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50/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.12 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.12 godkjennes. 
 
  

 
51/12  
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. 
 
  

 
52/12  
Bygging av nye omsorgsboliger  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet: 

1. Marker kommune bygger 10 nye omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger 
ved Braarudjordet. 

2. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Marker kommune og SOBBL 
(SOBBL Boliger AS – utbyggingsselskap)  

3. SOBBL (SOBBL Boliger AS – utbyggingsselskap) bygger boligene for Marker 
kommune (som byggherre) etter at samtlige entrepriser er lagt ut på anbud på DOFFIN 
og godkjent av Marker kommune. 

4. Boligene selges til beboere som tilfredsstiller kravene for å få omsorgsboliger. 
Deretter etableres et borettslag. 

5. Prosjektet gjennomføres innenfor en totalramme på kr 25.000.000 som søkes 
innarbeidet i kommunens budsjett for 2013. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Innstilling til Formannskapet: 
1. Marker kommune bygger 10 nye omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger 

ved Braarudjordet. 
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(SOBBL Boliger AS – utbyggingsselskap)  
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kommune (som byggherre) etter at samtlige entrepriser er lagt ut på anbud på DOFFIN 
og godkjent av Marker kommune. 

4. Boligene selges til beboere som tilfredsstiller kravene for å få omsorgsboliger. 
Deretter etableres et borettslag. 

5. Prosjektet gjennomføres innenfor en totalramme på kr 25.000.000 som søkes 
innarbeidet i kommunens budsjett for 2013. 

 
 
  

53/12  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-15  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Marker kommune 2012 -2015 vedtas. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Kommunestyret: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Marker kommune 2012 -2015 vedtas. 
 
 
 
54/12  
Tilstandsrapport for Marker skole 2011- 2012  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune 2011- 2012 tas til etterretning.  
Følgende tiltak skal gjennomføres for på sikt å bedre resultatene for Marker skole: 
 

1. Skoleeier skal utarbeide kvalitetssystem for grunnskolen i Marker. Kvalitetssystemet 
legges til politisk godkjenning våren 2013. 

2. Skoleeier skal sammen med Marker skole utarbeide en kompetanseplan for personalet 
ved skolen. Kompetanseplanen skal ha hovedfokus på lesing, engelsk og regning. 
Planen skal ha som målsetning at det utdannes lærere i disse fagområdene på 
småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Disse lærerne skal ha et 
veiledningsansvar i forhold til kollegaer. 

3. Det utarbeides lokal mål for alle malrapportene. Forslagene sendes til politisk 
behandling våren 2013. 

4. Marker skole skal vektlegge tidlig innsats ved at 1. – 4. klasse prioriteres når det 
frigjøres lærerressurser grunnet nedgang i elevtall. 

5. Det utarbeides en plan for oppfølgingen i engelsk som bygger på de funn en har i de 
nasjonale prøvene og eksamen. Det er viktig at planen fokuserer på konkrete tiltak i 
engelsk på de forskjellige klassetrinn. 
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6. Marker skole i samråd med skoleeier utarbeide et skolebasert vurderingssystem – 
Hvor god er Marker skole? Arbeidet  er påbegynt.  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Kommunestyret: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune 2011- 2012 tas til etterretning.  
Følgende tiltak skal gjennomføres for på sikt å bedre resultatene for Marker skole: 
 

1. Skoleeier skal utarbeide kvalitetssystem for grunnskolen i Marker. Kvalitetssystemet 
legges til politisk godkjenning våren 2013. 

2. Skoleeier skal sammen med Marker skole utarbeide en kompetanseplan for personalet 
ved skolen. Kompetanseplanen skal ha hovedfokus på lesing, engelsk og regning. 
Planen skal ha som målsetning at det utdannes lærere i disse fagområdene på 
småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Disse lærerne skal ha et 
veiledningsansvar i forhold til kollegaer. 

3. Det utarbeides lokal mål for alle malrapportene. Forslagene sendes til politisk 
behandling våren 2013. 

4. Marker skole skal vektlegge tidlig innsats ved at 1. – 4. klasse prioriteres når det 
frigjøres lærerressurser grunnet nedgang i elevtall. 

5. Det utarbeides en plan for oppfølgingen i engelsk som bygger på de funn en har i de 
nasjonale prøvene og eksamen. Det er viktig at planen fokuserer på konkrete tiltak i 
engelsk på de forskjellige klassetrinn. 

6. Marker skole i samråd med skoleeier utarbeide et skolebasert vurderingssystem – 
Hvor god er Marker skole? Arbeidet  er påbegynt.  

 
  

55/12  
Vurdering av Markers kommunes samlede barnehagetilbud.  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 
Diskusjonsnotatet tas til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Kommunestyret:  
Diskusjonsnotatet tas til orientering. 
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