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1/11  
Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra oppvekst og omsorgsutvalgets møte 07.12.2010 ble enstemmig godkjent. 
 
  

2/11  
Referater  
Vedtak: 
Referert uten merkander. 
 
  

3/11  
Høringssvar - Forslag til lov om kommunale helse-og omsorgstjenester  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester vedtas. 
 
Behandling: 
Representanten Nora Rakkestad (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Det er positivt at kommunene kan få avgjøre hvordan de skal yte tjenester til sine innbyggere, 
men det må følge økonomiske ressurser med hvis ikke, kan endringene føre til økt press på 
kommunen til å bruke ufaglært, billigere arbeidskraft på en rekke områder.  Det kan bli stort 
press på den/de som skal avgjøre om en tjeneste er forsvarlig utført og samtidig være 
ansvarlig for at budsjett overholdes. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Nora Rakkestad ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester vedtas. 
 
Det er positivt at kommunene kan få avgjøre hvordan de skal yte tjenester til sine innbyggere, 
men det må følge økonomiske ressurser med hvis ikke, kan endringene føre til økt press på 
kommunen til å bruke ufaglært, billigere arbeidskraft på en rekke områder.  Det kan bli stort 
press på den/de som skal avgjøre om en tjeneste er forsvarlig utført og samtidig være 
ansvarlig for at budsjett overholdes. 
 
  

4/11  
Tilbud om avtale vedrørende kjøp av helhetlig krisesentertilbud til menn  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune inngår avtale om kjøp av krisesentertilbud til menn ved Krisesenteret for 
Fredrikstad og Hvaler. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker kommune inngår avtale om kjøp av krisesentertilbud til menn ved Krisesenteret for 
Fredrikstad og Hvaler. 
 
  

5/11  
Høring  - Folkehelseloven  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til Folkehelselov vedtas. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak. 
Forslag til høringsuttalelse fra Marker kommune til Folkehelselov vedtas. 
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