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08/1135 
Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020”. 
En vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging av planen. 
 
Behandling i Plan og miljøutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
”Foreslåtte tiltak prioriteres og søkes innarbeidet  i fremtidige budsjett og økonomiplaner” 
 
Rådmannens forslag til innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020”. 
En vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging av planen. 
Foreslåtte tiltak prioriteres og søkes innarbeidet  i fremtidige budsjett og økonomiplaner. 
 
 
10/37 
Sponsormidler til Jon Ivar Nesset  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Jon Ivar Nesset gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen bueskyting. 
Beløpet utgiftsføres over art 1470- ansvar 6300- funksjon 385 med dekning fra art 
1490 – ansvar 1010 – funksjon 100. 

2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og 
konkurransedrakter der dette er mulig. 

 
Formannskapets behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 

1. Jon Ivar Nesset gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen bueskyting. 
Beløpet utgiftsføres over art 1470- ansvar 6300- funksjon 385 med dekning fra art 
1490 – ansvar 1010 – funksjon 100. 

2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og 
konkurransedrakter der dette er mulig. 

 
 
10/323 
Kjøp av eiendom i sentrum – gnr. 90 bnr. 306 i Marker  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker formannskap godkjenner kjøpekontrakten mellom Anne-Gro Nilsen, Sigrun Brustad 
Nilsen og Ivar Nilsen (som selgere) og Marker kommune v/ordføreren (som kjøper) 
godkjennes. 
 



Ordføreren gis fullmakt til å inngå nye leiekontrakter med nåværende leietakere i 
eiendommen.  
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker formannskap godkjenner kjøpekontrakten mellom Anne-Gro Nilsen, Sigrun Brustad 
Nilsen og Ivar Nilsen (som selgere) og Marker kommune v/ordføreren (som kjøper) 
godkjennes. 
 
Ordføreren gis fullmakt til å inngå nye leiekontrakter med nåværende leietakere i 
eiendommen.  
 
 
10/356 
Salg av leilighet i Torpåsen Borettslag – Østliveien 19, 1870 ØRJE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommunes leilighet nr. 062/001 i Torpåsen borettslag, Østliveien 19, 1870 ØRJE 
selges. 
 
Ordfører/varaordfører og formannskapsmedlem Agnar Husebråten gis fullmakt til å godta 
ethvert bud eventuelt forkaste samtlige. 
 
Salgssummen med fradrag av omkostninger avsettes til post 2.5300.003, Kapitalfond. 
 
Vedtaket foreslås fattet i medhold av kl. § 13. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommunes leilighet nr. 062/001 i Torpåsen borettslag, Østliveien 19, 1870 ØRJE 
selges. 
 
Ordfører/varaordfører og formannskapsmedlem Agnar Husebråten gis fullmakt til å godta 
ethvert bud eventuelt forkaste samtlige. 
 
Salgssummen med fradrag av omkostninger avsettes til post 2.5300.003, Kapitalfond. 
 
Vedtaket foreslås fattet i medhold av kl. § 13. 
 
 
11/60 
Søknad om midler til gjennomføring av UKM  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ungdommens KulturMønstring bevilges kr 15 000,- til gjennomføring av arrangementet 
lokalt. Beløpet dekkes av art 1490-ansvar1010-funksjon100. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak i formannskapet: 
Ungdommens KulturMønstring bevilges kr 15 000,- til gjennomføring av arrangementet 
lokalt. Beløpet dekkes av art 1490-ansvar1010-funksjon100. 
 
 
11/75 
Startlån for 2011 - søknad om ytterligere tildeling fra Husbanken med kr. 
1.000.000,-  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2011 med kr. 
1.000.000,- for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2011 med kr. 
1.000.000,- for videretildeling til aktuelle søkere. 
 

 
11/85 
Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 

Retningslinjene tas opp til ny vurdering etter ett år. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Representanten Morten Bakker (AP) fremmet følgende forslag: 
2. avsnitt i innstillingen endres til Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. 
mars 2012. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med Morten Bakker sin endring i pkt. 2 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling med tillegg fra Oppvekst og omsorgsutvalget ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 
Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. mars 2012. 
 

 
 
11/68 
Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



 

1. Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets  innstilling til kommunestyret: 

1. Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
 
 



11/80 
Prosjekt - ACT i Indre Østold for mennesker med alvorlige psykiske 
lidelser  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
 
11/111 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ Lokalmedisinsk kompetansesenter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at 
Prosjektgruppens anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk 
kompetansesenter vedtas. Rapporten legges til grunn for videre arbeid, 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at 
Prosjektgruppens anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk 
kompetansesenter vedtas. Rapporten legges til grunn for videre arbeid. 
 
 
11/121 
Mandat og arbeidsgruppe for sentrumstiltak i Ørje  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre representanter for 
næringslivet i sentrum. Rådmannen utpeker sekretær for gruppen og sørger for at gruppen 
etter behov har tilgang på administrativ kompetanse innen plan og utvikling. 
 
Kommunestyret velger de politiske representantene til gruppen og inviterer handelsstanden til 
å peke ut tre næringslivsrepresentanter. 
 



Gruppen gis følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag 
til tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
 
Behandling i oppvekst og omsorgsutvalget 15.03.2011: 
Representanten Kjersti N. Nilsen (AP)  fremmet følgende forslag: 
Det velges en politisk representant fra hver av de fire partiene i kommunestyret.  
Ungdomsrådet og Eldrerådet må sikres mulighet til å uttale seg. 
 
Rådmannens forslag med Kjersti Nilsen sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling med tilleggsforslag fra Oppvekst og omsorgsutvalget ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre representanter for 
næringslivet i sentrum. Rådmannen utpeker sekretær for gruppen og sørger for at gruppen 
etter behov har tilgang på administrativ kompetanse innen plan og utvikling. 
 
Kommunestyret velger de politiske representantene til gruppen og inviterer handelsstanden til 
å peke ut tre næringslivsrepresentanter. 
 
Gruppen gis følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag 
til tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
 
 
11/133 
Salg av deler av Håndverkshuset  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Bilkonsulent 1 gis tilbud om å kjøpe det aktuelle areal for kr 700.000. Ordfører gis fullmakt 
til å godkjenne og undertegne kjøpekontrakt. Inntektene fra et eventuelt salg tilføres 
disposisjonsfondet. 
 
Omkostninger ved overdragelsen av arealet dekke av kjøper. 
 
Leiekontrakt av 22.05.09 opphører fra det tidspunkt arealet overdras. 
 
Formannskapets behandling: 
Representanten Agnar Husebråten fremmet følgende forslag: 
Prisen settes til kr 610.000,- 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 stemme for Husebråtens sitt forslag. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Bilkonsulent 1 gis tilbud om å kjøpe det aktuelle areal for kr 700.000. Ordfører gis fullmakt 
til å godkjenne og undertegne kjøpekontrakt. Inntektene fra et eventuelt salg tilføres 
disposisjonsfondet. 
 
Omkostninger ved overdragelsen av arealet dekke av kjøper. 
 



Leiekontrakt av 22.05.09 opphører fra det tidspunkt arealet overdras. 
 
 
10/833 
 Valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 
 

Som valgstyrets leder oppnevnes: 
Som valgstyrets nestleder oppnevnes: 
 
Behandling i formannskapet: 
Formannskapet oppnevner følgende: 
Valgsstyrets leder: ordfører 
Valgstyrets nestleder: Opposisjonens leder 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 
 

Valgstyrets leder oppnevnes: Ordfører  
Valgstyrets nestleder oppnevnes: Opposisjonens leder  
 
 
11/87. 
B-sak -  Unntatt offentlighet 
 
08/564 
B-sak Unntatt offentlig ofl §5a 
 
B-sak  - Unntatt offentlig ofl §5a 
 
 
 


	MARKER KOMMUNE
	MARKER KOMMUNE

