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Følgende uttalelser til budsjett 2013 ble delt ut: 

• Utdanningsforbundet 

• Marker skole: 

       -  referat fra samarbeidsutvalget 29. november 2012, datert 03.11.2012 

 -  Uttalelse fra SU, datert 30.11.2012 

• Marker Orienteringslag – Tilskudd til serveringshytte i Fjella. 

• Ressurssituasjonen i psykisk helse. 

Uttalelsene tas til etterretning og videresendes til kommunestyret.  
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83/12  

Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapsmøte 15.11.2012 ble enstemmig godkjent. 
 

84/12  
Fortsatt utleie av del av eiendommen gnr. 90 bnr. 306 i Marker til Reidar Søby 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker formannskap godkjenner at Reidar Søby fortsatt får leie det sydligste rommet i 
eiendommen gnr. 90 bnr. 306 ”Solheim II” i Marker f.o.m. 1. september 2012 til og med  
31. desember 2014.  Gjensidig oppsigelsesfrist 3 måneder.  Leiepris kr. 160,- pr. m2 pr. år. 
 
Behandling: 
Representanten Runar Kasbo (Krf) fremmet følgende forslag: 

 
Vedtak i formannskapet: 
Marker formannskap godkjenner at Reidar Søby fortsatt får leie det sydligste rommet i 
eiendommen gnr. 90 bnr. 306 ”Solheim II” i Marker f.o.m. 1. september 2012 til og med  
31. desember 2014.  Gjensidig oppsigelsesfrist 3 måneder.  Leiepris kr. 160,- pr. m2 pr. år. 
 

Leieprisen halveres. 
 
Ved alternativ votering ble rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for 
representanten Runar Kasbo sitt forslag. 

  

85/12  
Husordensregler for eneboligene og leilighetene på Ørjetun  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker formannskap godkjenner rådmannens forslag til husordensregler for eneboligene og 
leilighetene på Ørjetun. Disse iverksettes umiddelbart. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker formannskap godkjenner rådmannens forslag til husordensregler for eneboligene og 
leilighetene på Ørjetun. Disse iverksettes umiddelbart. 
 
  

86/12  
Budsjettjustering, kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Driftsbudsjettet for 2012 justeres slik: 
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Kontonummer   Opprinnelig/ Endring Endring 
Budsjett 

etter 
  Kontonavn Nå budsjett Utgifter Inntekter justering 

1370 1800 201 Kjøp av tjenester private barnehager 7 380 000 913 000 0 8.293.000 
1940 1800 201 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -913 000 -913 000 

      0 
SUM   7 380 000 913 000 -913 000  

 
2. Stipulerte merkostnader for kommende planperiode 2012-2016 søkes innarbeidet i 

kommende budsjett og økonomiplan. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Driftsbudsjettet for 2012 justeres slik: 
 

Kontonummer   Opprinnelig/ Endring Endring 
Budsjett 

etter 
  Kontonavn Nå budsjett Utgifter Inntekter justering 

1370 1800 201 Kjøp av tjenester private barnehager 7 380 000 913 000 0 8.293.000 
1940 1800 201 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -913 000 -913 000 

      0 
SUM   7 380 000 913 000 -913 000  

 
2. Stipulerte merkostnader for kommende planperiode 2012-2016 søkes innarbeidet i 

kommende budsjett og økonomiplan. 
 
 

87/12  
Stilling som økonomimedarbeider innen virksomhet omsorg  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det opprettes ny 60 % stilling som økonomikonsulent innen virksomhet omsorg. Denne 
kombineres med eksisterende 40 % stilling som boligkoordinator. Utgifter til den nye 
stillingen dekkes over generell økning av basis driftsramme for omsorg i 2013 i samsvar med 
rådmannens budsjettforslag. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Det opprettes ny 60 % stilling som økonomikonsulent innen virksomhet omsorg. Denne 
kombineres med eksisterende 40 % stilling som boligkoordinator. Utgifter til den nye 
stillingen dekkes over generell økning av basis driftsramme for omsorg i 2013 i samsvar med 
rådmannens budsjettforslag. 
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88/12  

Delegering av kompetanse til å begjære tvangsfullbyrdelse  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Ordførerens kompetanse som kommunens rettslige representant til å begjære tvangs-
fullbyrdelse (utlegg, tvangssalg og andre tvangsforføyninger) vedrørende kommunens krav på 
kommunale avgifter og privatrettslige krav delegeres til skatteoppkreveren i kommunen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Ordførerens kompetanse som kommunens rettslige representant til å begjære tvangs-
fullbyrdelse (utlegg, tvangssalg og andre tvangsforføyninger) vedrørende kommunens krav på 
kommunale avgifter og privatrettslige krav delegeres til skatteoppkreveren i kommunen. 
 
  

89/12  
Evaluering av ACT-team mellom Mosseregionen, Østfold Sykehus og Indre Østfold 
kommuner  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune sin deltakelse i felles ACT team i Indre Østfold avvikles fra 01.06.13. 
 
Frigjorte midler som følge av dette i 2013 nyttes til delefinansiering av opprettelse av stilling 
som spesialpedagogisk ressurs. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune sin deltakelse i felles ACT team i Indre Østfold avvikles fra 01.06.13. 
 
Frigjorte midler som følge av dette i 2013 nyttes til delefinansiering av opprettelse av stilling 
som spesialpedagogisk ressurs. 
 
  

90/12  
Ruskonsulent i Marker kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Ut fra en helhetlig vurdering oppretter Marker kommune ikke stilling som ruskonsulent. 
Oppgaver tillegges andre stillinger og avdelinger. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
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Ut fra en helhetlig vurdering oppretter Marker kommune ikke stilling som ruskonsulent. 
Oppgaver tillegges andre stillinger og avdelinger. 
 
  

91/12  
Vurdering av behov for spesialpedagogstilling for barnehagene i Marker  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det tilsettes førskolelærer med minimum 90 studiepoeng spesialpedagogikk fra august 
2013.  

 

2. Utgiften for 2013 dekkes ved bruk av tidligere avsatt fond kombinert med bruk av 
frigjorte midler fra avviklingen av samarbeidet med ACT-teamet. 

 

3. Finansiering av stillingen fra 2014 og videre inn i neste planperiode vurderes nærmere 
ved kommende konsekvensjustering av basis driftsrammer.  

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

1. Det tilsettes førskolelærer med minimum 90 studiepoeng spesialpedagogikk fra august 
2013.  

 

2. Utgiften for 2013 dekkes ved bruk av tidligere avsatt fond kombinert med bruk av 
frigjorte midler fra avviklingen av samarbeidet med ACT-teamet. 

 

3. Finansiering av stillingen fra 2014 og videre inn i neste planperiode vurderes nærmere 
ved kommende konsekvensjustering av basis driftsrammer.  

 
 

92/12  
Salg av plasser til Eidsberg kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å kjøpe 5 plasser fra april 2013 til en pris av 
2500 kr. i døgnet pr. plass. Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å videreføre kjøp av 3 
plasser fra 1.1.2013 til 1.4.2013.  
 
Ekstrainntektene for 2013 som er beregnet til ca 2,0 mill. koner tillegges driftsrammen for 
virksomhet omsorg for delvis inndekning for merutgifter ved salg av plasser. 
 
Behandling: 
Ordføreren Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende tillegg: 
Formannskapet ber om at det føres eget prosjektregnskap på salg av plasser og  avtalen med 
Eidsberg forhandles ved utgangen av oktober hvert år. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med ordfører Stein Erik Lauvås tillegg ble enstemmig 
vedtatt. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å kjøpe 5 plasser fra april 2013 til en pris av 
2500 kr. i døgnet pr. plass. Marker Kommune tilbyr Eidsberg kommune å videreføre kjøp av 3 
plasser fra 1.1.2013 til 1.4.2013.  
 
Ekstrainntektene for 2013 som er beregnet til ca 2,0 mill. koner tillegges driftsrammen for 
virksomhet omsorg for delvis inndekning for merutgifter ved salg av plasser. 
 
Det føres eget prosjektregnskap på salg av plasser og avtalen med Eidsberg forhandles ved 
utgangen av oktober hvert år. 
 

 

93/12  
Brukerstyrt personlig assistent  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune opprettholder avtalen med ULOBA.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune opprettholder avtalen med ULOBA.  
 
 

94/12  
Innføring av Multidosepakninger  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker bo og Servicesenter innfører Multidosepakninger både for langtidsplasser i 
institusjon og i hjemmetjenesten fra 1.januar 2013. 

 

2. Utgiften forutsettes dekkes innenfor virksomhetens driftsramme. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Marker bo og Servicesenter innfører Multidosepakninger både for langtidsplasser i 
institusjon og i hjemmetjenesten fra 1.januar 2013. 

 

2. Utgiften forutsettes dekkes innenfor virksomhetens driftsramme. 
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95/12  
Askim Kulturhus- søknad om driftsstøtte  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Askim Kulturhus AS’ søknad om driftsstøtte avslås. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Askim Kulturhus AS’ søknad om driftsstøtte avslås. 
 
 

96/12  
Kunstgressbane  - Opptak av lån  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune opptar et lån på inntil kr 400.000 som sluttfinansiering av kunstgressbanen. 
 
Vedtaket innebærer ingen endring av finansieringsrammen, men sikrer momskompensasjon 
for beløpet. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedatt. 
 
Rådmannens innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune opptar et lån på inntil kr 400.000 som sluttfinansiering av kunstgressbanen. 
 
Vedtaket innebærer ingen endring av finansieringsrammen, men sikrer momskompensasjon 
for beløpet. 
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