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15/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.12 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 31.0.12 godkjennes. 
 
 
  

16/12  
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. 
 
 

 
17/12  
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune har fått seg fremlagt tilstandsrapporten for Marker skole 2010-2011 og har 
følgende merknader til denne: 
 
 
 

 Elevundersøkelsen viser at elevene trives på Marker skole.  
 Skolens resultater på nasjonale prøver er for svake. 
 Eksamensresultatene ved skolen vår, er gode.  
 Vi skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing.  
 Samarbeid hjem – skole er viktig.  

 
Tiltak: 

 Det må fortsatt jobbes med trivselsfremmede tiltak. 
 Vårt mål når det gjelder nasjonale prøver, må være å komme høyere 

enn gjennomsnittet for Østfold fylke. Vi ønsker å måle oss med 
landsgjennomsnittet, så vårt mål er å komme over dette 
gjennomsnittet. 
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 Vi ønsker godt kvalifiserte lærere og vikarer. Det skal gjøres en 
kartlegging og vurdering av fravær blant lærerne og vikarbruk. Ved å 
øke antall faste lærerstillinger kan man redusere vikarbehovet.  

 Arbeidet med å forhindre mobbing skal fortsette. 
 Det skal fortsatt jobbes med å opprettholde et godt samarbeid mellom 

hjem og skole.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune har fått seg fremlagt tilstandsrapporten for Marker skole 2010-2011 og har 
følgende merknader til denne: 

 

 Elevundersøkelsen viser at elevene trives på Marker skole.  
 Skolens resultater på nasjonale prøver er for svake. 
 Eksamensresultatene ved skolen vår, er gode.  
 Vi skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing.  
 Samarbeid hjem – skole er viktig.  

 
Tiltak: 

 Det må fortsatt jobbes med trivselsfremmede tiltak. 
 Vårt mål når det gjelder nasjonale prøver, må være å komme høyere 

enn gjennomsnittet for Østfold fylke. Vi ønsker å måle oss med 
landsgjennomsnittet, så vårt mål er å komme over dette 
gjennomsnittet. 

 Vi ønsker godt kvalifiserte lærere og vikarer. Det skal gjøres en 
kartlegging og vurdering av fravær blant lærerne og vikarbruk. Ved å 
øke antall faste lærerstillinger kan man redusere vikarbehovet.  

 Arbeidet med å forhindre mobbing skal fortsette. 
 Det skal fortsatt jobbes med å opprettholde et godt samarbeid mellom 

hjem og skole.  
 
 
  

18/12  
Høring  - Forskrift til Folkehelseloven  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune støtter uttalelser fra KS i forhold til folkehelselov, med kommunens egen 
vurdering av folkehelesforskriften. Marker kommune mener at formålet i 
folkehelseforskriften ikke kan nås uten økning i økonomiske ressurser til kommunene. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker kommune støtter uttalelser fra KS i forhold til folkehelselov, med kommunens egen 
vurdering av folkehelesforskriften. Marker kommune mener at formålet i 
folkehelseforskriften ikke kan nås uten økning i økonomiske ressurser til kommunene. 
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19/12  
Revidering av lokale retningslinjer om likeverdig behandling  
ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
De lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager videreføres med følgende justering: 
 

 §4, 1.ledd, 2.kulepkt:  
Beregning av antall heltidsplasser foretas med bakgrunn av rapportering pr 
15.desember, 15.mars og 15.september. 

 

 §7, 1.ledd, 3.kulepkt:  
Antall barn pr 15.september, frist 25.september, gir grunnlag for tilskudd i perioden 
september-desember.  

 

 §7, 4.ledd:  
Rapportering 15.mars og 15.september skjer på kommunens skjema. Skjemaet 
signeres med eiers originalsignatur og sendes kommunen innen oppgitte frister      etter 
§7. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
De lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager videreføres med følgende justering: 
 

 §4, 1.ledd, 2.kulepkt:  
Beregning av antall heltidsplasser foretas med bakgrunn av rapportering pr 
15.desember, 15.mars og 15.september. 

 

 §7, 1.ledd, 3.kulepkt:  
Antall barn pr 15.september, frist 25.september, gir grunnlag for tilskudd i perioden 
september-desember.  

 

 §7, 4.ledd:  
Rapportering 15.mars og 15.september skjer på kommunens skjema. Skjemaet 
signeres med eiers originalsignatur og sendes kommunen innen oppgitte frister      etter 
§7. 
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20/12  
Prøveordning for bruk av Østfoldbadet  
 
Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet: 
Uten innstilling. 
 
Behandling: 
Utvalget gikk enstemmig inn for å innstille alternativ 1 til kommunestyret. 
 
Innstilling til formannskapet: 
Alternativ 1: 
Marker kommune dekker billetten til Østfoldbadet inntil 26 ganger ut prøveåret. Den enkelte 
ordner sin egen transport. 
 
  

 

21/12  
Forskrift om fastlegeordningen  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune støtter høringsuttalelse fra KS sammen med en egen vurdering av 
ressursbruk, prioritering og kvalitetsarbeid. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker kommune støtter høringsuttalelse fra KS sammen med en egen vurdering av 
ressursbruk, prioritering og kvalitetsarbeid. 
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