
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Rådhuset 
Møtedato: 02.02.2012 
Tidspunkt: 18.30 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Medlem Stein Erik Lauvås   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Morten Andre` Bakker FO  

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Sten Morten Henningsmoen FO  

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Varamedlem Theodor Bye  Sten Morten 
Henningsmoen 

Varamedlem Inger Anita Ruud  Morten Andre` Bakker 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud  
Behandlede saker: 1/12-9/12 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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1/12  

Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapets møter 24.11.2011 og 15.12.2011 ble enstemmig vedtatt 
 

 

2/12  
Regionalpark Haldenkanalen - endelig godkjenning av charter, finansiering og valg til 
styrende organer  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Marker kommune deltar i samarbeidet om Regionalpark Haldenkanalen i henhold til 

charteret. 
2. Marker kommune forplikter seg til å delta i finansieringen for perioden 2012-2016; men 

med forbehold om at kommunens del i sin helhet blir finansiert over utviklingsavtalen og 
under forutsetning av de øvrige kommuner bidrar i tråd med finansieringsplanen. 

3. Det skal rapporteres årlig til deltakende kommuner. 
4. Som politisk representant til Regionalparkrådet velges: 
5. Som politisk vararepresentant Regionalparkrådet velges:  
6. Som næringslivets representant velges: 
7. Som næringslivets vararepresentant velges; 
 
Behandling: 
Pkt. 4:  Ordfører 
Pkt. 5:  Varaordfører  
Pkt. 6: Oppnevner i kommunestyret 
Pkt. 7:  Oppnevner i kommunestyret 
 
Rådmannens forslag til innstilling med  de valgte repr. ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Marker kommune deltar i samarbeidet om Regionalpark Haldenkanalen i henhold til 
charteret. 

2. Marker kommune forplikter seg til å delta i finansieringen for perioden 2012-2016; 
men med forbehold om at kommunens del i sin helhet blir finansiert over 
utviklingsavtalen og under forutsetning av de øvrige kommuner bidrar i tråd med 
finansieringsplanen. 

3. Det skal rapporteres årlig til deltakende kommuner. 
4. Som politisk representant til Regionalparkrådet velges: Ordfører 
5. Som politisk vararepresentant Regionalparkrådet velges: Varaordfører 
6. Som næringslivets representant velges: Velges i kommunestyret 
7. Som næringslivets vararepresentant velges; Velges i kommunestyret. 
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3/12  
Disponering av ledig lokale i eiendommen gnr. 90 bnr. 306 i Marker  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune takker KNA indre/ytre Østfold avd. Eidsberg Motorsport for interessen når 
det gjelder ledige lokaler i gnr. 90 bnr. 306 i Marker.  
 
Kommunen har imidlertid behov for lokalet selv til bruk som garasje/lager for 
sivilforsvarsmateriell/aktiviteter f.o.m. 1. mars 2012. 
 
Leieavtalen med Klund Eiendom AS sies opp med virkning f.o.m. samme dato. 
 
Husleien som i dag blir betalt til Klund Eiendom AS – kr. 2.306,50 pr. mnd. – blir å 
inntektsføre som leieinntekter på gnr. 90 bnr. 306 i Marker.    
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune takker KNA indre/ytre Østfold avd. Eidsberg Motorsport for interessen når 
det gjelder ledige lokaler i gnr. 90 bnr. 306 i Marker.  
 
Kommunen har imidlertid behov for lokalet selv til bruk som garasje/lager for 
sivilforsvarsmateriell/aktiviteter f.o.m. 1. mars 2012. 
 
Leieavtalen med Klund Eiendom AS sies opp med virkning f.o.m. samme dato. 
 
Husleien som i dag blir betalt til Klund Eiendom AS – kr. 2.306,50 pr. mnd. – blir å 
inntektsføre som leieinntekter på gnr. 90 bnr. 306 i Marker.    
 
  

4/12  
Ørjetun - salg av tomteområder  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker formannskap godkjenner at tomteområdet ved Ørjetun, ca. 14 dekar, selges for  
kr. 500.000,- til KROG Invest AS, Nesheim, 1870 ØRJE. 
 
Forslaget til kjøpekontrakt godkjennes. 
 
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret skal salgssummen kr. 500.000,- med fratrekk 
av omkostninger ca. kr. 50.000,-, benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld som hviler på 
kjøp av eiendommen Ørjetun. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i formannskapet: 
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Marker formannskap godkjenner at tomteområdet ved Ørjetun, ca. 14 dekar, selges for  
kr. 500.000,- til KROG Invest AS, Nesheim, 1870 ØRJE. 
 
Forslaget til kjøpekontrakt godkjennes. 
 
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret skal salgssummen kr. 500.000,- med fratrekk 
av omkostninger ca. kr. 50.000,-, benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld som hviler på 
kjøp av eiendommen Ørjetun. 
 
  

5/12  
Etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter i Indre Østfold  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles 
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold. 

 

2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å 
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk 
Kompetansesenter IKS. 

 

3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av 
ny selskapsavtale. 

 

4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012. 

 
Behandling: 
Marker AP v/Stein Erik Lauvås og Marker Krf v/Runar Kasbo fremmet følgende forslag til 
nytt pkt. 5: 
Marker kommune mener at for å få et handlingsdyktig og kompetent styre, spesielt i startfasen 
så er det viktig at det består av sentrale politikere fra den enkelte kommune. 
 
Rådmannens forslag til innstilling  med forslag til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles 
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold. 

 

2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å 
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk 
Kompetansesenter IKS. 

 

3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av 
ny selskapsavtale. 

 

4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012. 
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5. Marker kommune mener at for å få et handlingsdyktig og kompetent styre, spesielt i startfasen 
så er det viktig at det består av sentrale politikere fra den enkelte kommune. 

 

6/12  
Valg av utbygger til nye omsorgsboliger  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye 
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 

Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye 
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet  
 
  

7/12  
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold  og Marker kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1 Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Maker kommune og Sykehuset  
Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai  
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato 
 

2 Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale  
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1 Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Maker kommune og Sykehuset  
Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai  
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato 
 

2 Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale  
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 

8/12 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13  
 
9/12 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 
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