
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 
Møtedato: 22.05.2012 
Tidspunkt: 15.00 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Leder Stein Erik Lauvås   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad FO  

Medlem Gunnar Leren   

Medlem Daniel Norløff   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Turid Dypedal   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye FO  

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud FO  

Medlem Runar Kasbo FO-sak 45/12 Maren Fosser (sak 45/12)

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal FO Gustav Braarud  innkalt 
men møtte ikke.  

Medlem Pernille M. Westlie   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kjell Haug   



  

Varamedlem Eva Hermanseter  Roy Gunnar Løvstad 

Varamedlem Tove Granli Foss  Theodor Bye 

Varamedlem Olaug Falkenberg  Iver Thorvald Halvorsrud
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud,  
Behandlede saker: 27/12-47/12 
 
 
 
 
Stein Erik Lavuås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 27/12 12/239   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 28/12 12/239   
 Referater  

 

PS 29/12 12/321   
 Tertialrapport 1.tertial  2012  

 

PS 30/12 10/236   
 Eierskapsmelding for Indre Østfold  

 

PS 31/12 11/822   
 Framtidig eierskap og salg av Gårdshistoriebøkene for Øymark  

 

PS 32/12 12/285   
 Alkoholpolitiske retningslinjer - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-

2015  

 

PS 33/12 12/74   
 Skjenkebevillinger for perioden 2012-2015  

 

PS 34/12 12/191   
 Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 2012-2015  

 

PS 35/12 12/193   
 Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  

 

PS 36/12 12/195   
 Skoleskyss for elever bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje 

sluser  
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PS 37/12 12/196   
 Barnehagetilbudet i Marker kommune  

 

PS 38/12 12/219   
 Handlingsprogram 2012-2015 - Regional plan for folkehelse i Østfold  

 

PS 39/12 12/278   
 Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser- Eidsberg/Marker  

 

PS 40/12 11/572   
 E18 Riksgrensen Ørje - Forslag til planprogram utarbeidet av Statens 

vegvesen  

 

PS 41/12 09/628   
 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tildeling av barnevernstjenester"  

 

PS 42/12 11/524   
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Oppfølging av pol. vedtak"  

 

PS 43/12 11/729   
 Prøveordning for bruk av Østfoldbadet  

 

PS 44/12 12/327   
 Eventull spørretime 

 

Tilleggssaker: 
 
PS 46/12 12/328   
 Søknad om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter i kommunene.  

 

PS 45/12 12/118   
 Utkast til konsekvensutredningsprogram for Høgås og Elgåsen 

vindkraftverk i Marker kommune  

 

PS 47/12 09/158   
 Kunstgressbane i Marker, tilleggsbevilgning  
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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.   
  
24 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 startet kl. 15.00 med orientering fra virksomhetene. 

Bevertning kl. 18.00 

Kommunestyrets saksliste startet kl. 18.45. 

 

27/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra kommunestyremøte  13.03.2012 ble enstemmig godkjent. 
 
  

28/12  
Referater  
 
Vedtak: 
Referert uten merkander. 
 
  

29/12  
Tertialrapport 1.tertial  2012  
 
Rådmannens forslag til vedak: 
 
 

1. Tertialrapport for Marker kommune 1.tertial 2012 tas til etterretning. 
 

2. Netto driftsramme for 2012 justeres slik: 
Pol.styring/felles/sentraladm: - kr 210 000 
Grunnskole:                                               - kr 200 000 
Plan og Miljø:                                    - kr 60 000 
Forvaltning/Drift/Vedlikehold:            - kr 60 000 
Grimsby barnehage:                      - kr 50 000 
Kultur og Fritid:                            - kr 10 000 
Bibliotek:                                                                   
   - kr 5 000 
Utviklingshemmede:                    - kr 5 000 
Familie og Helse:                           + kr 600 000 
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Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i kommunestyre 22.05.2012: 
 

1. Tertialrapport for Marker kommune 1.tertial 2012 tas til etterretning. 
 

2. Netto driftsramme for 2012 justeres slik: 
Pol.styring/felles/sentraladm: - kr 210 000 
Grunnskole:                                               - kr 200 000 
Plan og Miljø:                                    - kr 60 000 
Forvaltning/Drift/Vedlikehold:            - kr 60 000 
Grimsby barnehage:                      - kr 50 000 
Kultur og Fritid:                            - kr 10 000 
Bibliotek:                                                                   
   - kr 5 000 
Utviklingshemmede:                    - kr 5 000 
Familie og Helse:                           + kr 600 000 

 
 

30/12  
Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap.” 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og antallet 
styremedlemmer i det enkelte selskap. 
 
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i de øvrige 
eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige eierkommuner vil kommunestyret 
behandle meldingen på nytt.  
 
Rådmannens forslag til innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap.” 
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Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og antallet 
styremedlemmer i det enkelte selskap. 
 
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i de øvrige 
eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige eierkommuner vil kommunestyret 
behandle meldingen på nytt.  
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyre 22.05.2012: 
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap.” 
 
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og antallet 
styremedlemmer i det enkelte selskap. 
 
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i de øvrige 
eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige eierkommuner vil kommunestyret 
behandle meldingen på nytt.  
 
 

31/12  
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/innstilling i formannskapet 10.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 
Vedtak i 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.  
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32/12  
Alkoholpolitiske retningslinjer - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2012-2015 godkjennes. 
Administrasjonen i Marker kommune delegeres myndighet etter punkt 5.4.5. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/innstilling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2012-2015 godkjennes. 
Administrasjonen i Marker kommune delegeres myndighet etter punkt 5.4.5. 
 
  

33/12  
Skjenkebevillinger for perioden 2012-2015  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det innvilges bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i klasse 1, 2 og 3 i 
tidsrommet 01.06.12 – 01.06.16 for følgende skjenkesteder: 

 

• Lund Gård v/ Styrer Beate Nicolaissen og stedfortreder Rolf Nicolaissen 
• Solstrand Terrasse A/S v/styrer Evy Klund og stedfortreder Rolf Klund  
• Slusekjeller`n Pub limited v/styrer Ulf Morten Ankerud og stedfortreder Jan Remi 

Ødegaard  
• Haldenkanalen sluseturer A/S v/styrer Jan Tore Skofterud og stedfortreder Liv 

Tove Lager  
• Bakergaarden Kafé, og Båtkafeen A/S (Sluseporten A/S) v/styrer Elisabeth 

Halvorsrud Syversen og stedfortreder Charlott Juliusson  
• Janes catering, Lysthuset v/styrer Jane Fosser og stedfortreder Svend Fosser  

 

      2.   Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid  
           gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
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1. Det innvilges bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i klasse 1, 2 og 3 i 
tidsrommet 01.06.12 – 01.06.16 for følgende skjenkesteder: 

 

• Lund Gård v/ Styrer Beate Nicolaissen og stedfortreder Rolf Nicolaissen 
• Solstrand Terrasse A/S v/styrer Evy Klund og stedfortreder Rolf Klund  
• Slusekjeller`n Pub limited v/styrer Ulf Morten Ankerud og stedfortreder Jan Remi 

Ødegaard  
• Haldenkanalen sluseturer A/S v/styrer Jan Tore Skofterud og stedfortreder Liv 

Tove Lager  
• Bakergaarden Kafé og Båtkafeen A/S ( Sluseporten A/S) v/styrer Elisabeth 

Halvorsrud Syversen og stedfortreder Charlott Juliusson  
• Janes catering, Lysthuset v/styrer Jane Fosser og stedfortreder Svend Fosser  

 

      2.   Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid  
           gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  
 
  

34/12  
Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 2012-2015  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk i klasse 1 i tidsrommet 
01.06.12 – 01.06.16 for følgende salgssteder: 

 

• Rema 1000 v/styrer Kjell Erling Nesset og stedfortreder Irene Wahl Nesset 

• Coop Prix v/styrer Wenche Hensel og stedfortreder Atle Ystrøm 

• Rimi (ICA Norge) v/styrer Ole Christian Hagberg og stedfortreder Ragnhild Holst 
 

2. Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  

 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
 

1. Det innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk i klasse 1 i tidsrommet 
01.06.12 – 01.06.16 for følgende salgssteder: 

 

• Rema 1000 v/styrer Kjell Erling Nesset og stedfortreder Irene Wahl Nesset 

• Coop Prix v/styrer Wenche Hensel og stedfortreder Atle Ystrøm 

• Rimi (ICA Norge) v/styrer Ole Christian Hagberg og stedfortreder Ragnhild Holst 
 

2. Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  

 
 

35/12  
Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Elever på 1. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss da dette ifl. 
skyssgrensene gir rett på gratis skoleskyss. Elever på 2.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. 
Dette gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2012-2013. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 3. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Øystein Jaavall (KrF) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med nytt forslag:  
Elever på 1. – 2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til innstilling: 0 stemmer. 
AP/SP sitt forslag til innstilling: 9 stemmer 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1. -2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Behandling i Formannskapet - 10.05.2012 
Senterpartiet/Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Vi ber også om at det utarbeides kostnadsberegning og ansvarsutredning for å etablere 
busslomme i tilknytning til avkjøring til Mosebyneset. 
 
Votering: 
Det ble votert over Oppvekst og omsorgsutvalgets flertallsinnstilling og forslaget fra SP/AP 
der forslaget fra SP/AP ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Vi ber også om at det utarbeides kostnadsberegning og ansvarsutredning for å etablere 
busslomme i tilknytning til avkjøring til Mosebyneset. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
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Ordfører Stein Erik Lauvås forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Saken utsettes.  
 
  

36/12  
Skoleskyss for elever bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sluser  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag til innstilling. 
Elever på 1. – 7. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 
Elever på 1. – 4. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med følgende forslag til innstilling:  
Følge rådmannens innstilling med å tilby elever på 1. -5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt 
og veien videre til Ørje sentrum gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Forslag fra H om at elever på 1. -7. trinn får gratis skoleskyss: 2 stemmer. 
Rådmannens innstilling: 7 stemmer. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
Senterpartiet/Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: 
Som dagens ordning (1-10 gratis ordning)  
 
Det ble votert alternativt på AP/SP og forslag fra Krf. 
 
Forslag fra SP/AP fikk 8 stemmer 
Forslag fra Krf: 1 stemme. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Ordfører Stein Erik Lauvås forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Saken utsettes.  
 
  

37/12  
Barnehagetilbudet i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 
1,40 stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  

 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
Utvalget kom med følgende forslag til representanter til punkt 5: 
Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie (H) og Øystein Jaavall 
(KrF). 
 
Rådmannens forslag til vedtak med utvalgets forslag til representanter til pkt. 5, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
Oppvekst og omsorgsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
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1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 
1,40 stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  
Utvalget består av Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie 
(H) og Øystein Jaavall (KrF). 

 
  

38/12  
Handlingsprogram 2012-2015 - Regional plan for folkehelse i Østfold  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Høringsuttalelse til Handlingsprogram, 2012 -  2015- Regional plan for folkehelse i Østfold, 
vedtas. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012 
Høringsuttalelse til Handlingsprogram, 2012- 2015- Regional plan for folkehelse i Østfold, 
vedtas. 
 
  

39/12  
Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser- Eidsberg/Marker  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Øyeblikkelig hjelp døgnsenger legges midlertidig til Edwin Ruud omsorgssenter i 
Eidsberg 

2. Kapasitet ved Edwin Ruud frigjøres ved midlertidig overføring av sengeplasser til 
Marker kommune. 

3. Prosjektet bistår Marker og Eidsberg kommuner med å finne en hensiktsmessig 
løsning. 

4. Styret for Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS vil foreslå hvordan ev. 
merkostnader skal finansieres. 

Side 13 av 18 



  

5. Søknad om midler kan sendes 01.07.12 med forbehold om politisk avklaring i 
kommunene. 

6. Ved stor pågang om korttids/avlastningsplasser i Marker kommune kan vi benytte 2-
sengsrom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 

 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Formannskapets  innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
 

1. Øyeblikkelig hjelp døgnsenger legges midlertidig til Edwin Ruud omsorgssenter i 
Eidsberg 

2. Kapasitet ved Edwin Ruud frigjøres ved midlertidig overføring av sengeplasser til 
Marker kommune. 

3. Prosjektet bistår Marker og Eidsberg kommuner med å finne en hensiktsmessig 
løsning. 

4. Styret for Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS vil foreslå hvordan ev. 
merkostnader skal finansieres. 

5. Søknad om midler kan sendes 01.07.12 med forbehold om politisk avklaring i 
kommunene. 

6. Ved stor pågang om korttids/avlastningsplasser i Marker kommune kan vi benytte 2-
sengsrom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 

 
 
 
40/12  
E18 Riksgrensen Ørje - Forslag til planprogram utarbeidet av Statens vegvesen  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannen foreslår at Planprogram for E18 Riksgrensen-Ørje vedtas i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 08.05.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) erklærte seg inhabil.  Dette ble enstemmig vedtatt. 
Kjersti Nythe Nilsen ble valgt som setteordfører.  Dette ble enstemmig vedtatt. 
Ingen varamann møtte, dermed 23 representanter tilstede. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
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Rådmannen foreslår at Planprogram for E18 Riksgrensen-Ørje vedtas i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
 
 

41/12  
Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tildeling av barnevernstjenester"  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester i Marker 
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/vedtak 27.03.2012 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester i Marker 
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
  

42/12  
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 i formannskapet 29.03.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012 
Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Rapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Oppfølging av politiske vedtak”, fra Indre 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat,  datert 02.03.2012, tas til etterretning. 
 
  

43/12  
Prøveordning for bruk av Østfoldbadet  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Uten innstilling.  
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling. 
Utvalget gikk enstemmig inn for å innstille alternativ 1 til kommunestyret. 
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Oppvekst og omsorgsutvalgets 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. 
 
Formannskapets 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.  
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
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.  
 
  

44/12  
 
Eventuell spørretime 
 
Ingen spørsmål ble stilt. 
 
 
Tilleggssaker:  

45/12  
Utkast til konsekvensutredningsprogram for Høgås og Elgåsen vindkraftverk i Marker 
kommune  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune er av den oppfatning at de fleste innspill til meldingen er godt ivaretatt i 
konsekvensutredningsprogammet, men en ber at temaene lavfrekvent støy, refleksblink og 
verdivurdering av eiendommer tas med i utredningsprogrammet. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Representanten Runar Kasbo (Krf) erklærte seg inhabil.  Dette ble enstemmig vedtatt. 
Representanten Finn Labråten (Krf) ble valgt som settevaraordfører.  Dette ble enstemmig 
vedtatt. 
Representanten Maren Søby Fosser (Krf) møtte som vararepresentant for Finn Labråten. 
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Representanten Terje Nilsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
NVE utbygger engasjerer  3. part i samarbeid med kommunen omfattende vurdering av 
utredning ift. 

1. Lavfrekvent støy 
2. Beregning og simulering av støysoner i forhold til bebyggelse 
3. Verdivurdering av eiendommer.  

 
Først ble det votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det votert over tilleggsforslaget fra representanten Terje Nilsen som falt med 22 
mot 2 stemmer.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Marker kommune er av den oppfatning at de fleste innspill til meldingen er godt ivaretatt i 
konsekvensutredningsprogammet, men en ber at temaene lavfrekvent støy, refleksblink og 
verdivurdering av eiendommer tas med i utredningsprogrammet. 
 
 
 46/12  
Søknad om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter i kommunene.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad fra Trøgstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Marker kommuner om skjønnsmidler til 
fornyingsprosjekter i kommunene for 2012 godkjennes. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Søknad fra Trøgstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Marker kommuner om skjønnsmidler til 
fornyingsprosjekter i kommunene for 2012 godkjennes. 
 

 

47/12  
Kunstgressbane i Marker, tilleggsbevilgning  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Etter anbudsrunde knyttet til kunstgressprosjektet, er det fremkommet at anlegget vil bli 
vesentlig høyere enn budsjettert. 
 
Marker kommune dekker en andel av kr 250.000 av kostnadsdifferansen. Kostnaden dekkes 
av disposisjonsfondet og utgiftsføres kunstgressprosjektet. 
 
Behandling i kommunestyret 22.05.2012: 
Representanten Olaug Falkenberg (SP) stilte spørsmål om sin habilitet.  Kommunestyret 
vedtok enstemmig at representanten var habil til å behandle saken. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Side 17 av 18 



  

 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Etter anbudsrunde knyttet til kunstgressprosjektet, er det fremkommet at anlegget vil bli 
vesentlig høyere enn budsjettert. 
 
Marker kommune dekker en andel av kr 250.000 av kostnadsdifferansen. Kostnaden dekkes 
av disposisjonsfondet og utgiftsføres kunstgressprosjektet. 
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