
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Møtedato: 19.05.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:30 - 20:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Arza Sudic Süslü, Frode Melum, Gro Pettersen, Gro Pettersen, Jarl Meland, 
Sigrun Egeland, Torstein Skjolden 
 

Varamedlemmer: 
Kari Ørnø 

Forfall Kyrre Havelin 

Administrasjonen Hilde Dybedahl, Jon Hermansen, May Kirsti Heggelund, Per Jarle Hestnes, 
Solfrid Lima Frorud 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

05/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

06/2015 Fremtidig organisering av barneverntjenestene i indre Østfold 

07/2015 LØPENDE OPPTAK AV BARN I BARNEHAGEN 

01/2015 Bosetting av flyktninger - orientering 

08/2015 Orienteringer 

 
 
  



05/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen med følgende presisering: Gro Pettersen var 
tilstede på møtet.  

 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger med følgende presisering: Gro Pettersen var tilstede på 
møtet. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06/2015: Fremtidig organisering av barneverntjenestene i indre Østfold 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
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 v barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen 
01.09.2015. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske 
forutsetninger for drift v 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 v 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 ses i sammenheng med de ulike alternativene i kommunereformen. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



07/2015: LØPENDE OPPTAK AV BARN I BARNEHAGEN 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
Behandling: 
 
Fellesforslag fra komiteen: 
 
Opptak av barn i barnehage: 
 
Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende rutine: 
 
November: barn som fyller ett år i perioden september , oktober, november 
Februar: barn som fyller ett år i perioden desember, januar, februar 
Mai: barn som fyller ett år i perioden mars, april, mai som pkt 2. 
 
VOTERING:  
 
Rådmannens pkt 1: en stemme for (Frode Melum) . Forslaget falt. 
 
Fellesforslag fra komiteen fikk seks stemmer (mot Frode Melums stemme) og er vedtatt. 
 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Opptak av barn i barnehage: 
 
Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende rutine: 
 
November: barn som fyller ett år i perioden september, oktober, november 
Februar: barn som fyller ett år i perioden desember, januar, februar 
Mai: barn som fyller ett år i perioden mars, april, mai  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01/2015: Bosetting av flyktninger - orientering 

 
Behandling: 
 
Orientering om bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune.  
 

Vedtak: 
 
Tas til orientering.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



08/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 

· Solfrid Lima Frorud orienterte om status i prosjekt «Bedre arbeidstid» 
· May Kirsti Heggelund orienterte om Spydebergelevers resultater i videregående skole 
· May Kirsti Heggelund orienterte om situasjonen knyttet til dropout for elever i 

videregående skole fra Spydeberg  
 

Vedtak: 
 
Tas til orientering.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


