis liten.  


 


Økonomi 


Alle barneverntjenestene i Indre Østfold har hatt en fortsatt økning av saker og dermed også økning i 


utgifter. 2 av barneverntjenestene har måttet bruke innleide konsulenter i et stort omfang og dette 


påvirker budsjettene negativt. At barneverntjenestene kjøper inn eksternt kompetanse som 


eksisterer i Indre Østfold fordi det ikke er ressursmessig eller etablerte samarbeidsrutiner for bruk av 


egen eller utveksling av kompetanse mellom kommunene er uheldig og vil fortsatt skape et 


merforbruk.  


 


Vi har videre sett at det statlige barnevernet har snevret inn sitt apparat og yter nå minste minimum 


og til tider under minste minimum. Økonomisk ser vi dette ved at den kommunale  egenandelen ved 


bruk av statlige tiltak har doblet seg fra ca 36 000 i 2013 til 65 000 i begynnelsen av 2015.  


 


Den statlige hensikten med å øke egenandelen såpass mye er at man ønsker at kommunene heller 


bruker penger på å finne alternative løsninger fremfor å plassere. Man har også bygd ned statlige 


institusjoner og plassene er færre. Samtidig ser vi at Indre Østfold barnevernet er såpass presset og 


at man ikke lett klarer å samordne og etablerer nye tiltak og strukturer. Den praktiske konsekvensen 


for Indre Østfold er således at plasseringene er blitt 360 000 dyrere i året i tillegg til at plassene er 


såpass langt unna Indre Østfold at kostnadene med å frakte barn og foreldre til og fra samvær, de 


ansatte til møter og konsekvensene av lang avstand til fungerende systemer som skole, gjør at disse 


plasseringene er blitt svært kostbare 


 







AVSLUTNINGSRAPPORT 


KVALITET OG KOSTNAD I BARNEVERNTJENESTEN I INDRE ØSTFOLD 


 
8 


I prosessen med arbeidsgruppene har vi erfart at mange små enheter vil utfordre felles tiltak i stor 


grad. Administrasjon, fordelingsprinsipp og økonomi er at  jo større et tiltak er vil disse  utfordre 


temaene i stor grad. Det at man ikke lett kan etablere nye tiltak og strukturer for Indre Østfold 


barnevernet gjør også at man i liten grad klarer å omstille seg til nye situasjoner.  


 


Vurdering av måloppnåelse av prosjektmål 


1. Å drive kostnadseffektive barneverntjenester 


Prosjektet har gjennom det første året analysert og pekt på årsakssammenhenger og forslag 


til alternative løsninger. Dette har ført til at de tiltakene man har foreslått utredet og 


igangsatt er tjenester som både vil gi en forutsigbarhet, mindre forbruk og heve/ bevare 


kvalitet på tjenesten. Underveis i prosjektet har vi sett at ulike nivåer i kommunene har 


nærmet seg på ulike problemstillinger og at diskusjonene rundt barnevernets bruk at penger 


er mer nyansert og at barnevernlederne har fått større tillitt hos øvrige ledelse i kommunen.  


 


2. Å kartlegge og avklare fornuftige samarbeidsområder mellom kommunene og å definere 


hvilke oppgaver hver kommune selv skal gjøre og å utvikle forslag til mulige 


samarbeidsmodeller for å utnytte og utvikle ressurser, kompetanse og tiltak slik at tjenesten 


blir mer kostnadseffektiv og med forsvarlig kvalitet. 


Prosjektet har utfordret de ansatte i barneverntjenestene til å komme med forslag til 


samarbeidsområder med ovenstående målformulering. Disse forslagene er bearbeidet av 


barnevernledelsen som igjen har ført til at man har valgt 3 områder som vil gi besparelser og 


også sannsynlig bedret kvalitet og profesjonalisering.  


 


 


 


3. Å utforske suksessfaktorene bak barnevernvakta som er et vellykket etablert 


samarbeidsprosjekt i IØ. 


Barnevernvakta i Indre Østfold er tidligere evaluert å blir ansett som en god tjeneste. I 


prosjektet har man når man har utarbeidet nye samarbeidsmodeller valgt å bruke 


finansierings- og organisasjonsløsningene som utgangspunkt for et likeverdig samarbeid.  


 


4. Å utvikle systemer som gir kommunene økt kontroll over barnevernutgiftene og et likere 


utgiftsnivå på like tjenester og tiltak, ved å utvikle felles satser og innkjøpsavtaler. 


Prosjektet har initiert og fått i gang en anbudsrunde for kommunene vedr juridisk bistand i 


forhold til en rammeavtale på inntil 3,5 millioner kr. Avtalen vil antagelig både skape en 
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forutsigbarhet i forhold til prisnivå i regionen men vil kanskje også gi en lavere grunnpris pr 


time en det man har i dag.  


I forhold til innkjøp av konsulenter til saksbehandling anbefaler prosjektet at man gjør en 


felles utlysning på mindre deler at dette området etter at man har ansatt vikarer i 


vikarpoolen. Behovet for innkjøp vil da være på et veldig lavt nivå, men det vil være 


hensiktsmessig å ha en rammeavtale som sikrer en forutsigbar pris, dersom man har behov 


for å leie inn ekstern kompetanse.  


5. Å bli bedre kjent med hvordan de andre barneverntjenestene jobber. Benytte, dele og utvikle 


kompetanse på tvers av kommuner. 


Gjennom 3 felles samlinger og felles samordning av kurs og opplæring for de ansatte, har 


tjenestene blitt mer kjent med både kompetanse og arbeidsforhold. Man er blitt kjent med at 


man har forholdsvis lik fagforståelse og at man besitter nyttig kompetanse man ikke alltid 


visste at man hadde. Usikkerheten rundt om man jobber likt har i stor grad blitt minimert og 


man ser at man har mye til felles. Ikke minst har vi i perioden sett en bevegelse fra en skepsis 


til andres arbeid til større ønske om mer samarbeid 


 


6. Å skape økt bevissthet om hvordan ulike faglige vurderinger gir ulike økonomiske 


konsekvenser, slik at ledere og ansatte får en økt forståelse for årsaken til de ulike 


kommuners barnevernkostnader. 


Gjennom den dialogen som prosjektet har skapt gjennom ulike samarbeidsarenaer på ulike 


ledernivå har man sett at økonomi og fag er to forhold som alle ledd er mer oppmerksom på. 


Det er en større trygghet mellom de ulike nivåene på at ulike beslutninger inneholder større 


grad av gjennomtenkthet enn man før trodde. Fokus på økonomi er stort i ansatt og 


ledergruppene samtidig som den faglige vurderingen er blitt større hos høyere lederledd i 


kommunen.  


 


Videre framdrift 


Prosjektgruppa anbefaler at kommunene sammen med sine barnevernledere ser på behovet for å 


gjennomgå fellesopplæring innen ledelse og organisasjonsutvikling. Vi vet at de barnevernlederne 


som finnes i regionen er dyktige og kompetente fagledere, men at graden av lederutdanning er mer 


ulik. At lederne i regionen får felles utviklings og lederstøtte på samme tid, vil kunne være nyttig 


dersom man skal kunne klare å håndtere både de faglige , organisasjonsmessige og økonomiske 


utfordringene som barneverntjenestene står i. Dette gjelder både for å kunne stå i krevende 


nåsituasjoner men også for å kunne lede utviklingsprosesser på gode måter. Fortrinnsvis kan man se 


på en felles opplæring, alternativt kan felles veiledning eller annen opplæring i mindre omfang være 


aktuelt.  
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Prosjektgruppen er fornøyd med at barnevernlederne tydelig har sagt at de vil fortsette å utrede og 


se på samarbeidsløsninger videre fremover. De har allerede planlagt å utrede felles tiltaksbank. Vi 


har i høst sett at viljen til å jobbe med felles tiltak og samarbeid er stor hos barnevernlederne og de 


er svært interessert i dette. Samtidig er det slik at tiden de har til rådighet gjør at de får 


vanskeligheter med å prioritere dette arbeidet. Det som er viktig å holde fokus på, er at lederne får 


nok støtte og hjelp av sine ledere til å frigjøre tid å prioritere og organisere dette arbeidet slik at man 


får god gjennomføringskraft på dette.  


En barneverntjeneste er en svært allsidig organisasjon som både jobber tett med enklere 


problemstillinger til alvorlige hendelser i et barns liv. Utfordringen fremover blir å vekte tjenesten 


godt nok i spennet mellom å være så nær de som jobber med barna til daglig, og  å oppdage så tidlig 


som mulig i et forebyggende perspektiv,  til å være kompetent og robust nok til å sikre likebehandling 


og nødvendige tjenester til de barna som lever i den andre ytterligheten,  og under forhold hvor de 


blir utsatt for vold, rus og seksuelle overgrep.  


Indre Østfold barnevernet tilsvarer Østfold sitt nest største barnevern men klarer pr i dag ikke å 


hente ut de synergi effektene og spesialiseringen ett større barnevern kan ha. De tiltakene som vi har 


utredet og foreslått vil gi en rask gevinst i forhold til økonomisk forutsigbarhet og forsvarlige 


tjenester innenfor de aktuelle områdene. Samtidig ser vi at løsningene i mindre grad bidrar til å 


avhjelpe eller gjøre bedre bruk av den kompetansen som tjenesten har, satt opp mot nye 


utfordringer og arbeidsoppgaver for tiden fremover. Med større enheter tror prosjektgruppa at man 


for eksempel ville hatt mindre behov for bla administrering av en vikarpool og man kunne ansatt 


erfarne advokater som er til stede på kontorene hele tiden fremfor innkjøp av timer som man har i 


dag. Det hadde også gitt større mulighet for mer smidig overflytting av kompetanse til de områdene 


hvor man trenger det og man kunne brukt mer tid på barnevernfaglig utøvelse fremfor organisering 


og administrering av slike oppgaver.  


Prosjektgruppa mener derfor at man i nær fremtid  burde vurdere å utrede en eller to sammenslåtte 


barneverntjenester i regionen. 


Vedlegg: 


 


1) Utlyst anbud på juridiske tjenester 


2) Utredning forslag til organisering av felles tilsynsordning 


3) Utredning og forslag til organisering av felles vikarpool som alternativ til innkjøp av 


saksbehandler ressurser 


4) Innspill fra fellesdag i juni 14 


5) De ansatte sine forslag til fellestiltak  


 






































































































VEDTEKTER FOR GRIMSBY BARNEHAGE 


I MARKER KOMMUNE 


 


1. EIERFORHOLD 


Grimsby Barnehage eies og drives av Marker kommune. 


Barnehagen skal drives i henhold til nasjonale lover og foreskrifter og de retningslinjer som 


vedtas i Oppvekst- og omsorgsutvalget. 


Oppvekst- og omsorgsutvalget er ansvarlig styringsorgan. Administrativt er barnehagen 


underlagt Rådmann. 


 


2. FORMÅL 


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 


lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 


på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 


menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 


verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 


menneskerettighetene. 


 


3. BARNEHAGENS ORGANER 


Foreldrerådet består av foreldrene og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at 


samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  


Samarbeidsutvalget består av to foreldre, to representanter for de ansatte og to politikere. 


Dette organet skal være rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. 


 


4. OPPTAKSMYNDIGHET 


Opptaket skal foretas av rådgiver barnehage i samarbeid med barnehagestyrerne etter 


rådføring med ledende helsesøster og barnevernleder. 


 


5. OPPTAKSKRITERIER 


Bygger på vedtak i oppvekst- og omsorgsutvalget 26.09.06, sak 031/06. 


Opptak av barn skjer etter følgende prioriteringer: 


1. Barn med nedsatt funksjonsevne 


2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 


3. Barn fra hjem med spesielle behov og spesielle forhold hos barnet selv. 


4. Søsken etter alder, til barn som allerede har plass i denne barnehagen; denne regelen 


gjelder kun når alle barn i kommunen sikres barnehageplass siste året før skolestart. 


5. Etter alder, de eldste prioriteres 


 


6. OPPTAKSKRETS 


Opptakskresten er hele Marker kommune. 


Barn bosatt i Marker kommune har fortrinnsrett til barnehageplass. 


 


7. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSE 


Hovedopptaket skjer på vårhalvåret og gjelder kommende barnehageår. 


Foreldrene velger prosent plass og søker på hvilke dager de trenger barnehageplass. 


Oppsigelse av plassen er en måned regnet fra den 1. eller 15. i hver måned etter oppsigelsen er 


sendt. Oppsigelsen skal være skriftlig. 


I tidsrommet 01.05. til 15.07. er oppsigelsestiden 2 måneder. Har man fått plass på 2. eller 3. 


prioritet, og senere får byttet til høyere prioritet, foregår dette uten oppsigelsestid. 


Manglende foreldrebetaling ut over 2 måneder kan føre til at barnet mister barnehageplassen. 







8. FORELDREBETALING 


Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret i forbindelse med budsjettforhandlingen. 


Betaling for barnehageplass skjer for inneværende måned. 


Det betales for plassen og mat i 11 måneder i året. 


Før høytider og ferier må foreldre/foresatte inngå en avtale med barnehagen om hvilke dager 


som skal benyttes. 


Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn 2 og 50 % for barn nr. 3. 


Sykefravær eller annet fravær medfører ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Etter skriftlig 


søknad kan det i særlige tilfeller vurderes reduksjon av foreldrebetalingen ved fravær ut over 


en måned. 


 


9. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 


Barnas leke- og oppholdsareal inne er 525 m
2 


Vi bruker de nasjonale målene på antall m
2
 pr barn; 4m


2
 for barn over 3 år og 5,3 for barn 


under 3 år. 


 


10. ÅPNINGSTID OG FERIE 


Barnehagen har en daglig åpningstid fra 06.00 til 17.00. 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. 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. 


Barnehagen er stengt: 


- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 


følger skoleruta og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 


- Julaften og nyttårsaften 


- Onsdag før Skjærtorsdag stenger vi kl 12.00 


Barnehagen er ansvarlig for barnet i oppholdstiden som avtalt. 


 


11. BEMANNING OG LEDELSE 


Virksomhetsleder er barnehagens administrative og faglige leder. Hver avdeling har en 


pedagogisk leder. Barnehagen skal ha en forsvarlig bemanning, og det tilsettes assistenter i 


forhold til antall barn/plasser. 


Ansatte har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13-13f. 


Politiattest kreves før tiltredelse. 


 


12. INTERNKONTROLL 


Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekkliste hvert år, i følge Forskrift om 


internkontroll. 


 


13. FORSIKRING 


Barna i barnehagen omfattes av barnehagens ulykkesforsikring. 


 


14. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTENE 


Vedtektene for Grimsby barnehage gjøres gjeldene fra 01.02.12. Endringer av vedtektene kan 


foretas av oppvekst- og omsorgsutvalget i samarbeid med virksomhetsleder. 


 


Endret mars 2014  
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