
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 27.01.2016 

Tidspunkt:  17.00 – kl. 18.00  Kommunereformen  

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Marita Bakker   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Simen Gunneng FO  

Medlem Jan-Mikael Syversen   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Sten Morten Henningsmoen FO  

Medlem Sylvia Brandsrud FD i sak 2/16  

Medlem Per Øivind Falkenberg Krog   

Medlem Thor Asle Mauritzen   

Medlem Thor Amund Halvorsrud   

Medlem Tove Granli Foss   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Benedikte Eugenie Lund Skaug   

Medlem Lars Oscar Sæther   

Medlem Kenneth Sirevåg FO  

Medlem Karen Eg Taraldrud   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Harald Aastorp Forsberg FO  

Medlem Glenn Bjerke FO  

Varamedlem Gunnar Leren  Simen Gunneng 



  

Side 2 av 9 

Varamedlem Marianne Maugsten Røen I sak 2/16. Sylvia Brandsrud 

Varamedlem Sara-Helen Larsen  Harald Aastorp Forsberg 

Varamedlem Roy Åsmund Degnes  Kenneth Sirevåg 

Varamedlem Ole Petter Aarnæs  Sten Morten Henningsmoen 

Varamedlem Vigdis Sandli-Ødegaard  Glenn Bjerke 
 

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Kst. rådmann Vidar Østenby 

 

Behandlede saker: 1/16-K – K7/16 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Vidar Østenby 

 Kst. rådmann 
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Saksliste 
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PS 1/16 16/14   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 2/16 15/650   

 Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2016  

 

PS 3/16 16/9   

 Betalingssatser - Grimsby barnehage  

  

PS 4/16         Betalingssatser for Marker Bo- og servicesenter – hjemmehjelp 

 

 

PS 5/16         Betalingssatser for Marker skole – skolefritidsordning 

 

 

PS 6/16         Justering av investeringsbudsjett 2016 

 

 

PS 7/16         Kommunereformen i Østfold – endelig retningsvalg 
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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. 

 

 

1/16  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Protokoll fra kommunestyremøte 15.12/16.12-2015 ble enstemmig godkjent.  

 

  

2/16  

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2016  

 

Ordførers forslag til innstilling: 

På bakgrunn av nye opplysninger fra Utdanningsdirektoratet vil satsene til ikke-kommunale 

barnehager for 2016 endres. Tallene fremkommer slik: 

 

Marker kommunes satser: 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass   173 494 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass       82 285 

 

Satsene for kapitaltilskudd til ikke kommunale barnehager for 2016 fremkommer slik: 

 

Byggeår til og med 2007      8.800 

Byggeår 2008-2010     14 100 

Byggeår 2011-2013     17 400 

Byggeår 2014-2016     18 300 

 

De ikke kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet 

søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

Behandling/innstilling fra formannskapet 18.01.2016 

Representanten Sylvia Brandsrud  (SP) erklærte seg inhabil. Vararepresentant Thor Mauritzen 

(SP) tilrådte. 

Rådmannen erklærte seg inhabil.  Ordfører fremmet saken. 

 

Ordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 27.01.2016: 

Representanten Sylvia Brandsrud  (SP) erklærte seg inhabil. Vararepresentant Marianne Røen 

(SP) tilrådte. 
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Tilleggsforslag fra Marker Sp v/representanten Tove Granli Foss 

«Utbygginger av opprinnelig barnehagebygg vil gi barnehageeier rett til høyere 

kapitaltilskudd enn gjennomsnittssatsen. En slik rett forutsetter at utbyggingen har ført til 

barnehagen har fått flere plasser enn før utbyggingen. De nye plassene vil da utløse rett til 

kapitaltilskudd som skal baseres på utbyggingsår og når plassene er tatt i bruk. I tillegg må 

det dokumenteres at utbyggingen har ført til store aktivitetsendringer jamfør § 12 i 

Forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager.» 

 

Formannskapets forslag til innstilling med tilleggsforslag fra Marker SP v/representanten 

Tove Granli Foss ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 27.01.2016:: 

På bakgrunn av nye opplysninger fra Utdanningsdirektoratet vil satsene til ikke-kommunale 

barnehager for 2016 endres. Tallene fremkommer slik: 

 

Marker kommunes satser: 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass   173 494 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass       82 285 

 

Satsene for kapitaltilskudd til ikke kommunale barnehager for 2016 fremkommer slik: 

 

Byggeår til og med 2007      8.800 

Byggeår 2008-2010     14 100 

Byggeår 2011-2013     17 400 

Byggeår 2014-2016     18 300 

 

De ikke kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet 

søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

Utbygginger av opprinnelig barnehagebygg vil gi barnehageeier rett til høyere kapitaltilskudd 

enn gjennomsnittssatsen. En slik rett forutsetter at utbyggingen har ført til barnehagen har fått 

flere plasser enn før utbyggingen. De nye plassene vil da utløse rett til kapitaltilskudd som 

skal baseres på utbyggingsår og når plassene er tatt i bruk. I tillegg må det dokumenteres at 

utbyggingen har ført til store aktivitetsendringer jamfør § 12 i Forskriften om tildeling av 

tilskudd til private barnehager. 
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Betalingssatser - Grimsby barnehage  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det er i desember kommet nye makspriser for en barnehageplass fra 01.01.2016.  Satsen er for 

100 % plass kr 2.655. Satsen gjøres gjeldende fra 01.04.2016 i Marker kommune. 

 

Satsene fra 01.04.2016 i Grimsby barnehage blir som følger: 

 

100 % plass kr 2.655  Mat kr 250 

80 % plass kr 2.257  Mat kr 205 

60 % plass kr 1.726  Mat kr 152 
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Behandling/innstilling i formannskapet 18.01.2016: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i kommunestyret 27.01.2016: 

Det er i desember kommet nye makspriser for en barnehageplass fra 01.01.2016.  Satsen er for 

100 % plass kr 2.655. Satsen gjøres gjeldende fra 01.04.2016 i Marker kommune. 

 

Satsene fra 01.04.2016 i Grimsby barnehage blir som følger: 

 

100 % plass kr 2.655  Mat kr 250 

80 % plass kr 2.257  Mat kr 205 

60 % plass kr 1.726  Mat kr 152 
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Betalingssatser for Marker bo og servicesenter - hjemmehjelp 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det er i desember kommet nye maksimalpriser for hjemmehjelp og inntektsgruppe under 2 G. 

Den er fra 01.01.2016 satt til kr 190 pr time. Satsen gjøres gjeldene fra 01.01.2016. 

 

Behandling/innstilling i formannskapet 18.01.2016: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 27.01.2016: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i kommunestyret 27.01.2016: 

Det er i desember kommet nye maksimalpriser for hjemmehjelp og inntektsgruppe under 2 G. 

Den er fra 01.01.2016 satt til kr 190 pr time. Satsen gjøres gjeldene fra 01.01.2016. 

 

 

5/16  

Betalingssatser for Marker skole - skolefritidsordning 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Betalingssatser for Marker skole – skolefritidsordningen blir som følger fra 01.01.2016: 

Plasstørrelse   Pris uten mat    Mat 

Over 20 timer   2.065     186 

15-20 timer   1.739     166 

Under 15 timer  1.413     124 

 

Behandling/innstilling i formannskapet 18.01.2016: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Behandling i kommunestyret 27.01.2016: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i kommunestyret 27.01.2016: 

Betalingssatser for Marker skole – skolefritidsordningen blir som følger fra 01.01.2016: 

Plasstørrelse   Pris uten mat    Mat 

Over 20 timer   2.065     186 

15-20 timer   1.739     166 

Under 15 timer  1.413     124 
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Justering av investeringsbudsjett 2016 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Investeringsbudsjettet for 2016 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt     Sum ekskl mva 

Enøk kommunale bygg   1.843.000 

Kloakkledningsnett – sanering     681.000 

Asfaltering        338.000 

Gatelys         627.000 

Skilting             74.000 

Utskifting av vinduer Tunet dagsenter    200.000 

Turstier i sentrum         31.000 

Sum       3.794.000 

 

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

tilskudd og gaver. 

 

Behandling/innstilling i formannskapet 18.01.2016: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 27.01.2016: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i kommunestyret 27.01.2016: 

Investeringsbudsjettet for 2016 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt     Sum ekskl mva 

Enøk kommunale bygg   1.843.000 

Kloakkledningsnett – sanering     681.000 

Asfaltering        338.000 

Gatelys         627.000 

Skilting             74.000 

Utskifting av vinduer Tunet dagsenter    200.000 

Turstier i sentrum         31.000 

Sum       3.794.000 
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Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån, 

tilskudd og gaver. 
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Kommunereformen i Østfold – endelig retningsvalg 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

1. Den framforhandlede intensjonsavtalen mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker og Spydeberg (5K) gir det beste grunnlag for en sterk og bærekraftig kommune for 

innbyggerne i Marker kommune og i Indre Østfold i årene framover.  

2. Forhandlingsutvalget gis mandat til å sluttforhandle intensjonsavtalen for 5 K, som legges 

fram til endelig politisk behandling i juni 2016. 

3. Forhandlingsutvalget bes samordne involvering og medvirkning av innbyggere, brukere og  

Formannskapets innstilling: 

Marker kommune går videre med forhandlinger om kommunesammenslutning etter 5-k-

alternativet. 

 

Samtidig må det snarest mulig utarbeides en sammenlignbar intensjonsavtale for et 4k-øst-

alternativ, der Rakkestad kommune, Eidsberg kommune, Trøgstad kommune og Marker 

kommune inngår. 

 

Forhandlingsutvalget gis mandat til å videreføre forhandlingene med de to alternativene. 

Marker kommune ønsker at tillitsvalgte deltar med en fellesrepresentant fra hver kommune i 

de videre forhandlingsmøtene. 

 

Endelig retningsvalg tas når et reelt sammenligningsgrunnlag for disse fire kommunene 

foreligger. 

 

Behandling i kommunestyret 27.01.2016: 
Forslag fra Marker Ap og Marker Krf v/ representanten Finn Labråten (Krf): 

Marker kommune går videre med utredningene rundt kommunereform 

 

 Utredning som egen kommune gjennomføres i.h.t kommunestyrets sak 42/15 av 16.06.15 

 Forhandlinger med 5K/6K, Marker, Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl, 

eventuelt Skiptvet hvis de skulle ønske å være med 

 Forhandlinger med Indre Østfold Øst 

Utredningene gjennomføres parallelt 

Forhandlingsutvalget gis mandat til å fortsette forhandlingene med de to mulighetene som er, 

5K /6K og Øst alternativet hvor også tillitsvalgte skal være representert med en representant 

og en ungdom fra ungdomsrådet. 

Arbeidsboken for vurdering av status og muligheter brukes videre i utredningen som egen 

kommune  
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Endelig retningsvalg tas når ett reelt sammenligningsgrunnlag er utredet og da opp imot å 

kunne bestå som egen kommune. 

 

Votering: 

 

Formannskapets innstilling:  11 

Forslaget fra Marker Ap og Krf: 14 

  

Vedtak i kommunestyret 27.01.2016: 

Marker kommune går videre med utredningene rundt kommunereform 

 

 Utredning som egen kommune gjennomføres i.h.t kommunestyrets sak 42/15 av 16.06.15 

 Forhandlinger med 5K/6K, Marker, Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl, 

eventuelt Skiptvet hvis de skulle ønske å være med 

 Forhandlinger med Indre Østfold Øst 

Utredningene gjennomføres parallelt 

Forhandlingsutvalget gis mandat til å fortsette forhandlingene med de to mulighetene som er, 

5K /6K og Øst alternativet hvor også tillitsvalgte skal være representert med en representant 

og en ungdom fra ungdomsrådet. 

Arbeidsboken for vurdering av status og muligheter brukes videre i utredningen som egen 

kommune  

 

Endelig retningsvalg tas når ett reelt sammenligningsgrunnlag er utredet og da opp imot å 

kunne bestå som egen kommune. 
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