
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 10.02.2015 

Tidspunkt: 18.00 

 

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 FO  

Medlem Gunnar Leren   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen FO  

Medlem Sten Morten Henningsmoen FO  

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 Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Eva Martinsen   

Medlem Tor Morten Larsen FO  

Varamedlem Jan Freddy Hagen  Roy Gunnar Løvstad 
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Varamedlem Roald Nilsen  Roger Fredriksen 

Varamedlem Harald Aastorp Forsberg  Tor Morten Larsen 

Varamedlem Tove Granli Foss  Sten Morten Henningsmoen 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 1/15-15/15 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 1/15 15/43   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 2/15 15/43   

 Referater  

 

PS 3/15 15/8   

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Marker kommune.  

 

PS 4/15 15/31   

 Oppgradert smittevernsplan for Marker kommune  

 

PS 5/15 15/47   

 Høring - prioriteringer i helsevesenet  

 

PS 6/15 13/80   

 Selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS  

 

PS 7/15 15/51   

 Selskapsavtale for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS  

 

PS 8/15 15/52   

 Selskapsavtale Avlastningshjemmet IKS  

 

PS 9/15 13/70   

 Oppføring av 10 omsorgsboliger Braarud 2 Garanti til Braarud II 

Borettslag for låneopptak 

 

PS 10/15 14/617   

 Kommunereformen i Østfold Prosjektplan og fremdriftsplan 
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PS 11/15 14/793   

 Eiendomsskatt Oppnevning av sakkyndig nemnd og klagenemnd. 

 

PS 12/15 14/832   

 Høringsuttalelse om statliggjøring av skatteoppkreveren fra Marker 

kommune.  

 

PS 13/15 15/55   

 Selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekreteriat  

 

PS 14/15 15/62   

 Justering av investeringsbudsjett 2015  

 

PS 15/15 15/88   

 Eventuell spørretime  
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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. 

 

 

1/15  

Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra kommunestyremøte 16.12.2015 ble enstemmig godkjent. 

 

  

2/15  

Referater  

Vedtak: 

Referert uten merknader. 

 

  

3/15  

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Marker kommune.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Marker kommune vedtas. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.01.2015 

 

Behandling: 
Senterpartiet kom med følgende tilleggsforslag: 

-Handlingsplan for vold i nære relasjoner revideres etter 4 år. 

-Under pkt.4,Nye lokale tiltak, kulepkt. 7 i vedlegget til saken, føres også kommuneoverlege 

opp under «ansvar». 

 

Rådmannens forslag til innstilling til  med Senterpartiet sitt tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til Kommunestyret: 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Marker kommune vedtas. 

-Handlingsplan for vold i nære relasjoner revideres etter 4 år. 

-Under pkt.4,Nye lokale tiltak, kulepkt. 7 i vedlegget til saken, føres også kommuneoverlege 

opp under «ansvar». 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Oppvekst – og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Marker kommune vedtas. 

-Handlingsplan for vold i nære relasjoner revideres etter 4 år. 

-Under pkt.4,Nye lokale tiltak, kulepkt. 7 i vedlegget til saken, føres også kommuneoverlege 

opp under «ansvar». 

 

  

4/15  

Oppgradert smittevernsplan for Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Oppgradert smittevernplan for Marker kommune 2015 tas til orientering. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling til ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Oppvekst – og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyre 10.02.2015 
Oppgradert smittevernplan for Marker kommune 2015 tas til orientering. 

 

  

5/15  

Høring - prioriteringer i helsevesenet  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Høringsuttalelse om prioriteringer i helsevesenet fra Marker kommune tas til orientering. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Oppvekst – og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Endring:  … tas til orientering..  endres til vedtas.  

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015: 

Høringsuttalelse om prioriteringer i helsevesenet fra Marker kommune vedtas. 

 

  

6/15  

Selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Ø stfold Krisesenter IKS 

2. Marker kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Ø stfold 

Krisesenter IKS til etterretning.  
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Marker kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter IKS og 

eierne til etterretning. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Oppvekst – og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 
1. Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Ø stfold Krisesenter IKS 

2. Marker  kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Ø stfold 

Krisesenter IKS til etterretning.  

Marker  kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter IKS 

og eierne til etterretning. 

 

  

7/15  

Selskapsavtale for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Medisinske 

Kompetansesenter IKS 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Oppvekst – og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Medisinske 

Kompetansesenter IKS 

 

  

8/15  

Selskapsavtale Avlastningshjemmet IKS  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Avlastningshjemmet IKS 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Oppvekst – og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Avlastningshjemmet IKS. 

 

  

9/15  

Oppføring av 10 omsorgsboliger Braarud 2   

Garanti til Braarud II Borettslag for låneopptak 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune gir garanti overfor Braarud II Borettslag for låneopptak i 

Kommunalbanken. Garantien gjelder for et lån på kr 10.500.000,- med tillegg av 10% av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger i hele 

lånets løpetid med tillegg av 2 år. Garantien er en selvskyldnergaranti.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 29.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

Marker kommune gir garanti overfor Braarud II Borettslag for låneopptak i 

Kommunalbanken. Garantien gjelder for et lån på kr 10.500.000,- med tillegg av 10% av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger i hele 

lånets løpetid med tillegg av 2 år. Garantien er en selvskyldnergaranti.  

 

  

10/15  

Kommunereformen i Østfold - Prosjektplan og fremdriftsplan 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” godkjennes og benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  

2. ”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” godkjennes og benyttes som 

rettesnor for det videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 29.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

1. ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” godkjennes og benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommuune.  

2. ”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” godkjennes og benyttes som 

rettesnor for det videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  
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 11/15  

Eiendomsskatt - Oppnevning av sakkyndig nemnd og klagenemnd. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig 

nemnd til å verdsette eiendommer i Marker kommune på bakgrunn av forslag fra 

engasjerte besiktigelsesmenn. 

 

Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 

medlem). I tillegg velges tre personlige varamedlemmer.  

 

Som leder velges:     Personlig vara:  

Som nestleder velges:    Personlig vara:  

Som medlem velges:     Personlig vara:  

Den sakkyndige nemnda velges for en periode fram til 31.12.2019 

2. Som klagenemnd i eiendomsskattesaker benyttes kommunene særskilte klagenemnd.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 29.01.2015 

 

Behandling: 

Representanten Morten Bakker (AP)  fremmet følgende endring i innstillingens pkt. 1 

"Rådmannen engasjerer personer til sakkyndig nemnd".  

 Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Morten Bakker ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig 

nemnd til å verdsette eiendommer i Marker kommune på bakgrunn av forslag fra 

engasjerte besiktigelsesmenn. 

 
Rådmannen engasjerer personer til sakkyndig nemnd.  

 

Den sakkyndige nemnda velges for en periode fram til 31.12.2019 

2. Som klagenemnd i eiendomsskattesaker benyttes kommunene særskilte klagenemnd.  

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

1. I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig 

nemnd til å verdsette eiendommer i Marker kommune på bakgrunn av forslag fra 

engasjerte besiktigelsesmenn. 

 
Rådmannen engasjerer personer til sakkyndig nemnd.  
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Den sakkyndige nemnda velges for en periode fram til 31.12.2019 

2. Som klagenemnd i eiendomsskattesaker benyttes kommunene særskilte klagenemnd.  

 

  

12/15  

Høringsuttalelse om statliggjøring av skatteoppkreveren fra Marker kommune.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Etter Marker kommunes syn er organiseringen av skatteoppkreveren en del av den totale 

gjennomgangen av den samlede oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommuner i 

kommunereformen. 

Vi mener derfor det er uheldig å forsere en beslutning om dette nå og anbefaler at spørsmålet 

undergis en samlet behandling i kommunereformen. 

 

Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster og klar risiko for 

provenytap gjør at Marker kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 

01.01.2016. 

 

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap 

er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering, når 

lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen til dagens gode resultater. 

Vi mener at kommunen selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og 

håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 

 

Vi vil også bemerke at høringsdokumentene i svært liten grad gir noen begrunnelse for  

hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal overføres. Vi reagerer på at hovedspørsmålet om 

hvorfor overføringen skal skje, i svært liten grad er utredet. Dette til tross for at forslaget kan 

få betydelige negative konsekvenser for Marker kommune og som nevnt innebære risiko for 

vår likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse.  

Særlig i lys av at en eventuell statliggjøring vil være irreversibel er vi negative til 

departementets forslag. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 29.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

Etter Marker kommunes syn er organiseringen av skatteoppkreveren en del av den totale 

gjennomgangen av den samlede oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommuner i 

kommunereformen. 

Vi mener derfor det er uheldig å forsere en beslutning om dette nå og anbefaler at spørsmålet 

undergis en samlet behandling i kommunereformen. 

Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster og klar risiko for 

provenytap gjør at Marker kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 

01.01.2016. 
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Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap 

er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering, når 

lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen til dagens gode resultater. 

Vi mener at kommunen selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og 

håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 

 

Vi vil også bemerke at høringsdokumentene i svært liten grad gir noen begrunnelse for  

hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal overføres. Vi reagerer på at hovedspørsmålet om 

hvorfor overføringen skal skje, i svært liten grad er utredet. Dette til tross for at forslaget kan 

få betydelige negative konsekvenser for Marker kommune og som nevnt innebære risiko for 

vår likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse.  

Særlig i lys av at en eventuell statliggjøring vil være irreversibel er vi negative til 

departementets forslag. 

 

  

13/15  

Selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekreteriat  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Ø stfold 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 29.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 
Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Ø stfold 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

 

14/15  

Justering av investeringsbudsjett 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Investeringsbudsjettet for 2015 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt             Sum ekskl mva 

Kloakkledningsnett     668.000,- 

Asfaltering      221.600,- 

Gatelys      584.000,- 

Turstier        31.000,- 

Skilting      147.000,- 

Leirplasser        134.000,- 

Utvidelse av tomtefelt Krogstad            2.500.000,- 
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Døgnåpent bibliotek        99.366,- 

Sum                4.321.965,- 

 

Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån, 

tilskudd og gaver. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 29.01.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

Investeringsbudsjettet for 2015 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt             Sum ekskl mva 

Kloakkledningsnett     668.000,- 

Asfaltering      221.600,- 

Gatelys      584.000,- 

Turstier        31.000,- 

Skilting      147.000,- 

Leirplasser        134.000,- 

Utvidelse av tomtefelt Krogstad            2.500.000,- 

Døgnåpent bibliotek        99.366,- 

Sum                4.321.965,- 

 

Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån, 

tilskudd og gaver. 

 

  

15/15  

Eventuell spørretime  

 

Interpellasjon fra Marker Høyre: 

Stilte spørsmål vedr. rådmannens  økning av kassakreditt fra 10 til 20 millioner uten å ha 

informert  kommunestyret. 

 

Ordfører  besvarte spørsmålet  med at rådmannen burde informert kommunestyret men at 

dette var nødvendig  pga. utbetaling av lønninger, løpende utgifter etc.  og viste til 

finansreglementet.  Det forventes at administrasjonen reduserer drifskreditten så snart som 

mulig. 

 

Interpellasjon fra Marker FrP: 

Stilte spørsmål med ønske om 2  p-plasserr forbeholt taxier og ambulanser i Storgata utenfor 

legekontoret.  I tillegg bør plassene også kunne benyttes av privatbiler for av- og påstigning. 

 

Ordfører svarte at dersom taxiene og ambulanser kommer til full p-plass kan de benytte seg av 

innkjøringen på baksiden av bygget.  
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