
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 24.03.2015 

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   

Medlem Gunnar Leren FO  

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 Fredrik Hattestad Nesset FO  

Medlem Eva Martinsen FO  

Medlem Tor Morten Larsen FO  
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Varamedlem Jan Freddy Hagen  Gunnar Leren 

Varamedlem Roald Nilsen  Fredrik Hattestad Nesset 

Varamedlem Thor Erland Heyerdal  Eva Martinsen 

Varamedlem Harald Aastorp Forsberg  Tor Morten Larsen 
 

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall og kommunalsjef Vidar Østenby. 

 

Behandlede saker: 

 

16/15-23/15 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nislen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 16/15 15/184   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 17/15 15/184   

 Referater  

 

PS 18/15 11/120   

 Ny selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS  

 

PS 19/15 14/133   

 Frivilligsentralen - Årsrapport 2014  

 

PS 20/15 15/183   

 Kontrollutvalget i Marker kommune - Årsmelding 2014  

 

PS 21/15 15/88   

 Eventuell spørretime  

 

PS 22/15 15/68   

 Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget 

- Høring Høringsfrist: 22. mars 2015 

 

PS 23/15 15/198   

 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring  
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16/15  

Godkjenning av protokoll  

Protokoll fra kommunestyremøte 10.02.2015 ble enstemmig godkjent. 

 

  

17/15  

Referater  

Referert uten merknader. 

 

  

18/15  

Ny selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Renovasjon IKS 

 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget  

Representanten Roger Fredriksen (AP) erklærte seg inhabil i saken, ingen vara tiltrådet. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 24.03.2015: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 24.03.2015: 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Renovasjon IKS 

 

  

19/15  

Frivilligsentralen - Årsrapport 2014  

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

Årsrapport for Marker Frivilligsentral 2014 godkjennes. 

 

Behandling i kommunestyret 24.03.2015: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 24.03.2015 

Årsrapport for Marker Frivilligsentral 2014 godkjennes. 

 

  

20/15  

Kontrollutvalget i Marker kommune - Årsmelding 2014  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Marker kommune vedtas. 

 

Behandling i kommunestyret 24.03.2015: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret 24.03.2014 

Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Marker kommune vedtas. 

 

 

 21/15  

Eventuell spørretime  

Behandles som siste sak.  

 

  

22/15  

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget - Høring  

Høringsfrist: 22. mars 2015 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune støtter forslag til forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i 

Haldenvassdraget, Marker og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus. 

 

Tidligere vedtatte tiltak og vilkår i forbindelse med forskrift om sone for å bekjempe A-

sykdommen krepsepest i Haldenvassdraget, vassdragsnummer 001 A-E, Marker, Aremark og 

Halden kommuner, Østfold evalueres i forhold til smittebekjempelse i kontrollområdet 

Rødenessjøen.  

 

Plan- og miljøutvalget behandling/vedtak – 17.03.2015 

Representanten Roger Fredriksen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  

Siden krepsepest nå finnes både oppstrøms og nedstrøms Ørje Sluser forutsetter Marker 

kommune at Ørje Sluser gjenåpnes for trafikk til turistsesongen 2015. 

 

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra representanten Roger Fredriksen  ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Sakens sendes for endelig behandling i kommunestyret og Mattilsynet søkes om en utsettelse 

med høringsfristen til 25/3. 

 

Behandling i kommunestyret 24.03.2015: 
Marker Høyre fremmet følgende tilleggsforslag;  

 

Endring i forskriftenes § 6 

§ 6. Andre smittehindrende tiltak som kan pålegges i kontrollområdet  

Mattilsynet kan gi påbud oppstrøms kontrollområde om stenging av sluser, anlegg som er 

anlagt for at fisk og andre akvatiske dyr kan forsere vandringshindre, herunder fisketrapper, 

og annet for å hindre at smitte spres til andre deler av vassdraget. 

 

Mattilsynet kan gi påbud om ytterligere tiltak som anses nødvendig for å hindre spredning av 

krepsepest i området og ut av området. Påbud som ikke omfattes av første ledd skal være 

særskilt begrunnet. Om det anses som mulig ulempe for lokalt næringsliv og fritidsaktiviteter 

skal det foreligge en vurdering/analyse av ulempe ved innføring av tiltak opp mot risiko om 

tiltak ikke innføres.  

    

Plan- og miljøutvalgets innstilling med tilleggsforslag fra Marker Høyre ble enstemmig 

vedtatt. 
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Vedtak i kommunestyret 24.03.2015 

Marker kommune støtter forslag til forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i 

Haldenvassdraget, Marker og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus. 

 

Tidligere vedtatte tiltak og vilkår i forbindelse med forskrift om sone for å bekjempe A-

sykdommen krepsepest i Haldenvassdraget, vassdragsnummer 001 A-E, Marker, Aremark og 

Halden kommuner, Østfold evalueres i forhold til smittebekjempelse i kontrollområdet 

Rødenessjøen.  

 

Siden krepsepest nå finnes både oppstrøms og nedstrøms Ørje Sluser forutsetter Marker 

kommune at Ørje Sluser gjenåpnes for trafikk til turistsesongen 2015. 

 

Forslag til endring i forskriftenes § 6 

§ 6. Andre smittehindrende tiltak som kan pålegges i kontrollområdet  

Mattilsynet kan gi påbud oppstrøms kontrollområde om stenging av sluser, anlegg som er 

anlagt for at fisk og andre akvatiske dyr kan forsere vandringshindre, herunder fisketrapper, 

og annet for å hindre at smitte spres til andre deler av vassdraget. 

 

Mattilsynet kan gi påbud om ytterligere tiltak som anses nødvendig for å hindre spredning av 

krepsepest i området og ut av området. Påbud som ikke omfattes av første ledd skal være 

særskilt begrunnet. Om det anses som mulig ulempe for lokalt næringsliv og fritidsaktiviteter 

skal det foreligge en vurdering/analyse av ulempe ved innføring av tiltak opp mot risiko om 

tiltak ikke innføres.  

    

Plan- og miljøutvalgets innstilling med tilleggsforslag fra Marker Høyre ble enstemmig 

vedtatt. 

 

  

23/15  

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring  

 

Ordførerens forslag til vedtak 

Reglementet for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker (vedtatt av kommunestyre 

30.10.2015, sak 64/07) endres i pkt. 1 – 2. setning;   Godtgjørelsen skal tilsvare 82% av 

godtgjørelsen til stortingsrepresentanter … 

 

Behandling i kommunestyret 24.03.2015: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Reglementet for godtgjørelse til tillitsvalgte bes gjennomgått i sin helhet, samt at det er 

ønskelig å se på antall politiske representanter i de politiske utvalgene. 

 

Vedtak i kommunestyret 24.03.2015 

Reglementet for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker (vedtatt av kommunestyre 

30.10.2015, sak 64/07) endres i pkt. 1 – 2. setning;   Godtgjørelsen skal tilsvare 82% av 

godtgjørelsen til stortingsrepresentanter … 

 

Reglementet for godtgjørelse til tillitsvalgte bes gjennomgått i sin helhet, samt at det er 

ønskelig å se på antall politiske representanter i de politiske utvalgene. 
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21/15  

Eventuell spørretime  

 

Interpellasjon fra Marker Ap v/Morten Bakker 

 

Regjeringens foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven 

Regjeringen Solberg, med arbeidsminister Robert Eriksson i spissen, sitt forslag om økt 

adgang til midlertidige ansettelser (Arbeidsmiljølovens § 14-9) skaper økt usikkerhet for 

svært mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Derfor er 

Marker Arbeiderparti i mot forslaget. 

Om forslaget vedtas vil det i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være 

midlertidige i 12 måneder. Regjeringspartienes argumentasjon er at endringene vil gi flere 

muligheten i arbeidslivet. 

Derimot viser forskning fra OECD at resultatet av en slik endring, vil være flere midlertidige 

ansatte og heller ikke mer fleksibilitet i arbeidslivet. 

Fri bruk av midlertidighet vil bryte med retten til fast ansettelse og ryddigheten i 

ansettelsesforholdene i arbeidslivet. Særlig betenkelig er det når et slikt forslag fremmes i en 

situasjon hvor den seriøse delen av arbeidslivet er under sterkt press på grunn av flere 

useriøse arbeidsgivere og i en tid vi opplever at arbeidslivskriminaliteten øker. 

Vi mener at regjeringens forslag svekker arbeidstakernes rettigheter og muligheten til å stille 

krav om et godt arbeidsmiljø. Marker Arbeiderparti ønsker ikke et A- og B-lag i norsk 

arbeidsliv.  

Videre svekker forslaget likestillingen i form av at kvinner allerede er overrepresentert blant 

de midlertidig ansatte. Det vil i følge Arbeidstilsynet øke risikoen for arbeidsulykker og 

sykdom. Da vi vet at kompetanseutviklingen til faste ansatte er bedre i forhold til de 

midlertidige ansatte, vil forslaget også kunne svekke kompetansen i bedrifter og 

virksomheter.  

Det er neppe heller sannsynlig at banken gir deg boliglån hvis du leverer kopi av en 

arbeidskontrakt som sier at du kun har arbeid i noen måneder til. I tillegg vil vi få en situasjon 

hvor de som har fast ansettelse vil holde på jobbene sine, noe som fører til lite utskifting og 

store vansker for våre barn og unge å komme inn i arbeidslivet og få fast ansettelse når de er 

ferdigutdannet.  

Arbeidstakerorganisasjonene, med LO, YS og Unio i spissen, står sammen mot forslaget. De 

har heller ikke vært inkludert i prosessen, noe som både fremstår som historisk uvanlig og 

kunnskapsløst av regjeringen. 

Marker Arbeiderparti ønsker ikke disse endringene i arbeidsmiljøloven. Vi ser over til våre 

naboer i Sverige som med mer liberale regler har fått en dobbel så stor andel midlertidige 

ansettelser og en dobbelt så stor arbeidsledighet. Ikke minst er ungdomsledigheten svært høy.  

 

Begrunnelse: 
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Kommunestyret i Marker mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-

9) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres 

personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan 

være midlertidige i 12 måneder. 

Marker kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 

skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av 

dette, ønsker Kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for 

arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige 

ansettelser.  

Derfor ønsker vi å fatte et prinsippvedtak som vil kunne gi bedre vilkår for de ansatte enn det 

lovforslaget legger opp til. 

Vedtak: 

1. Innledende tekst vedtas som Marker kommune sitt syn i saken 

2. Dersom et flertall på Stortinget vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Marker 

kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis. 

 

Behandling i kommunestyret 24.03.2015: 

Forslag fra Marker KrF v/representanten Runar Kasbo 

Saken utsettes og fremlegges som sak på neste møte i kommunestyre. 

 

Representanten Runar Kasbo sitt forslag ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 

 

Vedtak i kommunestyret 24.03.2015 

Saken utsettes og fremlegges som sak på neste møte i kommunestyre. 
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