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1/13  
Godkjenning av protokoll  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 04.12.2012 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 04.12.2012 godkjennes. 
 
  

 
2/13  
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. 
 
  

 
3/13  
Politiråd  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret fatter vedtak om at Marker kommunes SLT styringsgruppe skal fungere som 
politiråd for Marker. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret fatter vedtak om at Marker kommunes SLT styringsgruppe skal fungere som 
politiråd for Marker. 
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4/13  
Folkehelseprofil 2013 for Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Folkehelseprofil 2013 for Marker kommune tas til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Folkehelseprofil 2013 for Marker kommune tas til orientering. 
 
 
  

5/13  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-15  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012-15 vedtas. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012-15 vedtas. 
 
 
  

6/13  
Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i grunnskoleloven av 17. juli 1998 nr.61, §§ 2-9, 2-10, 9a- 1 og 9a-4, og 
opplæringslovens forskrift §§ 3-5,3-6 og 3-7, fastsettes forskrift om ordensreglement 
for grunnskolen i Marker kommune. 

2. Nytt reglement skal gjøres kjent for elever og foreldre. 
3. Med utgangspunkt i det kommunale ordensreglementet utarbeider Marker skole egne 

trivsels -  / kjøreregler  
- Alle skolens råd og utvalg skal være delaktig i utarbeidelsen disse. 
- Samarbeidsutvalget er vedtaksorgan. 
- Ved eventuell uoverensstemmelse vil bestemmelsene i opplæringsloven og 

i det kommunale ordensreglementet for grunnskolen ha fortrinn fremfor 
skolens egne trivselsregler. 
  

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Med hjemmel i grunnskoleloven av 17. juli 1998 nr.61, §§ 2-9, 2-10, 9a- 1 og 9a-4, og 

opplæringslovens forskrift §§ 3-5,3-6 og 3-7, fastsettes forskrift om ordensreglement 
for grunnskolen i Marker kommune. 

2. Nytt reglement skal gjøres kjent for elever og foreldre. 
3. Med utgangspunkt i det kommunale ordensreglementet utarbeider Marker skole egne 

trivsels -  / kjøreregler  
- Alle skolens råd og utvalg skal være delaktig i utarbeidelsen disse. 
- Samarbeidsutvalget er vedtaksorgan. 
- Ved eventuell uoverensstemmelse vil bestemmelsene i opplæringsloven og 

i det kommunale ordensreglementet for grunnskolen ha fortrinn fremfor 
skolens egne trivselsregler. 
  

 
 

7/13  
Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014 - 2026 - Oppnevning av 
representant  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Oppvekst- og omsorgutvalget oppnevner følgende representant til plankomiteen for rullering 
av kommunal plan for kulturbygg og fysisk aktivitet: 
 
--------------------------------------------------- 
 
Behandling: 
Utvalget hadde følgende forslag til oppnevning av representant: 
AP: Daniel Norløff 
SP: Olaug Falkenberg 
 
Avstemming: 
Daniel Norløff:  5 stemmer 
Olaug Falkenberg:  4 stemmer 
 
Som representant fra Oppvekst- og omsorgsutvalget velges:   Daniel Norløff. 
 
Vedtak: 
Oppvekst- og omsorgutvalget oppnevner følgende representant til plankomiteen for rullering 
av kommunal plan for kulturbygg og fysisk aktivitet:    Daniel Norløff 
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8/13  
Lokale mål i tilstandsrapporten for Marker skole  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagte lokale mål i tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune vedtas. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Vedlagte lokale mål i tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune vedtas. 
 
 
  

9/13  
Godkjenning av selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Ny selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Ny selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS godkjennes. 
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