
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 27.05.2014 

Tidspunkt: 16.00 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder 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 FO  

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen FO  

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie   

Medlem Terje Nilsen FO  

Medlem Kent Arne Olsson   

Varamedlem Fredrik Hattestad Nesset  Daniel Norløff 

Varamedlem Rolf Sigmund Heed  Roger Fredriksen 

Medlem Eva Martinsen FO  
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Varamedlem Roald Nilsen  Eva Martinsen 

Varamedlem Ole Kristian Krosby  Terje Nilsen 

Medlem Tor Morten Larsen   
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall og kommunalsjef Per Øivind Sundell som sekretær  

Behandlede saker: 23/14-33/14 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 23/14 14/323   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 24/14 11/9   

 Folkehelseprofil 2014  

 

PS 25/14 14/42   

 Søknad om tilleggsbevilgning - vedlikehold av Rødenes kirke  

 

PS 26/14 14/330   

 Kvalitetsstandard for Pleie - Rehabilitering og Omsorgstjenester i Marker 

kommune  

 

PS 27/14 14/343   

 Årsoppgjør med regnskap og årsrapport for 2013  

 

PS 28/14 14/346   

 Felles finansiering for bygging av leiligheter Sagodden/Braarudsaga 

 

PS 29/14 14/369   

 Tertialrapport 1.tertial 2014  

 

PS 30/14 09/640   

 Fritak fra politiske verv i Marker kommune for valgperiodene 2007-2011 og 

2011-2015  

 

PS 31/14 12/327   

 Eventuell spørretime  

 

PS 32/14 14/256   

 Forsøk med stemmerett for 16 og 17-åringer i 2015  

 

PS 33/14 14/89   

 Plankomite for Grimsby barnehage - søknad om fritak  
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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. 

 

Møtet starter kl. 16.00 hvor resultatene fra årets Ungdata-undersøkelse ble presentert.  

 

Referat fra eldrerådsmøte 23.05.2014 ble referert.  

 

23/14  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014: 

Protokoll fra kommunestyret 25.03.2014 ble enstemmig godkjent.  

 

  

24/14  

Folkehelseprofil 2014  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Folkehelseprofil for 2014 for Marker kommune tas til orientering. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 08.04.2014:  

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 27.05.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014: 

Folkehelseprofil for 2014 for Marker kommune tas til orientering. 

 

  

25/14  

Søknad om tilleggsbevilgning - vedlikehold av Rødenes kirke  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det innvilges tilleggsbevilgning på kr 150.000 + mva for vedlikehold av Rødenes 

kirke, prosjekt 510. 

 

2. Utgiften finansieres ved opptak av lån, fortrinnsvis rentekompensert. 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2014 justeres tilsvarende. 
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Behandling/vedtak i formannskapet 10.04.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 27.05.2015: 
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014 
 

1. Det innvilges tilleggsbevilgning på kr 150.000 + mva for vedlikehold av Rødenes 

kirke, prosjekt 510. 

 

2. Utgiften finansieres ved opptak av lån, fortrinnsvis rentekompensert. 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2014 justeres tilsvarende. 

 

  

26/14  

Kvalitetsstandard for Pleie - Rehabilitering og Omsorgstjenester i Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kvalitetsstandard for Pleie- Rehabilitering og Omsorgstjenester i Marker kommune vedtas. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 06.05.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 27.05.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014 

Kvalitetsstandard for Pleie- Rehabilitering og Omsorgstjenester i Marker kommune vedtas. 

 

  

27/14  

Årsoppgjør med regnskap og årsrapport for 2013  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2013. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2013, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
 

3. Regnskapsmessig merforbruk på drift (underskudd) dekkes inn på følgende måte: 
 

a) Inntektsføring av disposisjonsfond, kr 1.987.930,60 

b) Resterende kr 647.026,85 dekkes inn i 2014 ved å redusere budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond med tilsvarende beløp. Rest budsjett avsetning til 

disposisjonsfond for 2014 reduseres da til kr 770.000.  
 

4. Regnskapsmessig merforbruk på investering (underskudd) på kr 28.215,34 dekkes inn 

over investeringsbudsjettet for 2014. 
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Behandling/vedtak i formannskapet 08.05.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 27.05.2014: 
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014: 

 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2013. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2013, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
 

3. Regnskapsmessig merforbruk på drift (underskudd) dekkes inn på følgende måte: 
 

c) Inntektsføring av disposisjonsfond, kr 1.987.930,60 

d) Resterende kr 647.026,85 dekkes inn i 2014 ved å redusere budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond med tilsvarende beløp. Rest budsjett avsetning til 

disposisjonsfond for 2014 reduseres da til kr 770.000.  
 

4. Regnskapsmessig merforbruk på investering (underskudd) på kr 28.215,34 dekkes inn 

over investeringsbudsjettet for 2014. 

 

  

28/14  

Felles finansiering for bygging av leiligheter - Sagodden/Braarudsaga 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune forplikter seg finansielt til 1/3 av boenhet med salgspris på kr 3.750.000, 

det vil si kr 1.250.000. 

 

Beløpet betales tilbake i sin helhet når boenheten er solgt. 

 

Marker kommunes andel finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Behandling: 
Saken utgår.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014 

Saken utgår.  

 

  

29/14  

Tertialrapport 1.tertial 2014  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Tertialrapporten for 1.tertial 2014 tas til orientering 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i kommunestyre 27.05.2014: 
 

1. Tertialrapporten for 1.tertial 2014 tas til orientering. 

 

  

30/14  

Søknad fra Daniel Norløff om fritak fra alle politiske verv i Marker kommune.   

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Daniel Norløff (AP) innvilges fritak fra sine verv som fast representant i 

kommunestyret, fast representant av Oppvekst og omsorgsutvalget, 3. varamedlem i 

formannskapet og kommunens representant i Ungdomsrådet for resten av 

valgperioden.  

Vararepresentant Fredrik Hattestad Nesset  (AP)  rykker inn som fast representant i 

kommunestyret. 

 

2. Følgende suppleringsvalg foretas: 

Siste vararepresentant til kommunestyret  

Representant til Oppvekst og omsorgsutvalget 

Vararepresentant til formannskapet. 

Kommunens representant til Ungdomsrådet.  

 

3. Dersom Daniel Norløff flytter tilbake til Marker kommune innen to år eller mindre,  

fra innvilget fritak, trer han inn igjen i ovennevnte utvalg.   Det vil eventuelt  bli 

fremmet sak for  kommunestyret 

 

Behandling i kommunestyret 27.05.2014: 
Valgkomiteen fremmet følgende forslag til nye representanter: 

Representant til Oppvekst og omsorgsutvalget:  Eva Bergseth 

Ny 2. vararepresentant til Oppvekst og omsorgsutvalget:  Morten Bakker 

Ny 5. vararepresentant formannskapet: Eva Martinsen 

Kommunens representant til Ungdomsrådet;  Kent Olsson.  

 

Siste vararepresentant til kommunestyret utgår 

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014: 

 

1. Daniel Norløff (AP) innvilges fritak fra sine verv som fast representant i 

kommunestyret, fast representant av Oppvekst og omsorgsutvalget, 3. varamedlem i 

formannskapet og kommunens representant i Ungdomsrådet for resten av 

valgperioden.  

Vararepresentant Fredrik Hattestad Nesset  (AP)  rykker inn som fast representant i 

kommunestyret. 

 

2. Følgende suppleringsvalg foretas: 

Representant til Oppvekst og omsorgsutvalget:  Eva Bergseth 

Ny 2. vararepresentant til Oppvekst og omsorgsutvalget:  Morten Bakker 
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Ny 5. vararepresentant til formannskapet: Eva Martinsen 

Kommunens representant til Ungdomsrådet:  Kent Olsson 

 

3. Dersom Daniel Norløff flytter tilbake til Marker kommune innen to år eller mindre,  

fra innvilget fritak, trer han inn igjen i ovennevnte utvalg.   Det vil eventuelt  bli 

fremmet sak for  kommunestyret. 

 

  

31/14  

Eventuell spørretime  

 

Følgende spørsmål ble stilt: 

 Representanten Sten Morten Henningsmoen etterlyste oppfølging vedr.  

signal/edelkreps i vassdraget.  

 

Administrasjonen opplyste at det er tatt kontakt med veterinærinstituttet og bedt om et 

møte. Hensikten er å drøfte både det innspillet som ble gitt med hensyn til elektrisk 

stengsel og eventuelt andre tiltak. 

De har svart at det er en sak som må tas opp med Miljødirektoratet, som har godkjent 

og finansiert tiltaket i Telemarkskanalen, og nevner at erfaringene derfra er noe 

blandede og at det er relativt kostbart. 

Kanalselskapet følger opp kontakten med Miljødirektoratet og avtaler et møte. 

 

 LO  i Indre Østfold v/leder Thormod Jaavall stilte følgende spørsmål: 

Vil ordføreren løfte  til politisk behandling en sak slik at kommunestyret kan vedta en 

offentsiv  for flere læreplasser i kommunen, opptrappingsplan, samt lærling-klausul i 

alle offentlige anbud ? 

 

Ordfører og rådmann orienterte om status vedr. inntak av lærlinger i Marker 

kommune.  

 

 

32/14  

Forsøk med stemmerett for 16 og 17-åringer i 2015  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar å søke om deltagelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 

16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014: 

Kommunestyret vedtar å søke om deltagelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 

16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 
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33/14  

Plankomite for Grimsby barnehage - søknad om fritak  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kent Olsson blir fritatt som medlem av plankomiteen for ny kommunal barnehage 

eller rehabilitering av Grimsby barnehage. 
 

2. Som nytt medlem velges: 

 

Behandling: 
Representanten Kent Olsson, AP erklærte seg inhabil. Enstemmig vedtatt.  

 

Vigdis Lunde ble foreslått som nytt medlem. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.05.2014 
 

1. Kent Olsson blir fritatt som medlem av plankomiteen for ny kommunal barnehage 

eller rehabilitering av Grimsby barnehage. 
 

2. Som nytt medlem velges:  Vigdis Lunde.  
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