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31/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapets møte 29.03.2012 ble enstemmig godkjent. 
 
  

32/12  
Referater  
 
Vedtak: 
Referert uten merknader. 
 
  

33/12  
Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap.” 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og antallet 
styremedlemmer i det enkelte selskap. 
 
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i de øvrige 
eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige eierkommuner vil kommunestyret 
behandle meldingen på nytt.  
 
Rådmannens forslag til innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap.” 
 
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og antallet 
styremedlemmer i det enkelte selskap. 
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Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i de øvrige 
eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige eierkommuner vil kommunestyret 
behandle meldingen på nytt.  
 
  

34/12  
Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Elever på 1. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss da dette ifl. 
skyssgrensene gir rett på gratis skoleskyss. Elever på 2.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. 
Dette gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2012-2013. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behanling/innstilling 27.03.2012: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 3. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Øystein Jaavall (KrF) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med nytt forslag:  
Elever på 1. – 2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til innstilling: 0 stemmer. 
AP/SP sitt forslag til innstilling: 9 stemmer 
 
Formannskapets behandling: 
Senterpartiet/Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Vi ber også om at det utarbeides kostnadsberegning og ansvarsutredning for å etablere 
busslomme i tilknytning til avkjøring til Mosebyneset. 
 
Votering: 
Det ble votert over Oppvekst og omsorgsutvalgets flertallsinnstilling og forslaget fra SP/AP 
der forslaget fra SP/AP ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
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Vi ber også om at det utarbeides kostnadsberegning og ansvarsutredning for å etablere 
busslomme i tilknytning til avkjøring til Mosebyneset. 
 
  

35/12  
Skoleskyss for elever bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sluser  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling 27.03.2012: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag til innstilling. 
Elever på 1. – 7. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 
Elever på 1. – 4. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med følgende forslag til innstilling:  
Følge rådmannens innstilling med å tilby elever på 1. -5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt 
og veien videre til Ørje sentrum gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Forslag fra H om at elever på 1. -7. trinn får gratis skoleskyss: 2 stemmer. 
Rådmannens innstilling: 7 stemmer. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
 
Formannskapets behandling 10.05.2012: 
Senterpartiet/Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: 
Som dagens ordning (1-10 gratis ordning)  
 
Det ble votert alternativt på AP/SP og forslag fra Krf. 
 
Forslag fra SP/AP fikk 8 stemmer 
Forslag fra Krf: 1 stemme. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
  

36/12  
Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser- Eidsberg/Marker  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Øyeblikkelig hjelp døgnsenger legges midlertidig til Edwin Ruud omsorgssenter i 
Eidsberg 

2. Kapasitet ved Edwin Ruud frigjøres ved midlertidig overføring av sengeplasser til 
Marker kommune. 

3. Prosjektet bistår Marker og Eidsberg kommuner med å finne en hensiktsmessig 
løsning. 

4. Styret for Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS vil foreslå hvordan ev. 
merkostnader skal finansieres. 

5. Søknad om midler kan sendes 01.07.12 med forbehold om politisk avklaring i 
kommunene. 

6. Ved stor pågang om korttids/avlastningsplasser i Marker kommune kan vi benytte 2-
sengsrom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 

 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling 08.05.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets behandling 10.05.2012 : 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Øyeblikkelig hjelp døgnsenger legges midlertidig til Edwin Ruud omsorgssenter i 
Eidsberg 

2. Kapasitet ved Edwin Ruud frigjøres ved midlertidig overføring av sengeplasser til 
Marker kommune. 

3. Prosjektet bistår Marker og Eidsberg kommuner med å finne en hensiktsmessig 
løsning. 

4. Styret for Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS vil foreslå hvordan ev. 
merkostnader skal finansieres. 

5. Søknad om midler kan sendes 01.07.12 med forbehold om politisk avklaring i 
kommunene. 

6. Ved stor pågang om korttids/avlastningsplasser i Marker kommune kan vi benytte 2-
sengsrom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 

 
 
  

37/12  
Barnehagetilbudet i Marker kommune  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 
1,40 stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  
 

Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling 27.03.2012:  
Utvalget kom med følgende forslag til representanter til punkt 5: 
Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie (H) og Øystein Jaavall 
(KrF). 
 
Rådmannens forslag til vedtak med utvalgets forslag til representanter til pkt. 5, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets behandling 10.05.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 
1,40 stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  
Utvalget består av Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie 
(H) og Øystein Jaavall (KrF). 

 
  

38/12  
MOTVINDKRAFT i Marker  - Søker om fri leie av lokaler 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Foreningen MOTVINDKRAFT I MARKER får fri leie av lokaler  for 2 folkemøter  i 
Storesalen og 2 medlemsmøter i kommunestyersalen i Marker rådhus.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak: 
Foreningen MOTVINDKRAFT I MARKER får fri leie av lokaler  for 2 folkemøter  i 
Storesalen og 2 medlemsmøter i kommunestyersalen i Marker rådhus.  
 
  

39/12  
Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Høringsuttalelse til NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak som støtter  modell 1 vedtas. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 
Høringsuttalelse til NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak som støtter  modell 1 vedtas. 
 
  

40/12  
Etablering av bruktbutikk  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Bruktbutikk etableres som eget ansvar under virksomhet kultur og fritid. 
2. Virksomhetsleder kultur og fritid er ansvarlig for driften. 
3. Kostnadene ved oppstart og første driftsåret belastes kommunale folkehelsemidler. 
4. Husleiekontrakt for bruktbutikken godkjennes. 
5. Driften av bruktbutikken evalueres etter 1 års drift.  

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

1. Bruktbutikk etableres som eget ansvar under virksomhet kultur og fritid. 
2. Virksomhetsleder kultur og fritid er ansvarlig for driften. 
3. Kostnadene ved oppstart og første driftsåret belastes kommunale folkehelsemidler. 
4. Husleiekontrakt for bruktbutikken godkjennes. 
5. Driften av bruktbutikken evalueres etter 1 års drift.  
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41/12.   
Støtte til utgivelse av bigrafi om Jacob Nicolai Wilse 
  
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune bevilger kr 10.000,- for 2012 og kr 10.000,- for 2013 til bokprosjektet 
biografi om presten og vitenskapsmannen Jacob Nicolai Wilse.   Beløpet  for 2013 avsettes på 
budsjettet for 2013.  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost Ansvar 1010 – Art. 1140 – funksjon 
100.    
 
Tilskuddet gis under forutsetning av at den fremsatte finansieringsplan blir vedtatt.  
 
Behandling: 
Representanten Kjersti N. Nilsen fremmet forslag om at bokprosjektet ikke blir støttet fra 
Marker kommune. 
 
Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt 
for representanten Kjersti N. Nilsen sitt forslag. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune bevilger kr 10.000,- for 2012 og kr 10.000,- for 2013 til bokprosjektet 
biografi om presten og vitenskapsmannen Jacob Nicolai Wilse.   Beløpet  for 2013 avsettes på 
budsjettet for 2013.  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost Ansvar 1010 – Art. 1140 – funksjon 
100.    
 
Tilskuddet gis under forutsetning av at den fremsatte finansieringsplan blir vedtatt.  
 

 

Busstur – Besøk på vindkraftanlegg.  Notat fra ordfører ble referert.  

 
 
42/12 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 – 
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