
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 
Møtedato: 18.04.2013 
Tidspunkt: 18.30 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Medlem Stein Erik Lauvås FO  

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal FO  

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Varamedlem Pernille M. Westlie  Barbro Elisabeth Kvaal 

Varamedlem Inger Anita Ruud  Stein Erik Lauvås 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud 
Behandlede saker: 11/13-16/13 
 
 
 
 
Runar Kasbo  
Varaordfører  
 Eva Enkerud 
 Rådmann 
 
 



  

Side 2 av 5 

Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 11/13 13/193   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 12/13 12/132   
 Marker historielag søker om økonomisk støtte til "Jubileumsbok"  

 

PS 13/13 13/150   
 Medlemskap i Ungt Entreprenørskap  

 

PS 14/13 13/178   
 Støtte til 8. mai arrangement for krigsvetereraner  

 

PS 15/13 13/185   
 Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget  

 

Tilleggssak som ble lagt frem i møte:  

 

PS 16/13 13/209   
 Utmelding av Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget  
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11/13  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak:  
Protokoll fra formannskapets møte 28.02.2013 ble enstemmig godkjent. 
 
  

12/13  
Marker historielag søker om økonomisk støtte til "Jubileumsbok"  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune støtter Marker Historielag ”Jubileumsbok” i  anledning at Marker 
kommune fyller 50 år  i 2014 med kr 40.000,- 
 
Beløpet utgiftsføres på art 1140 – ansvar 1010 – funksjon 100 med dekning av art 1490 – 
ansvar 1010 – funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i formannskapet 
Marker kommune støtter Marker Historielag ”Jubileumsbok” i  anledning at Marker 
kommune fyller 50 år  i 2014 med kr 40.000,- 
 
Beløpet utgiftsføres på art 1140 – ansvar 1010 – funksjon 100 med dekning av art 1490 – 
ansvar 1010 – funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
  

13/13  
Medlemskap i Ungt Entreprenørskap  
 
Rådmannens forslag til vedtak:: 
Marker kommune tegner medlemskap i Ungt Entreprenørskap Østfold  og bevilger kr 5.000,- 
pr. år. 
 
Bevilgningen utgiftsføres på art 1470 – ansvar 7600 – funksjon 325 og dekkes av reserverte 
tilleggsbevilgninger  art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100.  
 
 
Behandling: 
Formannskapet ber Marker skole bidra aktivt i Ungt Entreprenørskap. 
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet 
Marker kommune tegner medlemskap i Ungt Entreprenørskap Østfold  og bevilger kr 5.000,- 
pr. år. 
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Bevilgningen utgiftsføres på art 1470 – ansvar 7600 – funksjon 325 og dekkes av reserverte 
tilleggsbevilgninger  art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100.  
 
Formannskapet ber Marker skole bidra aktivt i Ungt Entreprenørskap. 
 
  

14/13  
Støtte til 8. mai arrangement for krigsveteraner  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune bidrar med støtte til arrangementet 8. mai 2013  for krigsveteraner  med kr 
1.000,-.  
 
Beløpet utgiftsføres på konto art 1120 – ansvar 1010 – funksjon 100 med dekning av art  1490 
– ansvar 1010 – funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune bidrar med støtte til arrangementet 8. mai 2013  for krigsveteraner  med kr 
1.000,-.  
 
Beløpet utgiftsføres på konto art 1120 – ansvar 1010 – funksjon 100 med dekning av art  1490 
– ansvar 1010 – funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
  

15/13  
Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune tar Landbruks- og matdepartementets (LMD) krav om å fjerne forskriftens 
§3. Miljøkrav pkt. 5: ”Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal som ligger innenfor 
vassdragets nedbørfelt skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras eller 
direktesådd høstkorn” til etterretning, men viser igjen til kommunestyrets vedtak PS 86/12, 
23.10.2012, der Marker kommune ønsket å opprettholde forskriftskravet om minst 60 % stubb 
per foretak i Morsa og Haldenvassdraget. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune tar Landbruks- og matdepartementets (LMD) krav om å fjerne forskriftens 
§3. Miljøkrav pkt. 5: ”Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal som ligger innenfor 
vassdragets nedbørfelt skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras eller 
direktesådd høstkorn” til etterretning, men viser igjen til kommunestyrets vedtak PS 86/12, 
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23.10.2012, der Marker kommune ønsket å opprettholde forskriftskravet om minst 60 % stubb 
per foretak i Morsa og Haldenvassdraget. 
 
  

16/13  
Utmelding av Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget  
 
Saken ble lagt frem for formannskapet i møte:   
 

1. Marker Arbeiderparti foreslår at Marker kommune med øyeblikkelig virkning trer ut 
av Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget administrativt og politisk. 

2. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å avslutte Marker kommunes økonomiske 
forpliktelser til vannområdesamarbeidet raskest mulig. 

3. Rådmannen gis oppdrag å komme med forslag til hvordan eventuelle innsparte midler 
ved uttreden av vannområdet kan anvendes på miljøtiltak internt i Marker kommune. 

 
Behandling: 
Formannskap legger frem saken for kommunestyret uten realitetsbehandling.  Enstemmig 
vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet. 
Saken legges frem for kommunestyret uten realitetsbehandling:  
 

1. Marker Arbeiderparti foreslår at Marker kommune med øyeblikkelig virkning trer ut 
av Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget administrativt og politisk. 

2. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å avslutte Marker kommunes økonomiske 
forpliktelser til vannområdesamarbeidet raskest mulig. 

3. Rådmannen gis oppdrag å komme med forslag til hvordan eventuelle innsparte midler 
ved uttreden av vannområdet kan anvendes på miljøtiltak internt i Marker kommune. 
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