
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset 
Møtedato: 20.11.2012 
Tidspunkt: 18.00 
 
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   

Medlem Gunnar Leren   

Medlem Daniel Norløff   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen FO  

Medlem Turid Dypedal FO  

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg FO  

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie FO  

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kjell Haug   

Varamedlem Kent Arne Olsson  Roger Fredriksen 



  

Varamedlem Eva Hermanseter  Turid Dypedal 

Varamedlem Skjur Klund  Pernille M. Westlie 

Varamedlem Tove Granli Foss  Liv Helene Solberg 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Kommunalsjef Vidar Østenby og kommunalsjef Per Øivind Sundell. 
Behandlede saker: 94/12-102/12 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 94/12 12/661   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 95/12 10/725   
 Bygging av nye omsorgsboliger  

 

PS 96/12 11/324   
 Endring av vedtekter - Regionalpark Haldenkanalen  

 

PS 97/12 12/225   
 Retningslinjer for Grenserådet - et utviklingsforum for Rømskog, Marker 

og Aremark 

 

PS 98/12 12/285   
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-15  

 

PS 99/12 12/607   
 Tilstandsrapport for Marker  skole 2011- 2012  

 

PS 100/12 12/621   
 Vurdering av Markers kommunes samlede barnehagetilbud.  

 

PS 101/12 12/660   
 Etablering av Indre Østfold Utvikling IKS  

 

PS 102/12 12/327   
 Eventuelt 

Suppleringsvalg. – Kontrollutvalget og Takstutvalg etter ligningsloven. 
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Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets § 4. og på marker.kommune.no.   

Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i  Smaalenenes avis 
  
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. 
 

Presentasjon av omstillingsprosjektene  - Tidlig innsats og UKH -  

 
 
94/12  
Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra kommunestyremøte 23.10.2012 ble enstemmig godkjent. 
 
 

95/12  
Bygging av nye omsorgsboliger  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Marker kommune bygger 10 nye omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger 
ved Braarudjordet. 

2. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Marker kommune og SOBBL 
(SOBBL Boliger AS – utbyggingsselskap)  

3. SOBBL (SOBBL Boliger AS – utbyggingsselskap) bygger boligene for Marker 
kommune (som byggherre) etter at samtlige entrepriser er lagt ut på anbud på 
DOFFIN og godkjent av Marker kommune. 

4. Boligene selges til beboere som tilfredsstiller kravene for å få omsorgsboliger. 
Deretter etableres et borettslag. 

5. Prosjektet gjennomføres innenfor en totalramme på kr 25.000.000 som søkes 
innarbeidet i kommunens budsjett for 2013. 

 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling 13.11.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets behandling 15.11.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 20.11.2012: 
Formannskapets/Oppvekst og omsorgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012: 
 

1. Marker kommune bygger 10 nye omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger 
ved Braarudjordet. 

2. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Marker kommune og SOBBL 
(SOBBL Boliger AS – utbyggingsselskap)  
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3. SOBBL (SOBBL Boliger AS – utbyggingsselskap) bygger boligene for Marker 
kommune (som byggherre) etter at samtlige entrepriser er lagt ut på anbud på 
DOFFIN og godkjent av Marker kommune. 

4. Boligene selges til beboere som tilfredsstiller kravene for å få omsorgsboliger. 
Deretter etableres et borettslag. 

5. Prosjektet gjennomføres innenfor en totalramme på kr 25.000.000 som søkes 
innarbeidet i kommunens budsjett for 2013. 

 
 

96/12  
Endring av vedtekter - Regionalpark Haldenkanalen  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune tar til etterretning de vedtak som ble fattet på regionalparkrådets møte 
14.september 2012, og aksepterer at Regionalpark Haldenkanalen søkes etablert som en ideell 
organisasjon uten profittmålsetning, med det forslag til vedtekter som er fremmet. 
 
Regionalparkrådet gis fullmakt til å foreta mindre ikke-prinsipielle endringer i charteret.    
 
Formannskapets behandling 15.11.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 20.11.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012 
Marker kommune tar til etterretning de vedtak som ble fattet på regionalparkrådets møte 
14.september 2012, og aksepterer at Regionalpark Haldenkanalen søkes etablert som en ideell 
organisasjon uten profittmålsetning, med det forslag til vedtekter som er fremmet. 
 
Regionalparkrådet gis fullmakt til å foreta mindre ikke-prinsipielle endringer i charteret.    
 
  

97/12  
Retningslinjer for Grenserådet  - et utviklingsforum for Rømskog, Marker og Aremark 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune stiller seg positive til forslaget til retningslinjer som er utarbeidet for 
Grenserådet, og anbefaler disse vedtatt. 
 
Formannskapets behandling 15.11.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 20.11.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012: 
Marker kommune stiller seg positive til forslaget til retningslinjer som er utarbeidet for 
Grenserådet, og anbefaler disse vedtatt. 
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98/12  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-15  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Marker kommune 2012 -2015 vedtas. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets behandling 13.11.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 20.11.2012: 
Representanten Barbro Kvaal (H) fremmet følgende forslag:  
Planen sendes tilbake og en ny mer spesifikk plan utarbeides. Denne ønskes mer lokal rettet 
og gjøres så kort som forsvarlig mulig.   
 
Tas opp igjen i desember eller januar.  
 
Votering: 
 
Representanten Barbro Kvaal sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012: 
Planen sendes tilbake og en ny mer spesifikk plan utarbeides. Denne ønskes mer lokal rettet 
og gjøres så kort som forsvarlig mulig.  
 
Tas opp igjen i desember eller januar.  
 
  

99/12  
Tilstandsrapport for Marker skole 2011- 2012  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune 2011- 2012 tas til etterretning.  
Følgende tiltak skal gjennomføres for på sikt å bedre resultatene for Marker skole: 
 

1. Skoleeier skal utarbeide kvalitetssystem for grunnskolen i Marker. Kvalitetssystemet 
legges til politisk godkjenning våren 2013. 

2. Skoleeier skal sammen med Marker skole utarbeide en kompetanseplan for personalet 
ved skolen. Kompetanseplanen skal ha hovedfokus på lesing, engelsk og regning. 
Planen skal ha som målsetning at det utdannes lærere i disse fagområdene på 
småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Disse lærerne skal ha et 
veiledningsansvar i forhold til kollegaer. 

3. Det utarbeides lokal mål for alle malrapportene. Forslagene sendes til politisk 
behandling våren 2013. 

4. Marker skole skal vektlegge tidlig innsats ved at 1. – 4. klasse prioriteres når det 
frigjøres lærerressurser grunnet nedgang i elevtall. 
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5. Det utarbeides en plan for oppfølgingen i engelsk som bygger på de funn en har i de 
nasjonale prøvene og eksamen. Det er viktig at planen fokuserer på konkrete tiltak i 
engelsk på de forskjellige klassetrinn. 

6. Marker skole i samråd med skoleeier utarbeide et skolebasert vurderingssystem – 
Hvor god er Marker skole? Arbeidet  er påbegynt.  

Oppvekst- og omsorgusutvalgets behandling 13.11.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Behandling i kommunestyret 20.11.2012: 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune 2011- 2012 tas til etterretning.  
Følgende tiltak skal gjennomføres for på sikt å bedre resultatene for Marker skole: 
 

1. Skoleeier skal utarbeide kvalitetssystem for grunnskolen i Marker. Kvalitetssystemet 
legges til politisk godkjenning våren 2013. 

2. Skoleeier skal sammen med Marker skole utarbeide en kompetanseplan for personalet 
ved skolen. Kompetanseplanen skal ha hovedfokus på lesing, engelsk og regning. 
Planen skal ha som målsetning at det utdannes lærere i disse fagområdene på 
småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Disse lærerne skal ha et 
veiledningsansvar i forhold til kollegaer. 

3. Det utarbeides lokal mål for alle malrapportene. Forslagene sendes til politisk 
behandling våren 2013. 

4. Marker skole skal vektlegge tidlig innsats ved at 1. – 4. klasse prioriteres når det 
frigjøres lærerressurser grunnet nedgang i elevtall. 

5. Det utarbeides en plan for oppfølgingen i engelsk som bygger på de funn en har i de 
nasjonale prøvene og eksamen. Det er viktig at planen fokuserer på konkrete tiltak i 
engelsk på de forskjellige klassetrinn. 

6. Marker skole i samråd med skoleeier utarbeide et skolebasert vurderingssystem – 
Hvor god er Marker skole? Arbeidet  er påbegynt.  

 

100/12  
Vurdering av Markers kommunes samlede barnehagetilbud.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Diskusjonsnotatet tas til orientering. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets behandling 13.11.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 20.11.2012: 
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Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP)  fremmet følgende forslag: 
For å gi kommunestyret en ber oversikt over barnehagenes økonomiske situasjon bes 
administrasjonen utarbeide en samlet oversikt over de enkelte barnehagers sentrale 
regnskaps- og budsjettdata de siste 5 år.  Oversikten utarbeides slik at det er enkelt å 
sammenligne relevante data mellom barnehagene. 
 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende tillegg: 
Presise tall for lønn, pensjon, husleie, utbytte og alderssammensetning, 
”Så fort som mulig,  helst i desembermøte.” 
 
Representanten Sten Morten Hennigsmoens forslag med tillegg fra ordfører Stein Erik Lauvås 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012: 
For å gi kommunestyret en ber oversikt over barnehagenes økonomiske situasjon bes 
administrasjonen utarbeide en samlet oversikt over de enkelte barnehagers sentrale regnskaps- 
og budsjettdata de siste 5 år.  Oversikten utarbeide så fort som mulig,  helst i desembermøte 
slik at det er enkelt å sammenligne relevante data mellom barnehagene. 
 
 

101/12  
Etablering av Indre Østfold Utvikling IKS  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret i Marker kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre 

Østfold Utvikling IKS. 
2. Kroner 50 per innbygger innarbeides i budsjettet for 2013 og i økonomiplanen. 
3. Kommunestyret oppnevner følgende 2 representanter med vara til representant-

skapet/stiftelsesmøtet. 
 
Representant:    Vararepresentant:   
Representant:    Vararepresentant:   
 

Formannskapets behandling 15.11.2012: 
Rådmannen fremmet følgende endring i rådmannens forslag til innstilling 1. pkt. …. 
Selskapsavtalen for Indre Østfold Utvikling IKS med følgende endring i § 7.1 setning: 
”Styret skal ha 7 medlemmer og …… 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring i pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 20.11.2012: 
Korrigering; Selskapets styre  skal ha 5-7 medlemmer 
 
 
 
Valgkomiteen fremmet følgende forslag til rådmannens pkt. 3. 
Repr:  Stein Erik Lauvås Vara: Kjersti Nythe Nilsen 
Repr:  Runar Kasbo  Vara: Øystein Jaavall  
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Rådmannens forslag til innstilling med korrigering  (5-7 medlemmer)  ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012 

1. Kommunestyret i Marker kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre 
Østfold Utvikling IKS  med endring i §7, første setning: …5-7 medlemmer… 

2. Kroner 50 per innbygger innarbeides i budsjettet for 2013 og i økonomiplanen. 
3. Kommunestyret oppnevner følgende 2 representanter med vara til representant-

skapet/stiftelsesmøtet. 
 

Repr:  Stein Erik Lauvås Vara: Kjersti Nythe Nilsen 
Repr:  Runar Kasbo  Vara: Øystein Jaavall  

 
 

102/12  
Eventuell 
 
Suppleringsvalg. 
 
Wenche Berg, utgår. Inn for henne velges: 
 
Valgkomiteen fremmet følgende innstilling: 
Kontrollutvalget:  Rita Lindblad (AP) 
Takstutvalg etter ligningsloven: Gunnar Leren (leder) AP 
 
Valgkomiteens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 20.11.2012 
 
Suppleringsvalg for resten av valgperioden 2011 – 2015: 
Kontrollutvalget:  Rita Lindblad (AP) 
Takstutvalg etter ligningsloven:  Gunnar Leren (leder) AP 
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