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Møtedato: 11.02.2014 
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Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder 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   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Eva Martinsen   

Varamedlem Maren Søby Fosser   Runar Kasbo i sak 7/14 

Medlem Tor Morten Larsen   
 



  

Side 2 av 10 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Vidar Østenby som sekretær. 

Behandlede saker: 1/14-11/14 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

Ordfører 

 

 

 

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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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. 

 

Før møtet startet ble det gitt informasjon vedr. prosjekt felles brannvesen og Kriseteamet i 

Marker.  

 

 

1/14  

Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra kommunestyremøte 17.12.2013 ble enstemmig godkjent 

 

  

2/14  

Referater  

Vedtak: 

Referert uten merknader 

 

  

3/14  

Reguleringsplan - Butjern fjelltak, 2. gangs behandling av detaljreguelringsplan for 

Butjern fjelltak, gnr. 24 bnr. 11  

Gnr. 24 bnr. 11 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Reguleringsplan for Butjern fjelltak, datert 02.01.2014, med tilhørende bestemmelser for 

detaljreguleringen, datert 19.01.2014, egengodkjennes av kommunestyret i Marker, i tråd med 

plan- og bygningsloven §12-12.  

 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 28.01.2014 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 11.02.2014: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2014 

Reguleringsplan for Butjern fjelltak, datert 02.01.2014, med tilhørende bestemmelser for 

detaljreguleringen, datert 19.01.2014, egengodkjennes av kommunestyret i Marker, i tråd med 

plan- og bygningsloven §12-12.  
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4/14  

Søknad etablering av Læringsverkstedet barnehage Ørje  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune avslår Læringsverkstedet barnehage Ørje søknad om drifts- og 

kapitaltilskudd fra høsten 2015 for inntil 76 hele plasser i aldersgruppen 1-5 år. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 28.01.2014 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 11.02.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2014: 

Marker kommune avslår Læringsverkstedet barnehage Ørje søknad om drifts- og 

kapitaltilskudd fra høsten 2015 for inntil 76 hele plasser i aldersgruppen 1-5 år. 

 

 

5/14  

Endring av vedtekter  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Vedtekter for Grimsby barnehage enders slik: 
 

«Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende ferie fra 

midten av juni til midten av august. Ferien må tas ut før 1. august for de barna som skal 

begynne på skolen. Foreldre og styrer lager en skriftlig, bindende ferieplan i april hvert 

barnehageår.» 

2. Endringen evalueres høsten 2014. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 28.01.2014 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 11.02.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2014 
 

1. Vedtekter for Grimsby barnehage enders slik: 
 

«Barnehagen har åpent hele sommeren, men barnet må ta ut 3 uker sammenhengende ferie fra 

midten av juni til midten av august. Ferien må tas ut før 1. august for de barna som skal 

begynne på skolen. Foreldre og styrer lager en skriftlig, bindende ferieplan i april hvert 

barnehageår.» 

2. Endringen evalueres høsten 2014. 
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6/14  

Handlingsplan for psykisk helse 2013-2016  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Handlingsplan for psykisk helse Marker kommune 2013- 2016 vedtas. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 28.01.2014 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 11.02.2014: 
Representanten Barbro Kvaal (H) forespurte om sin habilitet.  Kommunestyret vurderte henne 

som habil.  

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2014 

Handlingsplan for psykisk helse Marker kommune 2013- 2016 vedtas. 

 

 

7/14  

Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk - eventuell klage på NVE`s vedtak  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune påklager ikke NVE’s vedtak i forbindelse med vindkraftutbygging i 

Marker. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 30.01.2014 

Representanten Runar Kasbo  (Krf) ble erklært inhabil.  

Representanten Finn Labråten (Krf) inn som vararepresentant.   

 

Det har fra eksternt hold blitt stilt spørsmål om rådmannens habilitet i saken.  

Formannskapet erklærte rådmannen habil.  

 

Administrasjonen orienterte om saken.  

 

Forslag til vedtak fra ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP):  

”Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.”  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

Viltnemnda – møte 05.02.2014 

Behandling: 
Thor Erland Heyerdahl fremmet følgende forslag til vedtak: 

Marker kommunale viltnemnd har en klar oppfatning om at de berørte områdene med 

vindkraftutbygging blir betydelig berørt. 
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Dette gjelder alt vilt og dyreliv samt jakt, fiske og friluftsliv som også defineres i 

Miljøverndepartementets St.meld nr.40 og må vektlegges tungt. 

 

Det er ca. 10 spillplasser av tiur og orrhaneleker i dette området og det vil bli svært negativt ut 

fra den bestandsutviklingen vi ser i dag. 

 

Hele området er et meget populært område for både jakt, fiske og friluftsliv og det finnes flere 

rødlistede arter med både kongeørn og hubro noe som ikke kommer frem i utredningen. 

 

Vi savner en mye bedre og detaljert undersøkelse av området og ser store ulemper av 

utbygging av vindkraft i disse områder. 

 

Viltnemnda ser det ikke forsvarlig med utbygging i disse områder. 

 

 

Heyerdahls forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Viltnemnda : 

Marker kommunale viltnemnd har en klar oppfatning om at de berørte områdene med 

vindkraftutbygging blir betydelig berørt. 

 

Dette gjelder alt vilt og dyreliv samt jakt, fiske og friluftsliv som også defineres i 

Miljøverndepartementets St.meld nr.40 og må vektlegges tungt. 

 

Det er ca. 10 spillplasser av tiur og orrhaneleker i dette området og det vil bli svært negativt ut 

fra den bestandsutviklingen vi ser i dag. 

 

Hele området er et meget populært område for både jakt, fiske og friluftsliv og det finnes flere 

rødlistede arter med både kongeørn og hubro noe som ikke kommer frem i utredningen. 

 

Vi savner en mye bedre og detaljert undersøkelse av området og ser store ulemper av 

utbygging av vindkraft i disse områder. 

 

Viltnemnda ser det ikke forsvarlig med utbygging i disse områder. 

 

Behandling i kommunestyret 11.02.2014: 
Representanten Runar Kasbo (Krf) erklærte seg inhabil.   Representanten Finn Labråten (Krf) 

ble valgt som settevaraordfører.  Vararepresentant Maren Søby Fosser (Krf)tiltrådte møte. 

 

Høyre v/representanten Terje Nilsen fremmet følgende forslag: 

Det påklages at det i NVE’s grunnlag ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til vektlegging av 

ulemper for kommunens naturbaserte turisme. Vurdering av ulemper i kommunens utvikling 

av bosetting som satsingsområde er ikke omfattet i grunnlaget. Videre er nytten for 

kommunen ved antatte årsverk under byggefasen og arbeidsplasser under driftsfasen gitt 

overdreven vekt på nyttesiden. Dette gir en vesentlig usikkerhet ved NVE’s vekting av nytte 

opp mot ulempe. På grunnlag av disse mangler i grunnlaget til NVE opprettholder kommunen 

tilrådingen i kommunestyrets vedtak 21.052013 om ikke å tildele konsesjon for utbygging av 

Høgås og Joarknatten. 
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Tilleggsbemerkning til klagen: 

Det bemerkes fra kommunen vedrørende NVE’s praksis i denne saken at lokaldemokratiet er 

lite hensyntatt i grunnlaget i forhold til vurdering av naturbasert turisme og utvikling bosetting 

som primære satsingsområder kommunisert meget tydelig i hørings- og 

samhandlingsprosesser. 

 

Høyre v/representanten Terje Nilsen sitt forslag ble vedtatt med 15 mot 10 stemmer for 

rådmannens sitt forslag.  

 

Vedtak i kommunestyremøte 11.02.2014  

Det påklages at det i NVE’s grunnlag ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til vektlegging av 

ulemper for kommunens naturbaserte turisme. Vurdering av ulemper i kommunens utvikling 

av bosetting som satsingsområde er ikke omfattet i grunnlaget. Videre er nytten for 

kommunen ved antatte årsverk under byggefasen og arbeidsplasser under driftsfasen gitt 

overdreven vekt på nyttesiden. Dette gir en vesentlig usikkerhet ved NVE’s vekting av nytte 

opp mot ulempe. På grunnlag av disse mangler i grunnlaget til NVE opprettholder kommunen 

tilrådingen i kommunestyrets vedtak 21.052013 om ikke å tildele konsesjon for utbygging av 

Høgås og Joarknatten. 

 

Tilleggsbemerkning til klagen: 

Det bemerkes fra kommunen vedrørende NVE’s praksis i denne saken at lokaldemokratiet er 

lite hensyntatt i grunnlaget i forhold til vurdering av naturbasert turisme og utvikling bosetting 

som primære satsingsområder kommunisert meget tydelig i hørings- og 

samhandlingsprosesser. 

 

 

8/14  

Ny pensjonsordning for folkevalgte  

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Folkevalgte i Marker kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning skal 

fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLP`s ordinære tjenestepensjonsordning. 
 

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når han/hun har en 

godtgjørelse som tilsvarer minimum 1/3 av full godtgjørelse. 
 

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel som øvrige ansatte (p.t. 2,0%).  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 30.01.2014 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 11.02.2013: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2014 
 

1. Folkevalgte i Marker kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning 

skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLP`s ordinære 

tjenestepensjonsordning. 
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2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når han/hun har en 

godtgjørelse som tilsvarer minimum 1/3 av full godtgjørelse. 
 

3. Folevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel som øvrige ansatte (p.t. 

2,0%).  

 

 

9/14  

Justering av investeringsbudsjett 2014  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2014 justeres for følgende prosjekter: 
 

Prosjekt Sum inkl.mva 

Brannanlegg Rødenes kirke 667 000   

Omsorgsboliger 16 771 000   

Kloakkledningsnett 452 000   

Asfaltering 96 000   

Gatelys oppgradering 750 000   

Låsesystem rådhus og skole 124 000   

Skilting 129 000   

Forlengelse vei Braarudjordet 125 000   

Renseanlegg Svendsbykrysset 2 400 000   

Renseanlegg Grimsby barnehage 360 000   

Lekeplasser/løkker 250 000   

Turstier i sentrum 100 000   

Sum 22 224 000   

 

2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av 

lån, fonds, tilskudd og gjennom kompensasjon for merverdiavgift. 

 

Behandling i kommunestyret 11.02.2014: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP)  fremmet følgende tilleggsforslag til 

punkt 1: 

Barnehage: kr 670.000 + mva 

Rådmannens forslag til innstilling med representanten Sten Morten Hennignsmoen sitt 

tilleggsforslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2014 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2014 justeres for følgende prosjekter: 
 

Prosjekt Sum inkl.mva 

Brannanlegg Rødenes kirke 667 000   

Omsorgsboliger 16 771 000   

Kloakkledningsnett 452 000   

Asfaltering 96 000   

Gatelys oppgradering 750 000   

Låsesystem rådhus og skole 124 000   

Skilting 129 000   

Forlengelse vei Braarudjordet 125 000   
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Renseanlegg Svendsbykrysset 2 400 000   

Renseanlegg Grimsby barnehage 360 000   

Lekeplasser/løkker 250 000   
 
Turstier i sentrum 100 000 

 
  

   

Sum 22 224 000   

 

+ Barnehage: kr 670.000 + mva 

 

2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av 

lån, fonds, tilskudd og gjennom kompensasjon for merverdiavgift. 

 

 

10/14  

Deltagelse i sjumilssteget  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Marker kommune søker om deltagelse i prosjektet Sjumilssteget.  

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2014 
 

Marker kommune søker om deltagelse i prosjektet Sjumilssteget.  

 

  

11/14  

Eventuell spørretime  

Ingen spørsmål ble stilt. 
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