
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtedato: 30.04.2013 
Tidspunkt: 18.00 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Leder Stein Erik Lauvås   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Gunnar Leren   

Medlem Daniel Norløff   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth FO  

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Turid Dypedal FO  

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye FO  

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud FO  

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie FO  

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kjell Haug   

Varamedlem Jan Freddy Hagen  Turid Dypedal 
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Varamedlem Tove Granli Foss  Theodor Bye 

Varamedlem Gustav Otto Braarud  Pernille M. Westlie 

Varamedlem Olaug Falkenberg  Iver Thorvald Halvorsrud 

Varamedlem Kent Arne Olsson  Kirsten Hofseth 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud 
Behandlede saker: 24/13-34/13 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 24/13 13/207   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 25/13 13/207   
 Referater  

 

PS 26/13 12/596   
 Partnerskapet Østfoldhelsa - oppstart av reforhandlingsprosess Avtale 

mellom Østfold fylkeskommune og Østfoldkommunene 

 

PS 27/13 13/46   
 Grimsby barnehage - ombygning innenfor dagens bygningsmasse.  

 

PS 28/13 13/143   
 Felles politiråd for Marker og Rømskog  

 

PS 29/13 13/208   
 Planer om vindkraftverk i Årjängs kommun i Sverige - høring etter FN's 

Espoo-konvensjon  

 

PS 30/13 10/557   
 Felles planstrategi og planprogram for Marker, Rømskog og Aremark 

2012-2016  

 

PS 31/13 13/185   
 Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget  

 

PS 32/13 13/209   
 Eventuell utmelding av Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget  

 

PS 33/13 12/327   
 Eventuell spørretime  
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PS 34/13 13/138   
 Stortingsvalget 2013 - Oppnevning av valgstyre  
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Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets § 4. 

Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i  Smaalenenes avis og på 
marker.kommune.no.   
  
25 av 25 medlemmer var tilstede og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt.  
  
Ordfører ønsket kommunestyret, representanter fra administrasjonen og tilhørere vel møtt. 
Det ble ikke stilt noen spørsmål under innbyggernes spørretime. 
 

24/13  
Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra kommunestyremøte  12.03.2013 ble enstemmig godkjent 
 
  

25/13  
Referater  
Vedtak: 
Referert uten merknader. 
 
  

26/13  
Partnerskapet Østfoldhelsa - oppstart av reforhandlingsprosess  
Avtale mellom Østfold fylkeskommune og Østfoldkommunene 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune undertegner partnerskapsavtale Østfoldhelsa gjeldende fra 1.7.13- 31.12.15. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget 16.04.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets  innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013 
Marker kommune undertegner partnerskapsavtale Østfoldhelsa gjeldende fra 1.7.13- 31.12.15. 
 
  

27/13  
Grimsby barnehage - ombygning innenfor dagens bygningsmasse.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommunestyre vedtar den skisserte planløsning for underetasjen i Grimsby barnehage.  
 
Kostnadene, kr 640.000,-  dekkes slik :  
Avsatt til vognskjul i budsjett 2013 (I-FD-13-5):  kr 100.000 
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Momskompensasjon av kostnadsoverslaget:   kr 129.000 

Totalt:         kr 640.000 
Bruk av ubrukte lånemidler:     kr 411.000 

 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013: 
Marker kommunestyre vedtar den skisserte planløsning for underetasjen i Grimsby barnehage.  
 
Kostnadene, kr 640.000,-  dekkes slik :  
Avsatt til vognskjul i budsjett 2013 (I-FD-13-5):  kr 100.000 
Momskompensasjon av kostnadsoverslaget:   kr 129.000 

Totalt:         kr 640.000 
Bruk av ubrukte lånemidler:     kr 411.000 

 
  

28/13  
Felles politiråd for Marker og Rømskog  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Det opprettes et felles politiråd for kommunene Marker og Rømskog  
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 16.04.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013 
Det opprettes et felles politiråd for kommunene Marker og Rømskog  
 
  

29/13  
Planer om vindkraftverk i Årjängs kommun i Sverige - høring etter FN's Espoo-
konvensjon  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune mener forslaget til utredningsprogram er godt dekkende, men vil under-
streke betydningen av at det blir gjort vurderinger for områdene også på norsk side. Spesielt 
gjelder dette i forhold til lyd og påvirkning på landskapet. En ønsker her visualiseringer som 
nevnt i saksframlegget. 
 
Videre er det ønskelig at det blir gjort vurderinger i forhold til utbygging av omsøkt anlegg 
alene, men også i kombinasjon med en eventuell utbygging på Joarknatten på norsk side. 
 
En vurdering av områdets attraktivitet som reisemål og bosted sett i forhold til en eventuell 
utbygging, vil også være ønskelig. 
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En ber også om at Marker kommunes vedtak i forbindelse med nettilknytningen blir tillagt 
vekt i utredningen. 
 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013 
Marker kommune mener forslaget til utredningsprogram er godt dekkende, men vil under-
streke betydningen av at det blir gjort vurderinger for områdene også på norsk side. Spesielt 
gjelder dette i forhold til lyd og påvirkning på landskapet. En ønsker her visualiseringer som 
nevnt i saksframlegget. 
 
Videre er det ønskelig at det blir gjort vurderinger i forhold til utbygging av omsøkt anlegg 
alene, men også i kombinasjon med en eventuell utbygging på Joarknatten på norsk side. 
 
En vurdering av områdets attraktivitet som reisemål og bosted sett i forhold til en eventuell 
utbygging, vil også være ønskelig. 
 
En ber også om at Marker kommunes vedtak i forbindelse med nettilknytningen blir tillagt 
vekt i utredningen. 
 
  

30/13  
Felles planstrategi og planprogram for Marker, Rømskog og Aremark 2012-2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Felles planstrategi for Aremark Marker og Rømskog 2012 – 2016 vedtas. 
 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Representanten Barbro Kvaal (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det påføres årstall når de forksjellige planene er vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med tilleggsforslag fra repr. Barbro Kvaal ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013: 
Felles planstrategi for Aremark Marker og Rømskog 2012 – 2016 vedtas. 
Det påføres årstall når de forksjellige planene er vedtatt. 
 
  

31/13  
Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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 
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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/vedtak i formannskapet 18.04.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 

1. Marker kommune tar Landbruks- og matdepartementets (LMD) krav om å fjerne 
forskriftens § 3 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. 

Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag: 

2. Det innarbeidede 40/60-reglelen bør imidlertid gjelde inntil tilfredsstillende 
miljøtiltak er utarbeidet på det enkelte gårdsbruk – for eksempel gjennom oppdatering 
av eksisterende miljøplaner. I de særlig sårbare områdene av vassdraget – det vil si 
nord for Ørje – bør det med bakgrunn i miljøplanene inngås mer forpliktede 
miljøkontrakter for den enkelte gårsbruk.  

3. Marker kommune forutsetter at nødvendig tid og ressurser stilles til disposisjon for en 
forsvarlig omlegging av virkemidlene. 

 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP)  fremmet følgende endrnigsforslag til Sten Morten 
Henningsmoens forslag:  

 

I pkt. 2 utgår -   for eksempel gjennom oppdatering av eksisterende miljøplaner. I de særlig 
sårbare områdene av vassdraget – det vil si nord for Ørje – bør det med bakgrunn i 
miljøplanene inngås mer forpliktede miljøkontrakter for den enkelte gårsbruk” 

Ved votering ble omforenet vedtak dvs. forslag fra SP med endring fra AP enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013 

1. Marker kommune tar Landbruks- og matdepartementets (LMD) krav om å fjerne 
forskriftens § 3 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. 

2. Det innarbeidede 40/60-reglelen bør imidlertid gjelde inntil tilfredsstillende miljøtiltak 
er utarbeidet på det enkelte gårdsbruk  

3. Marker kommune forutsetter at nødvendig tid og ressurser stilles til disposisjon for en 
forsvarlig omlegging av virkemidlene. 

 
  

32/13  
Utmelding av Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget  
 
Forslag fra Marker Arbeiderparti: 

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. 
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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/vedtak i formannskapet 18.04.2013: 
Formannskapet legger frem saken for kommunestyret uten realitetsbehandling.  
Dette ble  enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Brev fra NITO datert 30.04.2013 ble delt ut.  
 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 1:  
Administrasjonen trer ut inne 1/9 – 2013.  
 
Kristelig Folkeparti ba om gruppemøte:  
Møtet satt etter gruppemøte. 
 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om å utrede konsekvensene for Marker 
kommune økonomisk og administrativt ved en utmeldelse av Vannområdet Haldenvassdraget.  
Saken skal behandles av kommunestyret den 18. juni. 

Senterpartiet be om gruppemøte. 
Møtet satt etter gruppemøte. 
 
Det ble votert over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013 
Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om å utrede konsekvensene for Marker 
kommune økonomisk og administrativt ved en utmeldelse av  Vannområdet 
Haldenvassdraget.  Saken skal behandles av kommunestyret den 18. juni. 
 

33/13  
Eventuell spørretime  
Ingen spørsmål ble stilt. 
 

34/13  
Stortingsvalget 2013 - Oppnevning av valgstyre  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet velges som valgstyre for Stortingsvalget 2013. 
 

Som valgstyrets leder oppnevnes: __________________ 
Som valgstyrets nestleder oppnevnes: _______________ 
 
Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Valgstyrets leder oppnevnes:  Runar Kasbo 
Valgstyrets nestleder oppnevnes:  Kjersti Nythe Nilsen 
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Rådmannens forslag til vedtak med de oppnevnte representanter ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 30.04.2013 
Formannskapet velges som valgstyre for Stortingsvalget 2013. 
 

Som valgstyrets leder oppnevnes: Runar Kabo 
Som valgstyrets nestleder oppnevnes: Kjersti Nythe Nislen 
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