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19/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapets møte 01.03.2012 ble enstemmig godkjent 
 
  

20/12  
Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Årsmeldingen 2011 for kontrollutvalget i Marker kommune tas til orientering 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

Årsmeldingen 2011 for kontrollutvalget i Marker kommune tas til orientering 
 
  

21/12  
Oppføring av to rekkeleiligheter i Idrettsveien 8, Ørje - fastsettelse av husleie 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune fastsetter husleien i leilighetene til kr. 5.200,- pr. mnd. I tillegg kommer 
strøm og fyring. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet 
Marker kommune fastsetter husleien i leilighetene til kr. 5.200,- pr. mnd. I tillegg kommer 
strøm og fyring. 
 
  

22/12  
Kjøp av leiligheter i Sameiet Storgata 24 og 26 i Ørje - fastsettelse av husleie 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker formannskap fastsetter husleien for leilighetene i Storgata 24 A og 26 A til kr. 6.750,- 
pr. mnd.  I tillegg kommer strøm og fyring. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
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Marker formannskap fastsetter husleien for leilighetene i Storgata 24 A og 26 A til kr. 6.750,- 
pr. mnd.  I tillegg kommer strøm og fyring. 
 
  

23/12  
Framtidig eierskap og salg av Gårdshistoriebøkene for Øymark  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

• Marker Historielag overtar det fulle eierskap og salgsrettighetene til gårdshistorie for 
Øymark fra 1. april 2012. Salgsinntekter etter 1.1.2012 og fram til 1.4.2012 tilfaller 
Marker Historielag. 

 
• Overskudd etter salg av bøker pr 31.12.2011, kr 99 996,- overføres fra Marker 

Historielag til Marker kommune.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 

• Marker Historielag overtar det fulle eierskap og salgsrettighetene til gårdshistorie for 
Øymark fra 1. april 2012. Salgsinntekter etter 1.1.2012 og fram til 1.4.2012 tilfaller 
Marker Historielag. 

 
• Overskudd etter salg av bøker pr 31.12.2011, kr 99 996,- overføres fra Marker 

Historielag til Marker kommune.  
 
  

24/12  
Støtte til diverse enkeltarrangement 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Østfold Bygdeungdomslags Sommerstevne 2012 – Marker, Østfold bevilges kr 15 000,-. 
Beløpet belastes konto 1490-1010-100. Reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet 
Østfold Bygdeungdomslags Sommerstevne 2012 – Marker, Østfold bevilges kr 15 000,-. 
Beløpet belastes konto 1490-1010-100. Reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
  

25/12  
Sletta Industriområde - opparbeiding av industrifelt  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Prosjekteringsarbeidet for Sletta igangsettes og at anbudet legges ut så snart som mulig.  
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Det innhentes anbud på opparbeiding av hele det nyervervede området, med nødvendig 
framføring av vei, vann, kloakk og belysning, samt omlegging høyspentkabel. 
Kostnadene ved opparbeidelse av feltet dekkes ved låneopptak og at fremtidig salg av tomter 
går til nedbetaling av lånet. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Prosjekteringsarbeidet for Sletta igangsettes og at anbudet legges ut så snart som mulig.  
 
Det innhentes anbud på opparbeiding av hele det nyervervede området, med nødvendig 
framføring av vei, vann, kloakk og belysning, samt omlegging høyspentkabel. 
Kostnadene ved opparbeidelse av feltet dekkes ved låneopptak og at fremtidig salg av tomter 
går til nedbetaling av lånet. 
 
  

26/12  
Ørje sentrum - videre prosess  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ordfører gis nødvendige fullmakter i forhold til søknader, forhandlinger og andre former for 
dialog i forhold til videre arbeid med utvikling av Ørje sentrum. 
 
Det forutsettes at formannskapet holdes løpende orientert, og at eventuelle avtaler og 
kontrakter legges fram til politisk behandling. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Ordfører gis nødvendige fullmakter i forhold til søknader, forhandlinger og andre former for 
dialog i forhold til videre arbeid med utvikling av Ørje sentrum. 
 
Det forutsettes at formannskapet holdes løpende orientert, og at eventuelle avtaler og 
kontrakter legges fram til politisk behandling. 
 
  

26/12  
Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Oppfølging av pol. vedtak"  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Oppfølging av politiske vedtak”, fra Indre 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat,  datert 02.03.2012, tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Innstilling til kommunestyret: 
Rapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Oppfølging av politiske vedtak”, fra Indre 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat,  datert 02.03.2012, tas til etterretning. 
 
  

28/12  
Prøveordning for bruk av Østfoldbadet  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Uten innstilling. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/vedtak: 
Utvalget gikk enstemmig inn for å innstille alternativ 1 til kommunestyret. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Alternativ 1: 
Marker kommune dekker billetten til Østfoldbadet inntil 26 ganger ut prøveåret. Den enkelte 
ordner sin egen transport. 
 
Behandling i formannskapet: 
Tillegg fra rådmann:  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost 1120-5110-300 og dekkes av 
disposisjonsfondet.  
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling  med rådmannens tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune dekker billetten til Østfoldbadet inntil 26 ganger ut prøveåret. Den enkelte 
ordner sin egen transport.  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost 1120-5110-300 og dekkes av 
disposisjonsfondet.  
 
  

29/11 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 
 
 

30/12  
Høgås og Elgåsen vindkraftverk - Høring  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune forutsetter at de innspill som fremkommer gjennom høringsrunden blir 
grundig belyst i konsekvensutredningen. 
 
En forutsetter videre at kommunen får til gjennomsyn og eventuelle behandling en ny oversikt 
over hva som skal inngå i utredningen, etter at høringsrundens innspill er tatt hensyn til. 
 
Behandling: 
Formannskapet foreslo følgende tillegg:  
Vi ber om utredning på lavere vindmøller enn de omtalte på ca 200 meter for å kunne 
kompensere for eventuell lavere kraftproduksjon ved å sette på flere og lavere vindmøller. 
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Naturmangfoldsloven forutsettes fulgt i konsekvensutredningen. 
 
Støyberegninger må foretas i en omkrets av minst 5 kilometer fra ytterkant av vindmøllepark. 
 
Vi ber også om en generell utredning på helsemessige konsekvenser ved etablering av 
vindmølleparker. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune forutsetter at de innspill som fremkommer gjennom høringsrunden blir 
grundig belyst i konsekvensutredningen. 
 
En forutsetter videre at kommunen får til gjennomsyn og eventuelle behandling en ny oversikt 
over hva som skal inngå i utredningen, etter at høringsrundens innspill er tatt hensyn til. 
 
Vi ber om utredning på lavere vindmøller enn de omtalte på ca 200 meter for å kunne 
kompensere for eventuell lavere kraftproduksjon ved å sette på flere og lavere vindmøller. 
 
Naturmangfoldsloven forutsettes fulgt i konsekvensutredningen. 
 
Støyberegninger må foretas i en omkrets av minst 5 kilometer fra ytterkant av vindmøllepark. 
 
Vi ber også om en generell utredning på helsemessige konsekvenser ved etablering av 
vindmølleparker. 
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