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PS 6/11. Bolyst – oppnevning av nytt varamedlem i styringsgruppe. 
  (ingen saksfremlegg) 

 

 

 

 

Det ble gitt informasjon fra  

- Kultur og fritid v/Else Marit Svendsen og Lars Johansson 

- Haldenvassdragets Kanalselskap v/Steinar Fundingsrud. 
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2/11  

Høringssvar - Forslag til lov om kommunale helse-og omsorgstjenester  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester vedtas. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.01.2011 
Representanten Nora Rakkestad (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det er positivt at kommunene kan få avgjøre hvordan de skal yte tjenester til sine innbyggere, 
men det må følge økonomiske ressurser med hvis ikke, kan endringene føre til økt press på 
kommunen til å bruke ufaglært, billigere arbeidskraft på en rekke områder.  Det kan bli stort 
press på den/de som skal avgjøre om en tjeneste er forsvarlig utført og samtidig være 
ansvarlig for at budsjett overholdes. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Nora Rakkestad ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i oppvekst og omsorgsutvalget 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester vedtas. 
 
Det er positivt at kommunene kan få avgjøre hvordan de skal yte tjenester til sine innbyggere, 
men det må følge økonomiske ressurser med hvis ikke, kan endringene føre til økt press på 
kommunen til å bruke ufaglært, billigere arbeidskraft på en rekke områder.  Det kan bli stort 
press på den/de som skal avgjøre om en tjeneste er forsvarlig utført og samtidig være 
ansvarlig for at budsjett overholdes. 
 
Behandling i formannskapet 13.01.2011. 
Oppvekst og omsorgsutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i  formannskapet: 
Marker kommune slutter seg til høringsuttalelsen med følgende presisering: 
Det er positivt at kommunene kan få avgjøre hvordan de skal yte tjenester til sine innbyggere, 
men det må følge økonomiske ressurser med hvis ikke, kan endringene føre til økt press på 
kommunen til å bruke ufaglært, billigere arbeidskraft på en rekke områder.  Det kan bli stort 
press på den/de som skal avgjøre om en tjeneste er forsvarlig utført og samtidig være 
ansvarlig for at budsjett overholdes. 
 
  

3/11  
Tilbud om avtale vedrørende kjøp av helhetlig krisesentertilbud til menn  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune inngår avtale om kjøp av krisesentertilbud til menn ved Krisesenteret for 
Fredrikstad og Hvaler. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.01.2011 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
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Marker kommune inngår avtale om kjøp av krisesentertilbud til menn ved Krisesenteret for 
Fredrikstad og Hvaler. 
 
Behandling i formannskapet 13.01.2011 
Rådmannen la frem følgende tillegg: 
Utgiftene for 2011 som er beregnet til ca kr 31.500,- posteres på ansvar 3510, funksjon 233 
med dekning fra reserverte bevilgninger ansvar 1010, funksjon 100.  Kostnader for senere år 
søkes innarbeidet i de årlige driftsbudsjettene. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet 13.01.2011 
Marker kommune inngår avtale om kjøp av krisesentertilbud til menn ved Krisesenteret for 
Fredrikstad og Hvaler. 
 
Utgiftene for 2011 som er beregnet til ca kr 31.500,- posteres på ansvar 3510, funksjon 233 
med dekning fra reserverte bevilgninger ansvar 1010, funksjon 100.  Kostnader for senere år 
søkes innarbeidet i de årlige driftsbudsjettene. 
 
  

4/11  
Høring  - Folkehelseloven  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til Folkehelselov vedtas. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.01.2011: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til Folkehelselov vedtas. 
 
Behandling i formannskapet 13.01.2011: 
Formannskapet la fram udatert  brev til helse og omsorgsdepartementet vedr.uttalelse.  
Følgende punkter følger med høringsuttalelsen: 

1. Påvirkningsfaktor – reduksjon av negative risikofaktorer og styrking av positive 
helsefremmende faktorer. 

2. Rollefordeling der kommunene med støtte fra stat, fylke, folkehelseinstituttet og 
frivillige organisasjoner får hovedansvaret for folkehelsearbeidet, samtidig som 
kommunene får nødvendig. 

a) Oversikt over helsetilstand, sykdomsutbredelse og påvirkningsfaktorer 
b) Kunnskap over årsakssammenhenger og forbedringsmetoder. 
c) Faglig rådgivning og bevistgjøring.  

 
3. Et tydelig lovverk som definerer og lovfester kommunens arbeid er nødvendig med 

følgende begrunnelse: 
a) Forebyggende arbeid blir ikke etterspurt av de som trenger det mest. 
b) Konsekvensen av å unnlate forebyggende arbeid er vanskelig å måle 
c) Det er vanskelig å føre tilsyn om forebyggende helsearbeid er forvarlig eller 

ikke 
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d) Effekten av forebyggende arbeid kan komme om 20-40 år, men kostnadene 
kommer nå.  Det er vanskelig å få gjennomslag når det er lite ressurser. 

e) Mye av det forebyggende arbeidet er ikke bygget på forskningsbaserte 
resultater. 

 
4. Lovverket synliggjør kommunenes behov for samfunnsmedisinsk kompetanse. 

 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tillegg (4 punkter)  ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune slutter seg til høringsuttalelsen med følgende presisering: 
 

Påvirkningsfaktor – reduksjon av negative risikofaktorer og styrking av positive 
helsefremmende faktorer. 
Rollefordeling der kommunene med støtte fra stat, fylke, folkehelseinstituttet og 
frivillige organisasjoner får hovedansvaret for folkehelsearbeidet, samtidig som 
kommunene får nødvendig. 

a) Oversikt over helsetilstand, sykdomsutbredelse og påvirkningsfaktorer 
b) Kunnskap over årsakssammenhenger og forbedringsmetoder. 
c) Faglig rådgivning og bevistgjøring.  

 
Et tydelig lovverk som definerer og lovfester kommunens arbeid er nødvendig med 
følgende begrunnelse: 

d) Forebyggende arbeid blir ikke etterspurt av de som trenger det mest. 
e) Konsekvensen av å unnlate forebyggende arbeid er vanskelig å måle 
f) Det er vanskelig å føre tilsyn om forebyggende helsearbeid er forvarlig 

eller ikke 
g) Effekten av forebyggende arbeid kan komme om 20-40 år, men 

kostnadene kommer nå.  Det er vanskelig å få gjennomslag når det er lite 
ressurser. 

h) Mye av det forebyggende arbeidet er ikke bygget på forskningsbaserte 
resultater. 

 
      Lovverket synliggjør kommunenes behov for samfunnsmedisinsk kompetanse. 
 
  

5/11  
Økt kostnad for felles overformynderi i Indre Østfold  
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Marker  kommune har fått seg forelagt forslag om at kommuner som velger å stå 
utenfor felles bankavtale for overformynderiet, skal ta en større del av kostnadene ved 
sekretariatets drift. 

2. Kommunen anmoder om at det legges frem et klarere beregningsgrunnlag for denne 
kostnaden før en kan ta stilling til dette. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i formannskapet: 
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1. Marker  kommune har fått seg forelagt forslag om at kommuner som velger å stå 
utenfor felles bankavtale for overformynderiet, skal ta en større del av kostnadene ved 
sekretariatets drift. 

2. Kommunen anmoder om at det legges frem et klarere beregningsgrunnlag for denne 
kostnaden før en kan ta stilling til dette. 

 
  

Tilleggssak i møtet: 

PS 6/11.  Bolyst. 

Varaordfører Rita Berget Lindblad (AP)  fritas som varamedlem i styringsgruppe -  Bolyst. 
Forslag på Agnar Husebråten som nytt varamedlem. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
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