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Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget 
Møtested: Marker Rådhus 
Møtedato: 22.11.2011 
Tidspunkt : 18.30 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Leder Øystein Jaavall   

Nestleder Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Daniel Norløff   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Olaug Falkenberg   

Medlem Tove Granli Foss   

Medlem Pernille M. Westlie   
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Per Øivind Sundell 
Behandlede saker: 30/11-35/11 
 
 
 
 
Øystein Jaavall  
leder  
 Per Øivind Sundell 
 leder 
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30/11  
Godkjenning av protokoll  
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.10.11 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.10.11 godkjennes. 
 
 

  

31/11  
Referater  
Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 
 
 

  

32/11  
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 tas til orientering og sendes videre til skoleeier 
dvs. kommunestyret for drøfting. Skolens ledelse og tillitsvalgte inviteres til å delta i 
drøftingen sammen med skoleeier. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 tas til orientering og sendes videre til skoleeier 
dvs. kommunestyret for drøfting. Skolens ledelse og tillitsvalgte inviteres til å delta i 
drøftingen sammen med skoleeier. 
 
 
  

 

 

 



  

Side 4 av 5 

33/11  
Delegasjon av myndighet til MHVIØ  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelselovens kap 3 er lagt til 
kommunestyret, delegeres til Miljørettet Helsevern i Indre Østfold IKS. 

a.) Delegasjonen gjelder fra 1.1.2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i  
      Folkehelselovens § 9. 
b.) Klage på vedtak fattet etter punkt 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser    
      og skal fremmes som sak i kommunens klagenemnd før eventuell endelig avgjørelse  
      hos Fylkesmannen. 
c.) Kommunestyret kan etter behov trekke hele, eller deler av delegasjonen tilbake. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelselovens kap 3 er lagt til 
kommunestyret, delegeres til Miljørettet Helsevern i Indre Østfold IKS. 

c.) Delegasjonen gjelder fra 1.1.2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i  
      Folkehelselovens § 9. 
d.) Klage på vedtak fattet etter punkt 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser    
      og skal fremmes som sak i kommunens klagenemnd før eventuell endelig avgjørelse  
      hos Fylkesmannen. 
c.) Kommunestyret kan etter behov trekke hele, eller deler av delegasjonen tilbake. 

 
 

34/11  
Endring av vedtektene for Grimsby barnehage  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
 

1. Grimsby barnehage har 4 ukers sommerstengt fra og med sommeren 2012. 
 

2. Vedtektene for Grimsby barnehage, punkt 10, endres til: 
 

10. ÅPNINGSTID OG FERIE 
 

Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 06.00 til 17.00 
 

Barnehagen har stengt 4 uker i juli. 
 

Barnehagen er stengt: 
- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 følger skoleruta    
og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 
- julaften, nyttårsaften.  
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Behandling: 
Olaug Falkenberg, SP, fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret:  
 
Vedtektene for Grimsby barnehage, punkt 10, endres til: 
Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 06.00 til 17.00. 
Barnehagen er stengt: 

- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 følger                     
skoleruta og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 

- Julaften, nyttårsaften 
 
Medlemmene i utvalget ønsker å stå fritt i den videre behandlingen av saken. 
 
Forslaget til representanten Olaug Falkenberg, SP, ble vedtatt 7 mot 2 stemmer. 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Vedtektene for Grimsby barnehage, punkt 10, endres til: 
 

10. ÅPNINGSTID OG FERIE 
 

Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 06.00 til 17.00 
 

Barnehagen er stengt: 
- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 følger skoleruta    
og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 
- julaften, nyttårsaften.  
 
Medlemmene i utvalget ønsker å stå fritt i den videre behandlingen av saken. 
 

  

 

35/11  
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune tas til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune tas til orientering. 
 
 
  

 


