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19/13  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 04.06.13 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 04.06.13 godkjennes. 

 

 

  

20/13  

Referater  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 

 

 

  

21/13  

Marker kommunes system for kontroll og oppfølging av grunnskole og 

voksenopplæring.  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem (internkontrollsystem) for grunnskolen vedtas. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem (internkontrollsystem) for grunnskolen vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Side 4 av 5 

22/13  

Rehabilitering av Grimsby barnehage  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

  

23/13  

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 - 2017  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 – 2017 vedtas. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 – 2017 vedtas. 

 

 

  

24/13  

Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013 - 2017  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 
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Høringsnotat - kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes fokus 

på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere fokus 

på kvalitet. 

 

Marker kommune mener det i små og mellomstore kommuner bør være kommunestyret som 

behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre, men også ansvarliggjøre. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes fokus 

på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere fokus 

på kvalitet. 

 

Marker kommune mener det i små og mellomstore kommuner bør være kommunestyret som 

behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre, men også ansvarliggjøre. 

 

 

  

26/13  

Salgsbevilling alkoholholdig drikk - Rema 1000 Ørje  

Rema 1000 Ørje 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

1. Rema 1000 v/styrer Morten Trømborg-Frogner innvilges bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 frem til 1.6.2016. 
 

2. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 

gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

1. Rema 1000 v/styrer Morten Trømborg-Frogner innvilges bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 frem til 1.6.2016. 
 

2. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 

gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 

 

  

 


