
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 
Møtedato: 29.03.2011 
Tidspunkt: 18.00 
 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Leder Stein Erik Lauvås   

Medlem Rita Berget Lindblad   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Nils Henrik Olsson   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Gunnar Leren FO  

Medlem Magne Nesset   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen FO  

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem John Brynild Bakken   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Wenche Rigmor Berg   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Karen Eg Taraldrud   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Marianne Huse   

Medlem Agnar Sigmund Husebråten   

Medlem Camilla B. Husebråten   

Medlem Georg Spernes   

Medlem Amund Willum Rakkestad   

Medlem Theodor Bye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Per Olav Hellgren   

Medlem Grete Dorthea Bjerke   



  

Varamedlem Sara-Helen Larsen  Gunnar Leren 

Varamedlem Kent Olsson  Kjersti Nythe Nilsen 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann EvaEnkerud og Per Øivind Sundell som sekretær 
Behandlede saker: 1/11-14/11 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold  
PS 1/11 11/128   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 2/11 11/128   
 Referater  

 

PS 3/11 06/343   
 Egengodkjenning av reguleringsplan - Botten Gnr. 130 bnr. 4 

 

PS 4/11 08/443   
 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling  

 

PS 5/11 11/114   
 Manifest mot mobbing  

 

PS 6/11 11/120   
 Eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon IKS  

 

PS 7/11 11/121   
 Mandat og arbeidsgruppe for sentrumstiltak i Ørje  

 

PS 8/11 10/833   
 Valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011  

 

PS 9/11 11/75   
 Startlån for 2011 - søknad om ytterligere lån fra Husbanken med kr. 

1.000.000,-  

 

PS 10/11 11/85   
 Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager  
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PS 11/11 11/68   
 Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011  

 

PS 12/11 11/80   
 Prosjekt - ACT i Indre Østfold for mennesker med alvorlige psykiske 

lidelser  

 

PS 13/11 11/111   
 Samhandlingsprosjektet IØ og SØ Lokalmedisinsk kompetansesenter 

 

PS 14/11 06/242   
 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. 
 

1/11  
Godkjenning av protokoll  
Protokoll fra kommunestyremøte 14.12.2010 ble enstemmig godkjent. 
 
  

2/11  
Referater  
Referert uten merknad. 
 
  

3/11  
Egengodkjenning av reguleringsplan - Botten  - Gnr. 130 bnr. 4 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Reguleringsplan med plankart datert 12.06.08, revidert 28.01.09, bestemmelser datert 
29.01.09, og tilhørende planbeskrivelse datert 12.06.08, revidert 28.01.09 egengodkjennes i 
samsvar med Plan- og bygningslov av 1985 § 27-2.  
 
Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyre: 
Reguleringsplan med plankart datert 12.06.08, revidert 28.01.09, bestemmelser datert 
29.01.09, og tilhørende planbeskrivelse datert 12.06.08, revidert 28.01.09 egengodkjennes i 
samsvar med Plan- og bygningslov av 1985 § 27-2.  
 
 

4/11  
Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020”. 
En vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging av planen. 
 
Behandling i plan og miljøutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
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Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Foreslåtte tiltak prioriteres og søkes innarbeidet i fremtidige budsjett og økonomiplaner. 
 
Formannsmannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020”. 
En vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging av planen. 
 
Foreslåtte tiltak prioriteres og søkes innarbeidet i fremtidige budsjett og økonomiplaner. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020”. 
En vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging av planen. 
 
Foreslåtte tiltak prioriteres og søkes innarbeidet i fremtidige budsjett og økonomiplaner. 
 
  

5/11  
Manifest mot mobbing  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune deltar i Manifest mot mobbing. 
 
Behandling i oppvekst og omsorgsutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune deltar i Manifest mot mobbing. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune deltar i Manifest mot mobbing. 
 
  

6/11  
Eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon IKS  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune slutter seg til utkast til eierstrategier for Indre Østfold Renovasjon, og 
anbefaler at det startes et arbeid med å se på et samarbeid også innen vann og avløp. 
 
Behandling i plan og miljøutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune slutter seg til utkast til eierstrategier for Indre Østfold Renovasjon, og 
anbefaler at det startes et arbeid med å se på et samarbeid også innen vann og avløp. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Plan- og miløutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune slutter seg til utkast til eierstrategier for Indre Østfold Renovasjon, og 
anbefaler at det startes et arbeid med å se på et samarbeid også innen vann og avløp. 
 
  

7/11  
Mandat og arbeidsgruppe for sentrumstiltak i Ørje  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre representanter for 
næringslivet i sentrum. Rådmannen utpeker sekretær for gruppen og sørger for at gruppen 
etter behov har tilgang på administrativ kompetanse innen plan og utvikling. 
 
Kommunestyret velger de politiske representantene  til gruppen og inviterer handelsstanden 
til å peke ut tre næringslivsrepresentanter.   
 
Gruppen gis følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag til 
tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
 
Behandling i plan og miljøutvalget: 
Representanten Kjersti Nilsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Det velges  en politisk representant fra hver av de fire partiene i kommunestyret.  
Ungdomsrådet og Eldrerådet må sikres mulighet til å uttale seg. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med Kjersti Nilsen sitt tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan og miljøutvalget/formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre representanter for 
næringslivet i sentrum. Rådmannen utpeker sekretær for gruppen og sørger for at gruppen 
etter behov har tilgang på administrativ kompetanse innen plan og utvikling. 
 
Kommunestyret velger fire politiske representanter, en fra hver av de fire partiene i 
kommunestyret  til gruppen og inviterer handelsstanden til å peke ut tre 
næringslivsrepresentanter.  Ungdomsrådet og Eldrerådet må sikres mulighet til å uttale seg. 
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Gruppen gis følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag til 
tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Valgkomiteen la frem følgene  forslag til representanter til arbeidsgruppen: 
Anita Ruud (AP) 
Kristine Bergquist (SP) 
Georg Spernes (Krf) 
Karen Eg Taraldrud (H)  
 
I tillegg fremmet Karen Eg Taraldrud følgende vararepr. for Høyre: Pernille Martinsen. 
 
De øvrige partier melder inn vararepr. til Servicetorget v/Hanne Beate V. Hattestad. 
 
Plan og miljøutvalget/formannskapets innstilling med valgskomiteens forslag til  
representanter til arbeidsgruppen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre representanter for 
næringslivet i sentrum. Rådmannen utpeker sekretær for gruppen og sørger for at gruppen 
etter behov har tilgang på administrativ kompetanse innen plan og utvikling. 
 
Kommunestyret velger fire politiske representanter, en fra hver av de fire partiene i 
kommunestyret  til gruppen og inviterer handelsstanden til å peke ut tre 
næringslivsrepresentanter. Ungdomsrådet og Eldrerådet må sikres mulighet til å uttale seg. 
 
Gruppen gis følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag til 
tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
 
Representanter til arbeidsgruppen: 
Anita Ruud (AP) 
Kristine Bergquist (SP) 
Georg Spernes (Krf) 
Karen Eeg Taraldrud (H) – Vararepr. Pernille Martinsen (H) 
 
De øvrige partier melder inn vararepr. til Servicetorget v/Hanne Beate V. Hattestad. 
 
  

8/11  

Valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011  
Rådmannens forslag til innstilling: 
Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 
 

Som valgstyrets leder oppnevnes:  
Som valgstyrets nestleder: 
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Behandling i formannskapet: 
Formannskapet oppnevner følgende: 
Valgstyrets leder:  Ordfører 
Valgstyrets nestleder:  Opposisjonens leder. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 
 

Som valgstyrets leder oppnevnes: ordfører Stein Erik Lauvås 
Som valgstyrets nestleder: opposisjonens leder Amund Rakkestad 
 
Behandling i kommunestyret: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
 

Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 
 

Som valgstyrets leder oppnevnes: ordfører Stein Erik Lauvås 
Som valgstyrets nestleder oppnevnes: Opposisjonens leder Amund Rakkestad 
 
  

9/11  
Startlån for 2011 - søknad om ytterligere lån fra Husbanken med kr. 1.000.000,-  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2011 med kr. 
1.000.000,- for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2011 med kr. 
1.000.000,- for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Høyre ønsker oversikt over restanser til neste kommunestyremøte. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2011 med kr. 
1.000.000,- for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
Høyre ønsker oversikt over restanser til neste kommunestyremøte. 
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10/11  
Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 

Retningslinjene tas opp til ny vurdering etter ett år. 
 
Behandling i oppvekst og omsorgsutvalget: 
Representanten Morten Bakker (AP)  fremmet følgende forslag: 
2. avsnitt i innstillingen endres til Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. 
mars 2012. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med Morten Bakker sin endring i pkt. 2 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets/Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 
2. avsnitt i innstillingen endres til Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. 
mars 2012. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Representanten Marianne Huse (Krf) fremmet følgende endringsforslag: 
§ 7 Opplysningsplikt endres til: 
Barnehagene skal gjennomføre 3 årlige rapporteringer til kommunen om antall barn 15/3, 
15/8 og 15/12. 
 
Representanten Karen Eg Taraldrud (H)  fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager med følgende endringer, som innarbeides 
slik de språklig passer best: 
 

• § 3 endres slik at prosentsatsen for beregning av tilskudd for 2011 skal være den 
samme som for tilskudd i 2010.  Dette danner grunnlag for kommende års 
opptrapping av satsene. 

 
• § 4 endres slik at det kommer klart frem at det beregnede tilskudd til de private 

barnehager skal påplusses 4% til administrasjonsutgifter. 
 

Retningslinjene evalueres i forbindelse med fastsetting av tilskudd til barnehagene for 
2012. 
 
Marker Senterparti fremmet følgende forslag: 
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Endringsforslag ang. § 7 Opplysningsplikt: 
I tillegg til rapportering pr. 15. desember og 1. august foreslås en rapportering pr. 15. 
mars  (Dette medfører altså 3 ”tellinger” av antall barn hvert år.) 
 
Votering: 
Forslaget fra representanten  Karen Eg Taraldrud  falt mot 2 stemmer 
Forslaget fra representant Marianne Huse (Krf)  ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra SP ble det ikke votert over. 

 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling med endringsforslag i § 7 ble enstemmig    

      vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger med  endring  i § 7: 
 
§ 7 Opplysningsplikt endres til: 
Barnehagene skal gjennomføre 3 årlige rapporteringer til kommunen om antall barn 15/3, 
15/8 og 15/12. 
 
Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. mars 2012. 
 
  

11/11  
Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt  
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
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Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget og formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalget og formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt  
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Representanten Karen Eg Taraldrud fremmet følgende forslag. 
Punkt 5 fjernes. 
 
Representanten Amund Rakkestad (SP) fremmet følgende forslag: 
For å sikre et godt barnehagetilbud i Marker settes tilskuddssatsene til hhv 155500 for barn 
0-2 år og til 78800 for eldre barn.  Prosentsatsene som utbetales forblir de samme som i 
rådmannens forslag.  Kapitaltilskuddet er inkludert. 
 
I tillegg fremmet Senterpartiet følgende: 
Formannskapet får fullmakt til å omfordele dersom barnehagene går med overskudd. 
 
Votering: 
Representanten Amund Rakkestads (SP) forslag  falt mot 7 stemmer. 
Representanten Karen Eg Taraldruds (H) forslag  ble enstemmig vedtatt. 
Oppvekst og omsorg/formannskapets forslag 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
1.  Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 

 

Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt  
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
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Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
  

12/11  
Prosjekt - ACT i Indre Østfold for mennesker med alvorlige psykiske lidelser  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget/formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalget/formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Representanten  Barbro Kvaal (H) fremmet følgende forslag: 
Evaluering innen maks 2 år. 
Oppvekst og omsorgsutvalget/formannskapets innstilling med tillegg fra representanten 
Barbro Kvaal ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Avtalen evalueres innen maks  2 år. 
 
  

13/11  
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ - Lokalmedisinsk kompetansesenter 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at Prosjektgruppens 
anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. 
Rapporten legges til grunn for videre arbeid. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget/formannskapet 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalget/formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at Prosjektgruppens 
anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. 
Rapporten legges til grunn for videre arbeid. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Oppvekst og omsorgsutvalget/formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at Prosjektgruppens 
anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. 
Rapporten legges til grunn for videre arbeid. 
 
  

14/11  
Eventuell spørretime  
Representanten Georg Spernes (Krf) ønsket oversikt over kommunale eiendommer, hvilke 
eiendommer har kommunen. 
Rådmannen besvarte.  Oversikt delt ut.  
 
 
Informasjon om MOT ønskes i neste kommunestyremøte. 
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