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35/12  
Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra Oppvekst og omsorgsutvalgets møte 08.05.2012 ble enstemmig godkjent. 
 
  

36/12  
Referater  
Vedtak: 
Referert uten merknader 
 
  

37/12  
Forebygging av frafall i videregående skole, etablering av ordning med sosialfaglige 
rådgivere  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1) Marker kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim 
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes 
sosialfaglige kontorer. 

 

2) Marker kommune bevilger inntil kr 44.000 til tiltaket i 2012. Utgiften dekkes over art 
1490, ansvar 1010 og funksjon 100, reserverte tilleggsbevilgninger. 
 

3) Tiltaket søkes innarbeidet i kommende økonomiplan som fast årlig bevilgning. 
Summen indeksjusteres årlig i tråd med lønnsutviklingen for kommunale 
arbeidstakere. 
 

4) Bevilgningen gjøres under forutsetning om at de øvrige kommunene fatter tilsvarende 
vedtak. 
 

5) Marker kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafalls-
forebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 

1. Marker kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim 
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes 
sosialfaglige kontorer. 

 

2. Marker kommune bevilger inntil kr 44.000 til tiltaket i 2012. Utgiften dekkes over art 
1490, ansvar 1010 og funksjon 100, reserverte tilleggsbevilgninger. 
 

3. Tiltaket søkes innarbeidet i kommende økonomiplan som fast årlig bevilgning. 
Summen indeksjusteres årlig i tråd med lønnsutviklingen for kommunale 
arbeidstakere. 
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4. Bevilgningen gjøres under forutsetning om at de øvrige kommunene fatter tilsvarende 
vedtak. 
 

5. Marker kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafalls-
forebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold. 

 
  

38/12  
Omgjøring av hjemler i Pleie og Omsorg  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ved ledighet i stillinger omgjøres hjelpepleierhjemler med inntil 4,5 årsverk til sykepleier 
stillinger. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i oppvekst og omsorgsutvalget: 
Ved ledighet i stillinger omgjøres hjelpepleierhjemler med inntil 4,5 årsverk til sykepleier 
stillinger. 
 
  

39/12  
Evaluering av Marker Frivilligsentral  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Marker kommune opprettholder det kommunale eierskapet av Marker 
Frivilligsentralen. 

 

2. Statstilskuddet tilfaller kommunen. 
 

3. Marker Frivilligsentral organiseres som egen avdelig under virksomhet kultur og 
fritid. 

 

4. Styret for Marker Frivilligsentralen legges ned. 
 

5. Vedtekter for Marker Frivilligsentral revideres i henhold til sentrale retningslinjer og 
legges fram for godkjenning i kommunestyret. 

 

6. Rådmannen arbeider videre med de utfordringer som er påpekt i evalueringsrapporten, 
datert 28.11.11. 

 

7. Rådmannen arbeider videre med å få etablert en eierstruktur der lag, organisasjoner og 
kommunen er likeverdige parter i eierskapet til Marker Frivilligsentralen. 

 
Vedtak i Frivilligsentralen 04.05.2012: 
Styret i Frivilligsentralen slutter seg til rådmannens punkt 1-3  
og 5-7. 
Styret ønsker primært, som foreslått i tidligere vedtak, at Frivilligsentralen løftes ut som egen 
resultatenhet. 
Alternativt kan dette foreløpig utredes nærmere gjennom arbeidet som gjøres iht. punkt 6 og 
7. 
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Behandling i oppvekst og omsorgsutvalget: 
Representanten Tove Granli Foss (SP)   fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 
Frivilligsentralens styre fortsetter som i dag.  Ordningen med eget styre for frivilligsentralen 
evalueres i forbindelse med behandling av Frivilligsentralens årsrapport for 2012.  
 
Rådmannens forslag til innstilling med unntak av pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Representanten Tove Granli Foss sitt forslag til nytt pkt. 4  fra ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Marker kommune opprettholder det kommunale eierskapet av Marker 
Frivilligsentralen. 

 

2. Statstilskuddet tilfaller kommunen. 
 

3. Marker Frivilligsentral organiseres som egen avdelig under virksomhet kultur og 
fritid. 

 
4. Frivilligsentralens styre fortsetter som i dag.  Ordningen med eget styre for 

frivilligsentralen evalueres i forbindelse med behandling av Frivilligsentralens 
årsrapport for 2012.  

 
 

5. Vedtekter for Marker Frivilligsentral revideres i henhold til sentrale retningslinjer og 
legges fram for godkjenning i kommunestyret. 

 

6. Rådmannen arbeider videre med de utfordringer som er påpekt i evalueringsrapporten, 
datert 28.11.11. 

 

7. Rådmannen arbeider videre med å få etablert en eierstruktur der lag, organisasjoner og 
kommunen er likeverdige parter i eierskapet til Marker Frivilligsentralen. 

 
  

40/12  
Indre Østfold lokalmedisinske senter  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Marker kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. 
 

2. Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for 
Indre Østfold legevakt. 

 

3. Marke kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer 
selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra 01.10.12. 

 

4. Marker kommune bevilger kr 24.000 for kostnader til daglig leder i 2012. Utgiften dekkes 
over art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100, Reserverte tilleggsbevilgninger. 

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

1. Marker kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. 
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2. Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for 
Indre Østfold legevakt. 

 

3. Marke kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer 
selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra 01.10.12. 

 

4. Marker kommune bevilger kr 24.000 for kostnader til daglig leder i 2012. Utgiften dekkes 
over art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100, Reserverte tilleggsbevilgninger. 
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