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1/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.11 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.11 godkjennes. 
  

 
 
2/12  
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. 
 
 
  

3/12  
Valg av utbygger til nye omsorgsboliger  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye 
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til formannskapet: 
Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye 
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet  
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4/12  
Folkehelseprofil 2012  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune tar folkehelseprofilen til etterretning og påser at den legges til grunn i 
videre planlegging i forhold til folkehelsearbeid i rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune tar folkehelseprofilen til etterretning og påser at den legges til grunn i 
videre planlegging i forhold til folkehelsearbeid i rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
  

5/12  
Etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter i Indre Østfold  
Lokalmedisinsk kompetansesenter 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles 
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold. 

 

2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å 
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk 
Kompetansesenter IKS. 

 

3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av 
ny selskapsavtale. 

 

4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til formannskapet og kommunestyret: 

1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles 
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold. 

 

2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å 
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk 
Kompetansesenter IKS. 

 

3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av 
ny selskapsavtale. 

 

4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012. 
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6/12  
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold  
og Marker kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1 Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Maker kommune og Sykehuset  

Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai  
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato 

2 Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale  
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
1 Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Maker kommune og Sykehuset  

Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai  
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato 

2 Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale  
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
  

7/12  
Felles barnevernstjeneste Rømskog og Marker  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter 

vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e. 
2. Rådmannen i Marker får delegert myndighet fra rådmannen i Rømskog til å innsette 

barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av 
20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter 

vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e. 
2. Rådmannen i Marker får delegert myndighet fra rådmannen i Rømskog til å innsette 

barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av 
20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12. 
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8/12  
Drøfting av tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-11 tas til orientering og sendes videre til skoleeier for 
drøfting.  Drøftingen skjer i Oppvekst- og omsorgsutvalget og skolens ledelse og tillitsvalgte 
inviteres til å delta.  Resultatet av orienteringen og drøftingen legges frem for kommunestyret 
for endelig vedtak. 
 
Behandling: 
Utvalget drøftet saken og fremmet følgende forslag til vedtak:  
Det nedsettes en hurtigarbeidende ad-hoc gruppe som får i oppdrag å foreslå en samlet felles 
uttalelse fra oppvekst- og omsorgsutvalget til tilstandsrapporten. Denne legges så frem til 
behandling i neste utvalgsmøte. 
Gruppen settes sammen slik: 

• May Kristin Hattestad (kaller inn til første møte) 
• Eva Enkerud 
• Tove Granli Foss 
• En tillitsvalgt (de gir beskjed hvem som møter) 

 
Utvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det nedsettes en hurtigarbeidende ad-hoc gruppe som får i oppdrag å foreslå en samlet felles 
uttalelse fra oppvekst- og omsorgsutvalget til tilstandsrapporten. Denne legges så frem til 
behandling i neste utvalgsmøte. 
Gruppen settes sammen slik: 

• May Kristin Hattestad (kaller inn til første møte) 
• Eva Enkerud 
• Tove Granli Foss 
• En tillitsvalgt (de gir beskjed hvem som møter) 

 
 
  

9/12  
Etablering av bruktbutikk  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune etablerer en bruktbutikk i Ørje sentrum. 
For oppstart og etablering benyttes fondsmidler avsatt til folkehelse. 
Det etableres et ansvarlig styre for driften. 
Det utarbeides avtale mellom styret og Marker kommune som regulerer driften av butikken. 
Avtalen godkjennes av formannskapet. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Marker kommune etablerer en bruktbutikk i Ørje sentrum. 
For oppstart og etablering benyttes fondsmidler avsatt til folkehelse. 
Det etableres et ansvarlig styre for driften. 
Det utarbeides avtale mellom styret og Marker kommune som regulerer driften av butikken. 
Avtalen godkjennes av formannskapet. 
 
 
  

10/12  
Endring av vedtekter ved Grimsby barnehage 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Endringer i vedtektene til Grimsby barnehage, nummer 2, 7, 9, 10 og 14. 
 
På grunn av endring i formålsparagrafen i Lov om Barnehagen, må Grimsby barnehage endre 
sine vedtekter. Vi har i tillegg gjort noen andre endringer for å tydeliggjøre visse vedtekter. 
Pkt. 2. Endring av formålsparagrafen slik at den er i tråd med barnehageloven. 
Pkt. 7. Presisering av bytte barnehagene i mellom 
Pkt. 9. Presisering av oppholds- og lekeareal, pålagt etter skriftlig tilsyn 
Pkt. 10. Stenging av barnehagen kl 12.00 dagen før Skjærtorsdag. Dette er fordi det er 
avtalefestet (HTA §5.3) og dette er de ansattes rettigheter.  
Pkt. 14. Ny dato for endring av vedtekter 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Endringer i vedtektene til Grimsby barnehage, nummer 2, 7, 9, 10 og 14. 
 
På grunn av endring i formålsparagrafen i Lov om Barnehagen, må Grimsby barnehage endre 
sine vedtekter. Vi har i tillegg gjort noen andre endringer for å tydeliggjøre visse vedtekter. 
Pkt. 2. Endring av formålsparagrafen slik at den er i tråd med barnehageloven. 
Pkt. 7. Presisering av bytte barnehagene i mellom 
Pkt. 9. Presisering av oppholds- og lekeareal, pålagt etter skriftlig tilsyn 
Pkt. 10. Stenging av barnehagen kl 12.00 dagen før Skjærtorsdag. Dette er fordi det er 
avtalefestet (HTA §5.3) og dette er de ansattes rettigheter.  
Pkt. 14. Ny dato for endring av vedtekter 
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11/12  
Refusjonsordning for barn med plass i barnehage i annen  
kommune enn hjemkommunen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for 
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert. 

 

2. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp 
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.  

 

3. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte 
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager. 

 

4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige 
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales 
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner. 

 

5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige 
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har 
oversikt over kostnadene. 

 

6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner gir 
sin tilslutning til ordningen.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

1. Marker kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for 
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert. 

 

2. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp 
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.  

 

3. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte 
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager. 

 

4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige 
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales 
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner. 

 

5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige 
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har 
oversikt over kostnadene. 

 

6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner gir 
sin tilslutning til ordningen.  
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12/12 
Etablering av arbeidsgruppe – prøveordning for bruk av Østfoldbadet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Som Oppvekst og omsorgsutvalgets representanter til arbeidsgruppe for å vurdere bruk av 
Østfoldbadet utnevnes: 
 
Rådmann utpeker virksomhetsleder familie/helse som sekretær for gruppen og innkaller til 
første møte straks utvalget har foretatt utnevnelsen av sine medlemmer. 
 
Behandling: 

  Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 Olaug Falkenberg og May-Britt Heed oppnevnes som utvalgets medlemmer til 

arbeidsgruppen. 
Oppnevnelsen var enstemmig. 
 
Vedtak: 
Som Oppvekst og omsorgsutvalgets representanter til arbeidsgruppe for å vurdere bruk av 
Østfoldbadet utnevnes: 
 
Rådmann utpeker virksomhetsleder familie/helse som sekretær for gruppen og innkaller til 
første møte straks utvalget har foretatt utnevnelsen av sine medlemmer. 

 Olaug Falkenberg og May-Britt Heed oppnevnes som utvalgets medlemmer til 
arbeidsgruppen. 
 
 
 
13/12 
Evaluering av barnevernsnemd i Marker kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Fra og med inneværende valgperiode gis informasjon fra barnevernstjenesten i starten av 
hvert møte i oppvekst/omsorgsutvalget. 
Informasjon gis anonymisert og i lukket møte. 
Tidligere vedtatt mandat for barnevernstjenesten legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
Behandling: 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling. 
Ordningen vurderes innen utgangen av 2012. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med Anita Ruud sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Fra og med inneværende valgperiode gis informasjon fra barnevernstjenesten i starten av 
hvert møte i oppvekst/omsorgsutvalget. 
Informasjon gis anonymisert og i lukket møte. 
Tidligere vedtatt mandat for barnevernstjenesten legges til grunn for det videre arbeidet. 
Ordningen vurderes innen utgangen av 2012. 
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14/12 
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune tas til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 


