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56/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.12 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.12 godkjennes. 
 
 
  

57/12  
Referater  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referater på vedlagte lister tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Referater på vedlagte lister tas til etterretning. 
 
Vedtak: 
Referater på vedlagte lister tas til etterretning. 
 
 

  

58/12  
Ruskonsulent i Marker kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet: 
Ut fra en helhetlig vurdering oppretter Marker kommune ikke stilling som ruskonsulent. 
Oppgaver tillegges andre stillinger og avdelinger. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Formannskapet: 
Ut fra en helhetlig vurdering oppretter Marker kommune ikke stilling som ruskonsulent. 
Oppgaver tillegges andre stillinger og avdelinger. 
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59/12  
Evaluering av ACT-team mellom Mosseregionen, Østfold Sykehus og Indre Østfold 
kommuner  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet: 
Marker kommune sin deltakelse i felles ACT team i Indre Østfold avvikles fra 01.06.13. 
 
Frigjorte midler som følge av dette i 2013 nyttes til delefinansiering av opprettelse av stilling 
som spesialpedagogisk ressurs. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Formannskapet: 
Marker kommune sin deltakelse i felles ACT team i Indre Østfold avvikles fra 01.06.13. 
 
Frigjorte midler som følge av dette i 2013 nyttes til delefinansiering av opprettelse av stilling 
som spesialpedagogisk ressurs. 
 
 
  

60/12  
Vurdering av behov for spesialpedagogstilling for barnehagene i Marker  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet: 

1. Det tilsettes førskolelærer med minimum 90 studiepoeng spesialpedagogikk fra august 
2013.  

 

2. Utgiften for 2013 dekkes ved bruk av tidligere avsatt fond kombinert med bruk av 
frigjorte midler fra avviklingen av samarbeidet med ACT-teamet. 

 

3. Finansiering av stillingen fra 2014 og videre inn i neste planperiode vurderes nærmere 
ved kommende konsekvensjustering av basis driftsrammer.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Formannskapet: 

1. Det tilsettes førskolelærer med minimum 90 studiepoeng spesialpedagogikk fra august 
2013.  

 

2. Utgiften for 2013 dekkes ved bruk av tidligere avsatt fond kombinert med bruk av 
frigjorte midler fra avviklingen av samarbeidet med ACT-teamet. 

 

3. Finansiering av stillingen fra 2014 og videre inn i neste planperiode vurderes nærmere 
ved kommende konsekvensjustering av basis driftsrammer.  
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61/12  
Brukerstyrt personlig assistent  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 
Marker kommune opprettholder avtalen med ULOBA.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Kommunestyret: 
Marker kommune opprettholder avtalen med ULOBA.  
 
 
 

62/12  
Innføring av Multidosepakninger  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

1. Marker bo og Servicesenter innfører Multidosepakninger både for langtidsplasser i 
institusjon og i hjemmetjenesten fra 1.januar 2013. 

 

2. Utgiften forutsettes dekkes innenfor virksomhetens driftsramme. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Kommunestyret: 

1. Marker bo og Servicesenter innfører Multidosepakninger både for langtidsplasser i 
institusjon og i hjemmetjenesten fra 1.januar 2013. 

 

2. Utgiften forutsettes dekkes innenfor virksomhetens driftsramme. 
 
 
  

63/12  
Salg av plasser til Eidsberg kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 
Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å kjøpe 5 plasser fra april 2013 til en pris av 
2500 kr. i døgnet pr. plass. Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å videreføre kjøp av 
3 plasser fra 1.1.2013 til 1.4.2013.  
 
Ekstrainntektene for 2013 som er beregnet til ca 2,0 mill. koner tillegges driftsrammen for 
virksomhet omsorg for delvis inndekning for merutgifter ved salg av plasser. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Innstilling til Kommunestyret: 
Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å kjøpe 5 plasser fra april 2013 til en pris av 
2500 kr. i døgnet pr. plass. Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å videreføre kjøp av 
3 plasser fra 1.1.2013 til 1.4.2013.  
 
Ekstrainntektene for 2013 som er beregnet til ca 2,0 mill. koner tillegges driftsrammen for 
virksomhet omsorg for delvis inndekning for merutgifter ved salg av plasser. 
  

 

 

64/12  
Stilling som økonomimedarbeider innen virksomhet omsorg  
 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 
 

Det opprettes ny 60 % stilling som økonomikonsulent innen virksomhet omsorg. Denne 
kombineres med eksisterende 40 % stilling som boligkoordinator. Utgifter til den nye 
stillingen dekkes over generell økning av basis driftsramme for omsorg i 2013 i samsvar med 
rådmannens budsjettforslag. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Kommunestyret: 
 

Det opprettes ny 60 % stilling som økonomikonsulent innen virksomhet omsorg. Denne 
kombineres med eksisterende 40 % stilling som boligkoordinator. Utgifter til den nye 
stillingen dekkes over generell økning av basis driftsramme for omsorg i 2013 i samsvar med 
rådmannens budsjettforslag. 
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