
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 
Møtedato: 24.09.2013 
Tidspunkt: 18.00 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
 
Leder Stein Erik Lauvås            FD (sak 61 og 62) 

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Gunnar Leren          FD (sak 53 og 54) 

Medlem Daniel Norløff   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Eva Martinsen   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye   

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   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kjell Haug   
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Varamedlem Kent Arne Olsson For Stein Erik Lauvås i sak  i sak 61 og 62
For Gunnar Leren i sak 53 og 54 

Varamedlem Tove Granli Foss For Iver Halvorsrud 

   
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Espen Jaavall og kommunalsjef Vidar Østenby som sekretær.  
 
Behandlede saker: 

 
53/13-69/13 

 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Espen Jaavall 
 rådmann 
 
 



  

Side 3 av 14 

Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 53/13 13/467   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 54/13 13/276   
 Tiltak for å redusere budsjettoverskridelser innen virksomhet Omsorg  

 

PS 55/13 10/236   
 Eierskapsmelding for Indre Østfold  

 

PS 56/13 13/43   
 Marker kommunes system for kontroll og oppfølging av grunnskole og 

voksenopplæring.  

 

PS 57/13 13/55   
 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Skole - bruk av vikarer"  

 

PS 58/13 13/456   
 Politianalysen - Høring Frist: 1. oktober 2013 

 

PS 59/13 13/485   
 Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 - 

2017  

 

PS 60/13 13/493   
 Delegeringsreglement Marker kommune  

 

PS 61/13 09/640   
 Fritak fra politiske verv i Marker kommune  

 

PS 62/13 13/536   
 Valg av ny ordfører  
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PS 63/13 12/327   
 Eventuell spørretime  

 

PS 64/13 13/539   
 Tertialrapport 2.tertial 2013  

 

PS 65/13 13/518   
 Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013 - 2017  

 

PS 66/13 13/519   
 Høringsnotat - kvalitet i pleie-og omsorgstjenesten  

 

PS 67/13 13/486   
 Salgsbevilling alkoholholdig drikk - Rema 1000 Ørje 

 

PS 68/13 13/491   
 Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv Høring 

 

PS 69/13 12/118   
 Høgås og Elgåsen vindkraftverk - Høring  
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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. 
 

Telemarksforskning presenterte gjennomført drifts- og resultatanalyse av pleie- og 
omsorgstjenesten i Marker kommune 
 

 

53/13  
Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra kommunestyremøte  ble enstemmig godkjent. 
 
  

54/13  
Tiltak for å redusere budsjettoverskridelser innen virksomhet Omsorg  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyrets vedtak i k.sak 41/13 pkt 2 utgår og erstattes av: 
 

Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg:  
 

A.  Reduksjon med en D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 
08.00 i stedet for 07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 

1.59 årsverk – fastlønn: kr 560.000 
  Feriepenger:   kr 83.000 
  Sosiale utg:   kr 125.000 

Helligdagstillegg:  kr 4.000 
Totalt:    kr 772.000 (pr år) 
  

B. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling, kr 247.200 årslønn + kr 61.800 
i sosiale utgifter. Totalt kr 309.000 (pr år) 

 
Behandling i administrasjonsustvalget 12.09.2013: 
Andre Grandal fremmet følgende forslag;  Foreslår å utsette saken. 
Andre Grandals forslag falt med 2 stemmer.  
 
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013:  
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Kommunestyrets vedtak i k.sak 41/13 pkt 2 utgår og erstattes av: 
 

Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg:  
 

A.  Reduksjon med en D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 
08.00 i stedet for 07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 

1.59 årsverk – fastlønn: kr 560.000 
  Feriepenger:   kr 83.000 
  Sosiale utg:   kr 125.000 

Helligdagstillegg:  kr 4.000 
Totalt:    kr 772.000 (pr år) 
  

B. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling, kr 247.200 årslønn + kr 61.800 
i sosiale utgifter. Totalt kr 309.000 (pr år) 

 
  

55/13  
Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommune vedtar ”Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold - Revidert 
utgave, juni 2013” 
 
Behandling i formannskapet 12.09.2013: 
Saken utsettes. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Saken utsettes. 
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013:: 
Ordfører Stein Erik  Lauvås (AP) fremmet følgende forslag: 
Marker kommune vedtar ”Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold, Revidert 
utgave, juni 2013. 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Marker kommune vedtar ”Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold, Revidert 
utgave, juni 2013. 
 

 

56/13  
Marker kommunes system for kontroll og oppfølging av grunnskole og 
voksenopplæring.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem (internkontrollsystem) for grunnskolen vedtas. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 (sak PS 21/13) 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem (internkontrollsystem) for grunnskolen vedtas. 
 
  

57/13  
Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Skole - bruk av vikarer"  
 
Kontrollutvalgets forslag til innstilling: 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet “ Skole – bruk av vikarer” i Marker kommune tas til 
etterretning. 

2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas. 
3. Rådmannen vurderer om opplegget for balansert målstyring er hensiktsmessig 

utformet for skolens vedkommende. 
4. Rådmannen må prioritere å bringe sykefraværet ned på det fastsatte mål. 
5. Rådmannen vurderer om møtevirksomheten i skolen kan organiseres på en slik måte 

som berører undervisningen i mindre grad, f.eks. ved faste ukentlige møtetider, hvor 
det ikke foregår undervisning. 

 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Kommunestyret anbefaler at revisjonen i rapportens anbefalinger bør bruke ordet ”for” i 
stedet for ”mot” 
Kontrollutvalgets innstilling med kommunestyrets anbefalinger  ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Kommunestyret anbefaler at revisjonen i rapportens anbefalinger bør bruke ordet ”for” i 
stedet for ”mot” 
 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet “ Skole – bruk av vikarer” i Marker kommune tas 
til etterretning. 

2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas. 
3. Rådmannen vurderer om opplegget for balansert målstyring er hensiktsmessig 

utformet for skolens vedkommende. 
4. Rådmannen må prioritere å bringe sykefraværet ned på det fastsatte mål. 
5. Rådmannen vurderer om møtevirksomheten i skolen kan organiseres på en slik 

måte som berører undervisningen i mindre grad, f.eks. ved faste ukentlige 
møtetider, hvor det ikke foregår undervisning. 
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58/13  
Politianalysen - Høring  - Frist: 1. oktober 2013 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune registrerer at NOU 2013:9 er en omfattende analyse og aksepterer de 
premisser den legger for en viktig etat, dens mulighet for rasjonell myndighetsutøvelse og 
forhold til det publikum og de verdier som den skal beskytte. 
 
Som en konsekvens av konklusjoner og ønskede forutsetninger i NOU 2013:9, er det en 
logisk slutning at den politienheten som i dag bestyres av Lensmannen i Marker og Rømskog 
må bli vesentlig styrket.  Den umiddelbare nærhet til RGR Ørje, som er landets 2. største 
landeverts grensepassering, tilsier i seg selv et nærvær av politiet.  
 
Både trafikk over grensen, grensekriminalitet og kriminalitet for øvrig i nærområdet har økt 
markant. Vi ser derfor ikke annen reell, faglig vurdering enn at Lensmannskontoret for 
Marker og Rømskog forblir i Ørje, får styrket bemanning og heldøgns betjening. 
 
En styrket politienhet plassert i Ørje sikrer rask responstid ikke bare til en viktig 
grenseovergang, men gir en reell politidekning i en geografisk relativt stor region.  
 
Behandling/vedtak i formannskapet 12.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Marker kommune registrerer at NOU 2013:9 er en omfattende analyse og aksepterer de 
premisser den legger for en viktig etat, dens mulighet for rasjonell myndighetsutøvelse og 
forhold til det publikum og de verdier som den skal beskytte. 
 
Som en konsekvens av konklusjoner og ønskede forutsetninger i NOU 2013:9, er det en 
logisk slutning at den politienheten som i dag bestyres av Lensmannen i Marker og Rømskog 
må bli vesentlig styrket.  Den umiddelbare nærhet til RGR Ørje, som er landets 2. største 
landeverts grensepassering, tilsier i seg selv et nærvær av politiet.  
 
Både trafikk over grensen, grensekriminalitet og kriminalitet for øvrig i nærområdet har økt 
markant. Vi ser derfor ikke annen reell, faglig vurdering enn at Lensmannskontoret for 
Marker og Rømskog forblir i Ørje, får styrket bemanning og heldøgns betjening. 
 
En styrket politienhet plassert i Ørje sikrer rask responstid ikke bare til en viktig 
grenseovergang, men gir en reell politidekning i en geografisk relativt stor region.  
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59/13  
Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 - 2017  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 – 2017 vedtas. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013 
Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 – 2017 vedtas. 
 

60/13  
Delegeringsreglement Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av politikere og rådmannen som får i 
oppdrag å revidere gjeldende deleringsreglement og legge dette fram for 
kommunestyret i deres første møte i 2014.  

2. Som politiske representanter velges …………… 
3. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa.  

 
Behandling i formannskapet 12.09.2013: 
Ordfører Stein Erik Lauvås fremmet følgende forslag til pkt. 2 
Som politiske representanter velges ordfører og Sten Morten Henningsmoen (SP). 
 
Rådmannens innstilling med forslag fra ordfører Stein Erik Lauvås ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013:: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013 

1. Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av politikere og rådmannen som får i 
oppdrag å revidere gjeldende deleringsreglement og legge dette fram for 
kommunestyret i deres første møte i 2014.  

2. Som politiske representanter velges ordfører og Sten Morten Henningsmoen (SP) 
3. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa.  
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61/13  
Fritak fra politiske verv i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til  vedtak:  
Stein Erik Lauvås fritas fra alle politiske verv i Marker kommune for resten av inneværende 
valgperiode.  
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) erklærte seg inhabil.  
 
Varaordfører Runar Kasbo (Krf) tiltrådte som ordfører,  Representanten Kjersti N. Nilsen 
(AP) tiltrådte som settevaraordfører.  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Varaordfører Runar Kasbo takket Stein Erik Lauvås for en stor innsats for Marker kommune. 
Stein Erik Lauvås takket kommunestyret og administrasjonen for godt samarbeid gjennom 10 
år. 
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Stein Erik Lauvås fritas fra alle politiske verv i Marker kommune for resten av inneværende 
valgperiode.  
 
  

62/13  
Valg av ny ordfører  
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
Til ordfører i Marker kommune for resten av inneværende valgperiode velges…  
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013:: 
Valgkomiteens fremmet følgende  innstilling: 
Ordfører:    Kjersti Nythe Nilsen 
KS, fylkesrådet   Kjersti Nythe Nilsen 
Regionrådet    Kjersti Nythe Nilsen 
Forhandlingsutvalget:   Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Arbeidsmiljøutvalget:   Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Grensekomiteen   Kjersti Nythe Nilsen 
Konfliktrådet i Østfold:  Kjersti Nythe Nilsen 
Avlastningshjemmet Brennemoen: Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Mortenstua    Kjersti Nythe Nilsen  Vara:  Morten Bakker 
Indre Østfold Renovasjon  Kjersti Nythe Nilsen  Vara:  Morten Bakker 
Alarmsentralen   Kjersti Nythe Nilsen 
Krisesenter    Kjersti Nythe Nilsen 
Indre Med.kompetansesenter : Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Grenserådet    Kjersti Nythe Nilsen 
Indre Østfold Utvikling IKS  Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
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Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Til ordfører i Marker kommune for resten av inneværende valgperiode velges Kjersti Nythe 
Nilsen  
 
KS, fylkesrådet   Kjersti Nythe Nilsen 
Regionrådet    Kjersti Nythe Nilsen 
Forhandlingsutvalget:   Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Arbeidsmiljøutvalget:   Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Grensekomiteen   Kjersti Nythe Nilsen 
Konfliktrådet i Østfold:  Kjersti Nythe Nilsen 
Avlastningshjemmet Brennemoen: Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Mortenstua    Kjersti Nythe Nilsen  Vara:  Morten Bakker 
Indre Østfold Renovasjon  Kjersti Nythe Nilsen  Vara:  Morten Bakker 
Alarmsentralen   Kjersti Nythe Nilsen 
Krisesenter    Kjersti Nythe Nilsen 
Indre Med.kompetansesenter : Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
Grenserådet    Kjersti Nythe Nilsen 
Indre Østfold Utvikling IKS  Kjersti Nythe Nilsen  Vara: Morten Bakker 
 
  

63/13  
Eventuell spørretime  
Ingen spørsmål ble stilt. 
 
  

64/13  
Tertialrapport 2.tertial 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapporten for 2.tertial 2013 tas til orientering. 
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Tertialrapporten for 2.tertial 2013 tas til orientering. 
 
  

65/13  
Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013 - 2017  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Representanten Barbro Kvaal (H) vurdert som  ikke inhabil.  
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013: 
Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 
 
  

66/13  
Høringsnotat - kvalitet i pleie-og omsorgstjenesten  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes fokus 
på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere fokus 
på kvalitet. 
 
Marker kommune mener det i små og mellomstore kommuner bør være kommunestyret som 
behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre, men også ansvarliggjøre. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 24.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret:  
Marker kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes fokus 
på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere fokus 
på kvalitet. 
 
Marker kommune mener det i små og mellomstore kommuner bør være kommunestyret som 
behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre, men også ansvarliggjøre. 
 
  

67/13  
Salgsbevilling alkoholholdig drikk - Rema 1000 Ørje  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Rema 1000 v/styrer Morten Trømborg-Frogner innvilges bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 frem til 1.6.2016. 

 

2. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget  17.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013 
 

1. Rema 1000 v/styrer Morten Trømborg-Frogner innvilges bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 frem til 1.6.2016. 

 

2. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 
  

68/13  
Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv  - Høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  

1. Marker kommune går inn for å oppheve ulvesona.  
 

2. Subsidiært utvides ulvesona nordover og at 49 % -regelen ikke benyttes utover den 
nye grensa for ulvesona. 
 

3. Hvis ulvesona opprettholdes, kan nevnte områder i høringsnotatet vest for E6 og vest 
for Glomma med mer tas ut. 
 

Behandling/vedtak i Viltnemnda 12.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013 

1. Marker kommune går inn for å oppheve ulvesona.  
 

2.  Subsidiært utvides ulvesona nordover og at 49 % -regelen ikke benyttes utover den 
nye grensa for ulvesona. 
 

3. Hvis ulvesona opprettholdes, kan nevnte områder i høringsnotatet vest for E6 og vest 
for Glomma med mer tas ut. 

 
  

69/13  
Høgås og Elgåsen vindkraftverk - Høring  
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Marker kommune tar tilleggsopplysningene til orientering, 
 
Behandling i kommunestyret 24.09.2013: 
Varaordfører Runar Kasbo  (Krf) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt.  Ingen vara møtte. 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 24.09.2013 
Marker kommune tar tilleggsopplysningene til orientering, 
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