
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 24.05.2016 

Tidspunkt: 18:00  

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Marita Bakker   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Simen Gunneng   

Medlem Jan-Mikael Syversen FO  

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Sylvia Brandsrud   

Medlem Per Øivind Falkenberg Krog   

Medlem Thor Asle Mauritzen   

Medlem Thor Amund Halvorsrud FO  

Medlem Tove Granli Foss FO  

Medlem Finn Labråten   

Medlem Benedikte Eugenie Lund Skaug   

Medlem Lars Oscar Sæther   

Medlem Kenneth Sirevåg   

Medlem Karen Eg Taraldrud   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Harald Aastorp Forsberg   

Medlem Glenn Bjerke   

Varamedlem Marianne Maugsten Røen  Tove Granli Foss 
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Varamedlem Øyvind Brandsrud  Thor Amund Halvorsrud 

Varamedlem Gunnar Leren  Jan-Mikael Syversen 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Kst. rådmann Vidar Østenby 

Behandlede saker: 25/16-34/16 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Vidar Østenby 

 Kst. rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 25/16 16/302   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 26/16 16/302   

 Referater  

 

PS 27/16 16/31   

 Justering av investeringsbudsjett 2016 - Grimsby barnehage  

 

PS 28/16 16/218   

 Høringsuttalelse: Eierstrategi for Mortenstua skole IKS 2016-2019  

 

PS 29/16 16/279   

 Regnskap og årsberetning for 2015  

 

PS 30/16 16/293   

 Utviklingsnettverk KS  

 

PS 31/16 16/304   

 Retningsvalg for Marker kommune - 4K eller 6K?  

 

PS 32/16 15/659   

 Tilsetting av rådmann  

 

PS 33/16 16/116   

 Eventuell spørretime  

 

Tilleggssak:  

PS 34/16 16/313   

 Uravstemning - tariffrevisjonen pr. 01.05.2016  
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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. 

 

 

25/16  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Protokoll fra kommunestyremøte 08.03.2016 ble enstemmig godkjent. 

 

  

26/16  

Referater  

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Referert uten merknader 

 

  

27/16  

Justering av investeringsbudsjett 2016 - Grimsby barnehage  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Investeringsbudsjettet for 2016 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt    Sum ekskl mva 

Grimsby barnehage – utbygging 624.920 

Sum     624.920 

 

Prosjektet som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån 

og gjennom kompensasjon av merverdiavgift. 

 

Formannskapets behandling/innstilling 19.05.2016 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 24.05.2016: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016: 

Investeringsbudsjettet for 2016 justeres for følgende prosjekter: 
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Prosjekt    Sum ekskl mva 

Grimsby barnehage – utbygging 624.920 

Sum     624.920 

 

Prosjektet som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån 

og gjennom kompensasjon av merverdiavgift. 

 

 

28/16  

Høringsuttalelse: Eierstrategi for Mortenstua skole IKS 2016-2019  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune støtter Eierstrategien som er utarbeidet for Mortenstua skole IKS 2016 – 

2019. 

 

Behandling i kommunestyret 24.05.2016: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Marker kommune støtter Eierstrategien som er utarbeidet for Mortenstua skole IKS 2016 – 

2019. 

 

  

29/16  

Regnskap og årsberetning for 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2015. 

2. Kommunestyret vedtar rå dmannens å rsberetning for 2015, og tar virksomhetenes 

å rsrapport til etterretning. 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk i drift for 2015 på  kr 4.392.224,46 settes av til 

disposisjonsfond (256 00 029). Kr 9.618,93 settes av til disposisjonsfond Bruktbutikk 

(256 00 063).  

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering for 2015 på  kr 5.324,75 settes av til tomtefond 

(253 00 004). 

 

Formannskapets behandling/innstilling – 19.05.2016 

Rå dmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 24.05.2016: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 
1. Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2015. 

2. Kommunestyret vedtar rå dmannens å rsberetning for 2015, og tar virksomhetenes 

å rsrapport til etterretning. 
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3. Regnskapsmessig mindreforbruk i drift for 2015 på  kr 4.392.224,46 settes av til 

disposisjonsfond (256 00 029). Kr 9.618,93 settes av til disposisjonsfond Bruktbutikk 

(256 00 063).  

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering for 2015 på  kr 5.324,75 settes av til tomtefond 

(253 00 004). 

 

  

30/16  

Utviklingsnettverk KS  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner deltakelse og gjennomføring av utviklingsnettverket i regi av KS 

som et svar på bestillingen i forbindelse med vedtak av driftsbudsjett 2016. 

Punkter som skal følges opp i tillegg til deltakelsen er  

- sak til kommunestyret rundt Frivilligsentralen. 

- en innsparing i 2016 på 1 million kroner 

- sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering av Flishuset 

- delegeringsreglementet legges fram til behandling høsten 2016 

 

Kommunestyret godkjenner plan for innhold og gjennomføring av arbeidet i nettverket 

 

Formannskapets behandling/innstilling – 19.05.2016 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 24.05.2016: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Kommunestyret godkjenner deltakelse og gjennomføring av utviklingsnettverket i regi av KS 

som et svar på bestillingen i forbindelse med vedtak av driftsbudsjett 2016. 

Punkter som skal følges opp i tillegg til deltakelsen er  

- sak til kommunestyret rundt Frivilligsentralen. 

- en innsparing i 2016 på 1 million kroner 

- sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering av Flishuset 

- delegeringsreglementet legges fram til behandling høsten 2016 

 

Kommunestyret godkjenner plan for innhold og gjennomføring av arbeidet i nettverket 

 

  

31/16  

Retningsvalg for Marker kommune - 4K eller 6K?  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framforhandlede grunnlagsdokumentet mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker, Spydeberg og Trøgstad (6K) gir det beste grunnlag for en sterk og bærekraftig 

kommune for innbyggerne i Marker kommune og i Indre Østfold i årene framover. 
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6K-alternativet legges til grunn for en vurdering av om Marker kommune er best tjent med å 

slå seg sammen med nabokommuner eller å møte fremtiden som egen kommune.  

Dersom 6K-alternativet ikke lar seg realisere, vil Marker kommune foretrekke et samarbeid 

som i størst mulig grad ivaretar øst-vestperspektivet og det etablerte samarbeidet i Indre 

Østfold. 

 

Formannskapets behandling/innstilling – 19.05.2016 

Representanten Finn Labråten (Krf) forslo behandling av retningsvalget i formannskapet: 

 

Votering knyttet til behandling eller ikke: 

For: 4 

Mot: 3 

 

Saken tas til behandling 

 

Forslag fra representanten Finn Labråten (Krf): 

Det framforhandlede grunnlagsdokumentet mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker, Spydeberg og Trøgstad (6K) gir det beste grunnlag for en sterk og bærekraftig 

kommune for innbyggerne i Marker kommune og i Indre Østfold i årene framover. 

 

6K-alternativet legges til grunn for en vurdering av om Marker kommune er best tjent med å 

slå seg sammen med nabokommuner eller å møte fremtiden som egen kommune. 

 

Dersom 6K-alternativet ikke lar seg realisere, vil Marker kommune foretrekke et samarbeid 

som i størst mulig grad ivaretar øst-vestperspektivet og det etablerte samarbeidet i Indre 

Østfold. 

 

 

Forslag fra ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP): 

4K-alternativet legges til grunn for en vurdering av om Marker kommune er best tjent med å 

slå seg sammen med nabokommuner eller å møte fremtiden som egen kommune. 

 

Votering: 

Labråtens forslag: 4 

Nilsens forslag: 3 

 

Representantene står fritt i forhold til votering i kommunestyret. 

 

Behandling i kommunestyret 24.05.2016: 
Fellesforslag fra Marker Ap og Marker SP 

Med bakgrunn i at de fremforhandlede alternativene 4K og 6K nå er uaktuelle på grunn av 

politiske valg gjort av andre parter i de fremforhandlede avtalene, kan det ikke gjøres et 

retningsvalg om et reelt alternativ til egen kommune. 

 

Dette medfører også at det ikke kan gjennomføres en folkeavstemming i saken, da det ikke 

lenger finnes noe reelt alternativ til egen kommune. Det vil være å føre velgerne bak lyset å gi 

inntrykk av at det finne et slikt reelt retningsvalg. 
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Det er i tiden frem til 22. juni og det endelige valget i kommunestyret, for kort tid til å 

fremforhandle eventuelle nye konstellasjoner av kommuner i Indre Østfold, utover de 

fremforhandlede grunnlagsdokumentene for 4K og 6K, som er av en slik kvalitet at de kan 

behandles på en god og seriøs måte. 

 

Dersom det ikke foreligger noe reelt og fremforhandlet alternativ til egen kommune, vil det 

ved det endelige vedtaket 22. juni være kun et alternativ igjen, at Marker i denne omgang ikke 

har andre alternativer enn å fortsette som egen kommune. 

 

Marker kommune vil prioritere og jobbe for å utvikle og forbedre det allerede etablerte 

samarbeidet i Indre Østfold. 

 

Representanten Finn Labråten (Krf) fremmet følgende forslag: 

Formannskapets innstilling med tillegg av at det ikke avholdes folkeavstemning  

  

Votering 

Forslag fra Ap og Sp: 14 

Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Krf: 9 

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Med bakgrunn i at de fremforhandlede alternativene 4K og 6K nå er uaktuelle på grunn av 

politiske valg gjort av andre parter i de fremforhandlede avtalene, kan det ikke gjøres et 

retningsvalg om et reelt alternativ til egen kommune. 

Dette medfører også at det ikke kan gjennomføres en folkeavstemming i saken, da det ikke 

lenger finnes noe reelt alternativ til egen kommune. Det vil være å føre velgerne bak lyset å gi 

inntrykk av at det finne et slikt reelt retningsvalg. 

 

Det er i tiden frem til 22. juni og det endelige valget i kommunestyret, for kort tid til å 

fremforhandle eventuelle nye konstellasjoner av kommuner i Indre Østfold, utover de 

fremforhandlede grunnlagsdokumentene for 4K og 6K, som er av en slik kvalitet at de kan 

behandles på en god og seriøs måte. 

 

Dersom det ikke foreligger noe reelt og fremforhandlet alternativ til egen kommune, vil det 

ved det endelige vedtaket 22. juni være kun et alternativ igjen, at Marker i denne omgang ikke 

har andre alternativer enn å fortsette som egen kommune. 

 

Marker kommune vil prioritere og jobbe for å utvikle og forbedre det allerede etablerte 

samarbeidet i Indre Østfold. 

 

 

32/16  

Tilsetting av rådmann  

 

Innstilling fra rekrutteringsutvalget: 

Marker kommunestyre ansetter Tove Elisabeth Kolstad Skadsheim som rådmann i Marker 

kommune. 
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Forhandlingsutvalget får fullmakt til å avtale lønns- og arbeidsvilkår for ny rådmann. 

 

Behandling i kommunestyre 24.05.2016: 
Innstilling fra rekrutteringsutvalget ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Marker kommunestyre ansetter Tove Elisabeth Kolstad Skadsheim som rådmann i Marker 

kommune. 

 

Forhandlingsutvalget får fullmakt til å avtale lønns- og arbeidsvilkår for ny rådmann. 

 

 

33/16  

Eventuell spørretime  

 

Det ble ikke stilt noen spørsmål 

 

 

Tilleggssak: 

 

34/16  

Uravstemning - tariffrevisjonen pr. 01.05.2016  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget i hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.2016. 

 

Behandling i kommunestyret 24.05.2016: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Marker kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget i hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.2016. 

 

 

  


	Møteprotokoll
	Saksliste
	Godkjenning av protokoll
	Referater
	Justering av investeringsbudsjett 2016 - Grimsby barnehage
	Høringsuttalelse: Eierstrategi for Mortenstua skole IKS 2016-2019
	Regnskap og årsberetning for 2015
	Utviklingsnettverk KS
	Retningsvalg for Marker kommune - 4K eller 6K?
	Tilsetting av rådmann
	Eventuell spørretime
	Uravstemning - tariffrevisjonen pr. 01.05.2016

