
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget 

Møtested: Marker Rådhus 

Møtedato: 16.09.2014 

Tidspunkt: 18:30  

 

Funksjon  Navn     Forfall   Møtt for  

Leder Øystein Jaavall   

Nestleder Roy Gunnar Løvstad   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Jens Gunneng   

Medlem Eva Bergseth              FU  

Medlem Olaug Falkenberg   

Medlem Tove Granli Foss   

Medlem Pernille M. Westlie              FO  

Varamedlem Gerd Mitchell        Pernille M. Westlie 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Virksomhetsleder MBSS Morten Aalborg, virksomhetsleder Marker skole Mona W Søbyskogen, 

virksomhetsleder Grimsby barnehage Tove S. Wang, barnehagefagligrådgiver Unni Degnes, 

virksomhetsleder Familie og Helse Bjørg Olsson og rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 21/14-29/14 

 

 

 

 

 

 

Øystein Jaavall  

Leder  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Morten Aalborg og Mona W. Søbyskogen er nye virksomhetsledere fra august 2014. De 

deltok for å presentere seg selv og si litt om det de jobber med for tiden og aktuelle saker 

for de kommende månedene.  
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21/14  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.05.14 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Oppvekst – og omsorgsutvalget 06.05.14 godkjennes. 

 

 

  

22/14  

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. 

 

 

  

23/14  

Bosetting av flyktninger fra 2011 - 2012 og 2014 -2016.  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune bosetter 4 personer  i 2015 i tillegg til bosetting i 2014. 

Marker kommune tar opp lån gjennom Husbanken til videre utlån, slik at flyktninger kan 

kjøpe sin egen bolig. 

 

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

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune bosetter 4 personer  i 2015 i tillegg til bosetting i 2014. 

Marker kommune tar opp lån gjennom Husbanken til videre utlån, slik at flyktninger kan 

kjøpe sin egen bolig. 
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24/14  

Skjenkebevilling  

Kjartan Eg Lodden - Taraldrud gård 

 

Rådmannen endret sin innstilling i møtet før saken ble behandlet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Kjartan Eg Lodden, Taraldrud gård, innvilges alminnelig bevilling for skjenking, med utvidet 

rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2. 

Det innvilges skjenking både inne i bryggeriet og utenfor bryggerilokalet i inngjerdet område. 

Bevillingen gjelder frem til 01.06.16. 

 

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

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Kjartan Eg Lodden, Taraldrud gård, innvilges alminnelig bevilling for skjenking, med utvidet 

rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2. 

Det innvilges skjenking både inne i bryggeriet og utenfor bryggerilokalet i inngjerdet område. 

Bevillingen gjelder frem til 01.06.16. 

 

 

  

25/14  

Serveringsbevilling  

Kjartan Eg Lodden - Taraldrud gård 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård innvilges serveringsbevilling frem til 01.06.16. 

 

Behandling: 
Rådmannens innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård innvilges serveringsbevilling frem til 01.06.16. 

 

 

 

26/14  

Salgsbevilling - ny  

Kjartan Eg Lodden - Taraldrud gård 

 

Rådmannens endret sin innstilling i møtet før saken ble behandlet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Det innvilges bevilling for salg, med utvidet rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 

1 i tidsrommet fra innvilgelsen fra til 01.06.16. 

Bevillingen gjelder for Taraldrud Gårdsbutikk alle dager innenfor de begrensningene som er 

angitt i de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene vedtatt av Marker 

kommune. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Det innvilges bevilling for salg, med utvidet rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 

1 i tidsrommet fra innvilgelsen fra til 01.06.16. 

Bevillingen gjelder for Taraldrud Gårdsbutikk alle dager innenfor de begrensningene som er 

angitt i de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene vedtatt av Marker 

kommune. 

 

 

  

27/14  

Serveringsbevilling  

Valentinos 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Søknad fra Emma Nathalie Tørnros om serveringsbevilling ved Valentinos innvilges. 

 

Behandling: 
Rådmannen opplyste at administrasjonen ikke har mottatt noen uttalelse fra politiet. 

 

Rådmannens innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

Søknad fra Emma Nathalie Tørnros om serveringsbevilling ved Valentinos innvilges. 

 

 

  

28/14  

GRIMSBY BARNEHAGE, REHABILITERING ELLER NY  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

1. Den valgte plangruppa arbeider videre for å komme fram til et konkret forslag om 

etablering av en ny kommunal barnehage i Ørje sentrum som erstatning for Grimsby 

barnehage.  

2. Plangruppa disponerer vedtatt investeringsbeløp på kr 670.000 + mva ført på kto 

0230.5121.221.538 til evt kjøp av ekstern bistand den måtte ha behov for i den videre 

jobbinga.  

 

Behandling: 
På utvalgsmøtet ble det presisert at representant Kent Olsson (Ap) kun deltok på det første 

møtet i plangruppa. På grunn av mulige habilitetsutfordringer senere i saken ble han erstattet 

med Vigdis Lunde (Ap) i Kommunestyrets møte 27.05.14, sak 33/14. 

 

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

1. Den valgte plangruppa arbeider videre for å komme fram til et konkret forslag om 

etablering av en ny kommunal barnehage i Ørje sentrum som erstatning for Grimsby 

barnehage.  

2. Plangruppa disponerer vedtatt investeringsbeløp på kr 670.000 + mva ført på kto 

0230.5121.221.538 til evt kjøp av ekstern bistand den måtte ha behov for i den videre 

jobbinga.  

 

 

  

29/14  

Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune (del 2) - høring  

Frist;30.september 2014 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2, Høringsutkast juni 

2014, tas til orientering. 

2. Framtidig tilbudsstruktur i Indre-Østfold-regionen må opprettholdes, og gjerne 

styrkes. 

3. Det bør legges til rette for et mest mulig helhetlig videregående skoleløp for elevene i 

Indre-Østfold regionen. 

 

Behandling: 
Rådmannen endrer teksten noe i siste setning i strekpunkt 5, under «Viktige momenter fra 

Marker til høringen»: Ved å samle hvert enkelt yrkesfag til en av skolene oppnår man dette.  

 

Poenget med endringen er at det skal komme tydelig fram av teksten at ikke alle yrkesfagene 

skal samles ved en og samme skole, men at utdanningsløpet for hvert enkelt yrkesfag foregår 

kun ved en av skolene og ikke begge slik som situasjonen er for enkelte yrkesfag i dag. 

 

Representanten Roy Løvstad (Ap) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i 

innstillingen: 

4. Det må foreligge et godt og variert kollektivtilbud tilpasset de ulike skolene. 

 

Rådmannens forslag til innstilling med tilleggsforslag fra repr. Roy Løvstad ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2, Høringsutkast juni 

2014, tas til orientering. 

2. Framtidig tilbudsstruktur i Indre-Østfold-regionen må opprettholdes, og gjerne 

styrkes. 

3. Det bør legges til rette for et mest mulig helhetlig videregående skoleløp for elevene i 

Indre-Østfold regionen. 

4. Det må foreligge et godt og variert kollektivtilbud tilpasset de ulike skolene. 

 

 


