
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Marker rådhus, formannskapssalen 
Møtedato: 13.10.2011 
Tidspunkt: 18.30 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Medlem Stein Erik Lauvås   

Medlem Rita Berget Lindblad   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem John Brynild Bakken FO  

Medlem Marianne Huse   

Medlem Agnar Sigmund Husebråten   

Medlem Amund Willum Rakkestad   

Medlem Grete Dorthea Bjerke   

Varamedlem Nils Henrik Olsson  John Brynild Bakken 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud 
Behandlede saker: 53/11-56/11 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
 
 



  

Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 53/11 11/598   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 54/11 11/600   
 Retur av PC til kommunestyremedlemmene  

 

PS 55/11 11/324   
 Regionalpark Haldenkanalen - finansiering og organisering  

 

PS 56/11 11/546   
 Prinsippvedtak for refusjon  for veg, -vann- og avløp  
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53/11  
Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapets møte 15.09.2011 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Brev fra Røde Kors datert 07.10.11 ble delt ut. 
Marker kommune bevilger kr 7.000,- til bidrag for å holde leksehjelp tirsdager fra kl: 14.30 til 
kl. 16.30.  Beløpet dekkes av konto: 1010 1490 100 – Reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Orientering statsbudsjett 2012. 
Rådmannen anmodes om å vurdere tiltak for å øke den samlede disponible frie rammen 
ytterligere slik at denne utgjør min. 4.5 mill. kroner. 
 
 
Sponsoravtale Ola Vigen Hattestad. 
Marker kommune viderefører sponsoravtale med Ola Vigen Hattestad under forutsetning av 
at de tidligere samarbeidspartere deltar. 
 
 
Avtale med Latvia – Interkommunalt samarbeid. 
Marker kommune fortsetter samarbeid m/Latvia evt. inngå i avtalen som Østfold 
fylkeskommune har framforhandlet i region Cesis. 
Ordfører gis fullmakt til å framforhandle avtale. 
 
 
Orientering ang. Svingbrua v/Ørje sluser. 
Etter samtale med Statens Vegvesen kan Svingbrua v/Slusene bli midlertidig stengt under 
reparasjon. 
 
 
Sentrumstiltak: 
Forslag fra arbeidsgruppen.  Orientering av forslag. 
 
  

54/11  
Retur av PC til kommunestyremedlemmene  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Medlemmer av avtroppende kommunestyret som har disponert kommunal PC tilbys å kjøpe 
disse for kr 1 000,-. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Beløpet endres til kr 100,-  
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Beløpet innberettes til skattemyndighetene. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Medlemmer av avtroppende kommunestyret som har disponert kommunal PC tilbys å kjøpe 
disse for kr 100,-. 
 
Beløpet innberettes til skattemyndighetene. 
 
  

55/11  
Regionalpark Haldenkanalen - finansiering og organisering  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar deltakelse i Regionalpark Haldenkanalen og slutter seg til 
finansieringen slik det er foreslått i saksframlegget. Grensekommunenes andel av 
finansieringen dekkes av utviklingsavtalen. 
 
Til politisk medlem i Regionalparkrådet velges fra Marker kommune 
 
representant ……………….. med …………………… som vararepresentant.  
 
Til næringslivsmedlem i Regionalparkrådet velges fra Marker kommune 
 
representant ……………….. med …………………… som vararepresentant.  
 
Regionalparkrådet konstituerer seg selv.  
 
Behandling: 
Saken tas til orientering. 
Saken legges fram til behandling i nytt kommunestyre. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Saken tas til orientering. 
Saken legges fram til behandling i nytt kommunestyre. 
 
  

56/11  
Prinsippvedtak for refusjon  for veg, -vann- og avløp  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Hovedregel ved salg av tilleggsareal skal være at dersom fradelingen medfører at restarealet 
av tomten ikke er byggbar eller kan tildeles som tilleggsareal til annen tomt, så skal 100 % 
refusjon belastes. Om tomten deles eller kan deles på flere av nabotomtene, så  skal de betale 
sin forholdsmessige andel, 50% dersom det ikke på det aktuelle tidspunkt er andre 
interessenter. Om restareal kan betraktes som byggbar tomt, skal refusjon ikke beregnes. 
 
I tilfeller der tildeling av tilleggsareal må betraktes som en følge av uhensiktsmessig 
regulering eller disponeringer som kommunen/utbygger initierer, skal refusjon ikke beregnes. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Hovedregel ved salg av tilleggsareal skal være at dersom fradelingen medfører at restarealet 
av tomten ikke er byggbar eller kan tildeles som tilleggsareal til annen tomt, så skal 100 % 
refusjon belastes. Om tomten deles eller kan deles på flere av nabotomtene, så  skal de betale 
sin forholdsmessige andel, 50% dersom det ikke på det aktuelle tidspunkt er andre 
interessenter. Om restareal kan betraktes som byggbar tomt, skal refusjon ikke beregnes. 
 
I tilfeller der tildeling av tilleggsareal må betraktes som en følge av uhensiktsmessig 
regulering eller disponeringer som kommunen/utbygger initierer, skal refusjon ikke beregnes. 
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