
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 07.10.2014 

Tidspunkt: 18.00 

 

 

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 May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen FO  

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye FO  

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad FO  

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   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Eva Martinsen   

Medlem Tor Morten Larsen FO  
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Varamedlem Jan Freddy Hagen  Roger Fredriksen 

Varamedlem Tove Granli Foss  Theodor Bye 

Varamedlem Olaug Falkenberg  Nora Rakkestad 

Varamedlem Harald A. Forsberg  Tor Morten Larsen 
 

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Vidar Østenby som sekretær 

 

Behandlede saker: 

 

42/14-58/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

  

 Espen Jaavall 

          rådmann 
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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. 

 

Før møtet startet var det følgende informasjon: 

 Telemarksforskning – gjennomgang av rapporten vedr. analyse av barnevernstjenesten 

i Marker kommune.  

 Helsehuset – orienterte om virksomheten og utviklingsplaner.  

 

 

42/14  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Protokoll fra kommunestyremøte 17.06.2014 ble enstemmig godkjent.  

 

  

43/14  

Tertialrapport - 2. tertial 2014  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 2 for 2014 tas til etterretning og fø lgende tiltak iverksettes fram til 01.07.15: 

1. Ansettelsesstopp; vakante stillinger holdes vakante så  lenge det er forsvarlig.  

2. Vikarer benyttes kun nå r det er helt nø dvendig ut fra forsvarlighetshensyn.  

3. Overtid skal væ re på lagt og benyttes kun nå r det er helt nø dvendig ut fra 

forsvarlighetshensyn 

4. Innkjø psstopp; bare de helt nø dvendige innkjø pene foretas  

5. Nye tiltak innen barnevern iverksettes ikke uten forutgå ende godkjenning av rå dmannen.  

6. Rå dmannen fremmer egen sak om innfø ring av eiendomsskatt så  snart det lar seg gjø re.  

Behandling: 
Marker Senterparti ved representant Sten Morten Henningsmoen fremmet følgende 

tilleggsforslag:  

Pkt. 7:  I saken må mulige innsparingstiltak som kan komme til erstatning for eiendomsskatt 

fremgår.  

 

Rådmannens  forslag til innstilling med tilleggsforslag fra representanten Sten Morten 

Henningsmoen ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyre 7. oktober 2014 
Tertialrapport 2 for 2014 tas til etterretning og fø lgende tiltak iverksettes fram til 01.07.15: 

1. Ansettelsesstopp; vakante stillinger holdes vakante så  lenge det er forsvarlig.  

2. Vikarer benyttes kun nå r det er helt nø dvendig ut fra forsvarlighetshensyn.  
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3. Overtid skal væ re på lagt og benyttes kun nå r det er helt nø dvendig ut fra 

forsvarlighetshensyn 

4. Innkjø psstopp; bare de helt nø dvendige innkjø pene foretas  

5. Nye tiltak innen barnevern iverksettes ikke uten forutgå ende godkjenning av rå dmannen.  

6. Rå dmannen fremmer egen sak om innfø ring av eiendomsskatt så  snart det lar seg gjø re.  

7. I saken må  mulige innsparingstiltak som kan komme til erstatning for eiendomsskatt 

fremgå r.  

 

  

44/14  

Fastsetting av planprogram - felles kommuneplan for Rømskog, Aremark og Marker  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune fastsetter Planprogram for felles kommuneplan for Rømskog, Aremark og 

Marker, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyre 7.oktober 2014: 

Marker kommune fastsetter Planprogram for felles kommuneplan for Rømskog, Aremark og 

Marker, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13. 

 

  

45/14  

Skjenkebevilling – Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård 

 

Rådmannens forslag til innstilling:  

Kjartan Eg Lodden, Taraldrud gård, innvilges alminnelig bevilling for skjenking, med utvidet 

rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2. 

Det innvilges skjenking både inne i bryggeriet og utenfor bryggerilokalet i inngjerdet område. 

Bevillingen gjelder frem til 01.06.16. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyre 07.10.2014: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyre 07.10.2014 

Kjartan Eg Lodden, Taraldrud gård, innvilges alminnelig bevilling for skjenking, med utvidet 

rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2. 

Det innvilges skjenking både inne i bryggeriet og utenfor bryggerilokalet i inngjerdet område. 

Bevillingen gjelder frem til 01.06.16. 
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46/14  

Serveringsbevilling – Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård innvilges serveringsbevilling frem til 01.06.16. 

 

Behandling/vedtak  i Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyre 07.10.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyre 07.10.2014: 

Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård innvilges serveringsbevilling frem til 01.06.16. 

 

  

47/14  

Salgsbevilling - ny – Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det innvilges bevilling for salg, med utvidet rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 

1 i tidsrommet fra innvilgelsen fra til 01.06.16. 

Bevillingen gjelder for Taraldrud Gårdsbutikk alle dager innenfor de begrensningene som er 

angitt i de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene vedtatt av Marker 

kommune. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

Det innvilges bevilling for salg, med utvidet rett til tilvirkning, av alkoholholdig drikk gruppe 

1 i tidsrommet fra innvilgelsen fra til 01.06.16. 

Bevillingen gjelder for Taraldrud Gårdsbutikk alle dager innenfor de begrensningene som er 

angitt i de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene vedtatt av Marker 

kommune. 

 

  

48/14  

Serveringsbevilling - Valentinos 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Søknad fra Emma Nathalie Tørnros om serveringsbevilling ved Valentinos innvilges. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

Søknad fra Emma Nathalie Tørnros om serveringsbevilling ved Valentinos innvilges. 

 

  

49/14  

Grimsby barnehage, rehabilitering eller ny. 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den valgte plangruppa arbeider videre for å komme fram til et konkret forslag om 

etablering av en ny kommunal barnehage i Ørje sentrum som erstatning for Grimsby 

barnehage.  

2. Plangruppa disponerer vedtatt investeringsbeløp på kr 670.000 + mva ført på kto 

0230.5121.221.538 til evt kjøp av ekstern bistand den måtte ha behov for i den videre 

jobbinga.  

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014: 

På utvalgsmøtet ble det presisert at representant Kent Olsson (Ap) kun deltok på det første 

møtet i plangruppa. På grunn av mulige habilitetsutfordringer senere i saken ble han erstattet 

med Vigdis Lunde (Ap) i Kommunestyrets møte 27.05.14, sak 33/14. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Marker AP v/representanten Morten Bakker fremmet følgende forslag: 

1. Det valgte plangruppa arbeider videre for å komme fram til et konkret forslag om 

etablering av en ny kommunal barnehage i Marker. 

2. Plangruppa disponerer vedtatt investeringsbeløp på kr 670.000 + mva ført på konto 

0230.5121.221.538 til evt kjøp av ekstern bistand den måtte ha behov for i den videre 

jobbinga  

3. Plangruppens ferdige forslag leveres administrasjonen, som sammenligningsgrunnlag 

mot de tallene vi har for rehabilitering av Grimsby, slik at de kan opprette en politisk 

sak. 

 

Marker AP ved representanten Morten Bakkers sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Marker Høyre v/representanten Pernille Westlie fremmet følgende tilleggsforslag: 

Punkt 4 i vedtaket: 

Arbeidsgruppen revurderer om overslaget for Grimsby er konsistent nok som grunnlag for 

kommunestyret til å ta en beslutning basert på dette. 

 

Votering:  

Marker Høyre v/representanten Pernille Westlie sitt tilleggsforslag : 10 stemmer for 

tilleggsforslaget   - 15 stemmer mot tilleggsforslaget.   
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Vedtak i kommunestyret 07.10.2014: 

1. Det valgte plangruppa arbeider videre for å komme fram til et konkret forslag om 

etablering av en ny kommunal barnehage i Marker. 

2. Plangruppa disponerer vedtatt investeringsbeløp på kr 670.000 + mva ført på konto 

0230.5121.221.538 til evt kjøp av ekstern bistand den måtte ha behov for i den videre 

jobbinga  

3. Plangruppens ferdige forslag leveres administrasjonen, som sammenligningsgrunnlag 

mot de tallene vi har for rehabilitering av Grimsby, slik at de kan opprette en politisk 

sak. 

 

  

50/14  

Kjøp av leiligheter i Sameiet Storgata i Ørje  

 

Rådmannens forslag til innstilling:  

I.h.t. fullmakt gitt av Marker kommunestyre 13. desember 2011 (sak PS 56/11) kjøpes 

selveierleilighet i Storgata 30 A – seksjon 6 for kr 400.000,-, med tillegg av omkostninger. 

 

Kjøpesummen dekkes ved opptak av grunnlån i Husbanken på kr 415.000,- og føres på 

kto.streng 0285.5125.265.542.  

Dette er et annuitetslån med en nominell rente på 2,374% pr. år – effektiv rente 2,462% pr. år.  

Avdragstiden på lånet er 25 år.  

Husbankens lånevilkår godkjennes. 

 

Husleien fastsettes til kr 5.500,- pr. måned og faktureres månedlig fra Marker kommune.  

 

Behandling/vedtak i formannskapet 25.09.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

I.h.t. fullmakt gitt av Marker kommunestyre 13. desember 2011 (sak PS 56/11) kjøpes 

selveierleilighet i Storgata 30 A – seksjon 6 for kr 400.000,-, med tillegg av omkostninger. 

 

Kjøpesummen dekkes ved opptak av grunnlån i Husbanken på kr 415.000,- og føres på 

kto.streng 0285.5125.265.542.  

Dette er et annuitetslån med en nominell rente på 2,374% pr. år – effektiv rente 2,462% pr. år.  

Avdragstiden på lånet er 25 år.  

Husbankens lånevilkår godkjennes. 

 

Husleien fastsettes til kr 5.500,- pr. måned og faktureres månedlig fra Marker kommune.  

 

  

51/14  

Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
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 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, 

med oppstartsdato 1. mai 2015. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold 

Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten. 

 Marker kommune velger ……………………….. og ……………..… som faste 

medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som 

varamedlemmer velges henholdsvis ………………………..… og 

………………………………… . 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte 24. oktober. 

 Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med representanter 

for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen skal fullføres 

av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget 16.09.2014: 

 

Behandling: 

Representanten Finn Labråten (Krf) fremmet følgende forslag: 

Marker kommune velger ordfører og varaordfører som faste medlemmer i representantskapet 

for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges henholdsvis Sten 

Morten Henningsmoen og Finn Labråten. 
 

Representanten Vigdis Lunde (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det forutsettes at saken sendes til ny behandling dersom ikke alle kommuner beslutter 

deltakelse i samarbeidet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet med Finn Labråten (Krf) og Vigdis 

Lundes (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan og miljøutvalgets innstilling: 

 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, 

med oppstartsdato 1. mai 2015. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold 

Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten. 

 Marker kommune velger ordfører Kjersti Nilsen og varaordfører Runar Kasbo som faste 

medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som 

varamedlemmer velges henholdsvis Sten Morten Henningsmoen og Finn Labråten. 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte 24. oktober. 

 Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med representanter 

for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen skal fullføres 

av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

 Det forutsettes at saken sendes til ny behandling dersom ikke alle kommuner beslutter 

deltakelse i samarbeidet. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet - 25.09.2014 

Rådmannens forslag til innstilling med tillegg fra Plan- og  miljøutvalget  ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 07.10.204: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014: 

 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, 

med oppstartsdato 1. mai 2015. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold 

Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten. 

 Marker kommune velger ordfører Kjersti Nilsen og varaordfører Runar Kasbo som faste 

medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som 

varamedlemmer velges henholdsvis Sten Morten Henningsmoen og Finn Labråten. 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte 24. oktober. 

 Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med representanter 

for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen skal fullføres 

av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

 Det forutsettes at saken sendes til ny behandling dersom ikke alle kommuner beslutter 

deltakelse i samarbeidet. 

 

 

52/14  

Selvbetjent bibliotek - biblioteket for alle  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune opptar et lån på kr 100.000 for fullføring av selvbetjent bibliotek. Utgiften 

bokføres på følgende kontostrenger:  

0200 5120 386 641: kr 50.000 

0250 5120 386 641: kr 50.000 

0429 5120 386 641: kr 25.000 

0729 5120 386 641: kr -25.000 

0910 5120 386 641: kr -100.000 

 

Behandling/vedtak i formannskapet 25.09.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

Marker kommune opptar et lån på kr 100.000 for fullføring av selvbetjent bibliotek. Utgiften 

bokføres på følgende kontostrenger:  

0200 5120 386 641: kr 50.000 

0250 5120 386 641: kr 50.000 
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0429 5120 386 641: kr 25.000 

0729 5120 386 641: kr -25.000 

0910 5120 386 641: kr -100.000 

 

 

53/14  

Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det avholdes kommunevalg i Marker kommune også søndag 13. september 2015 i tillegg til 

den fastsatte valgdagen mandag 14. september 2015. 

 

Behandling/vedtak i formannskapet 25.09.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

Det avholdes kommunevalg i Marker kommune også søndag 13. september 2015 i tillegg til 

den fastsatte valgdagen mandag 14. september 2015. 

 

 

54/14  

Lønnsoppjøret 2014, budsjettjustering  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

1. Driftsbudsjettet for 2014 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000): 
 

Virksomhet   kr x 1.000 % økning Tillegg  Sum 

Pol styring/sentraladm./fellesutg. 15 193 0,0297 451 15 644 

Skole   35 740 0,0297 1 061 36 801 

Grimsby   5 903 0,0297 175 6 078 

Familie/Helse 10 549 0,0297 313 10 862 

NAV   2 110 0,0297 63 2 173 

Utviklingshemmede 7 213 0,0297 214 7 427 

Omsorg   42 989 0,0297 1 277 44 266 

FDV   13 879 0,0297 412 14 291 

Plan/miljø   4 897 0,0297 145 5 042 

Kultur/fritid   2 663 0,0297 79 2 742 

Bibliotek   788 0,0297 23 811 

Næring   1 390 0,0297 41 1 431 

Sum   143 314 0,0297 4 256 147 570 

 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og 

funksjon 180. 
 

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 
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Behandling/vedtak i formannskapet 25.09.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

 

1. Driftsbudsjettet for 2014 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000): 
 

Virksomhet   kr x 1.000 % økning Tillegg  Sum 

Pol styring/sentraladm./fellesutg. 15 193 0,0297 451 15 644 

Skole   35 740 0,0297 1 061 36 801 

Grimsby   5 903 0,0297 175 6 078 

Familie/Helse 10 549 0,0297 313 10 862 

NAV   2 110 0,0297 63 2 173 

Utviklingshemmede 7 213 0,0297 214 7 427 

Omsorg   42 989 0,0297 1 277 44 266 

FDV   13 879 0,0297 412 14 291 

Plan/miljø   4 897 0,0297 145 5 042 

Kultur/fritid   2 663 0,0297 79 2 742 

Bibliotek   788 0,0297 23 811 

Næring   1 390 0,0297 41 1 431 

Sum   143 314 0,0297 4 256 147 570 

 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og 

funksjon 180. 
 

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 

  

55/14  

Kommunereformen i Østfold  

 

Ordførerens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegg for Marker kommunes arbeid med kommunereform 

2014-17 som beskrevet i saken. Det legges opp til en lokal prosess hvor det drøftes og 

avklares hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver og utvikler lokalsamfunnet i framtida.  

2. Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning fra innbyggerne. Frist for 

dette forberedende arbeidet er juni 2015.  

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av formannskapets medlemmer + en representant 

for Fremskrittspartiet.  

4. Marker kommune ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen er 

regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og sentrale 

myndigheter.  

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegg for Marker kommunes arbeid med kommunereform 

2014-17 som beskrevet i saken. Det legges opp til en lokal prosess hvor det drøftes og 

avklares hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver og utvikler lokalsamfunnet i framtida.  

2. Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning fra innbyggerne. Frist for 

dette forberedende arbeidet er juni 2015.  

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av formannskapets medlemmer + en representant 

for Fremskrittspartiet.  

4. Marker kommune ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen er 

regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og sentrale 

myndigheter.  

 

  

57/14  

Bosetting av flyktninger fra 2011 - 2012 og 2014 -2016.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune bosetter 4 personer  i 2015 i tillegg til bosetting i 2014. 

Marker kommune tar opp lån gjennom Husbanken til videre utlån, slik at flyktninger kan 

kjøpe sin egen bolig. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget 16.09.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

Marker kommune bosetter 4 personer  i 2015 i tillegg til bosetting i 2014. 

Marker kommune tar opp lån gjennom Husbanken til videre utlån, slik at flyktninger kan 

kjøpe sin egen bolig. 

 

  

58/14  

Eventuell spørretime  

 

Ingen spørsmål ble stilt.  
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