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Medlem Iver Thorvald Halvorsrud   
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Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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PS 50/12 12/342   
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PS 51/12 12/352   
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PS 52/12 12/367   
 Årsrapport 2011 for Marker Frivilligsentral.  

 

PS 53/12 12/355   
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 Omklassifisering av tilfluktsrommet i Marker rådhus  

 

PS 55/12 12/380   
 Ansettelse av rådmann  
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Side 3 av 20 



  

PS 58/12 12/193   
 Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  

 

PS 59/12 12/194   
 Årsregnskap og årsrapport 2011  

 

PS 60/12 12/346   
 Budsjettjustering investeringer 2012  

 

PS 61/12 12/327   
 Eventuell spørretime  

 

PS 62/12 09/794   
 Kjøp av aksjer i Inspiria Science Center  

 

 

Tilleggssak: 

 

PS 63/12.   Suppleringsvalg – meddommer til Tingretten. 

 

Notat:  Uttalelse til Phønix House Haga.
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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. 
 
 
48/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra kommunestyremøte 22.05.2012 ble enstemmig godkjent. 
 
  

49/12  
Endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Forskriftens § 11, under punkt: ”for de enkelte anleggstyper gjelder” endres til: 
 
Minirenseanlegg. 
Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som 
sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes av 
kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Marker kommune.  
Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig drifting, tilsyn og 
årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ 
utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5, eventuelt også på 
TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert laboratorium.  
 
Tilsvarende endring gjelder også for øvrige anleggstyper som våtmarksfilter, biologisk filter 
og kunstig sandfiltergrøft for gråvann. 
 
 
Forskriftens § 7, under punktet ”kunstig sandfiltergrøft for gråvann” endres til: 
 
Kunstig sandfiltergrøft for gråvann. Sandfilteret tillates kun for gråvann. Anlegget skal 
utformes i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i 
kapittel 7 i ”Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg”, fastasatt av MD 8.juli 1992. 
Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad nr.59, 
lukkede infiltrasjonsanlegg. Som toalettløsning skal det benyttes tett oppsamlingstank eller 
godkjent biologisk toalettløsning. 
 
Behandling i Plan og miljøutvalget: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
 
Forskriftens § 11, under punkt: ”for de enkelte anleggstyper gjelder” endres til: 
 
Minirenseanlegg. 
Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som 
sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes av 
kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Marker kommune.  
Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig drifting, tilsyn og 
årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ 
utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5, eventuelt også på 
TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert laboratorium.  
 
Tilsvarende endring gjelder også for øvrige anleggstyper som våtmarksfilter, biologisk filter 
og kunstig sandfiltergrøft for gråvann. 
 
 
Forskriftens § 7, under punktet ”kunstig sandfiltergrøft for gråvann” endres til: 
 
Kunstig sandfiltergrøft for gråvann. Sandfilteret tillates kun for gråvann. Anlegget skal 
utformes i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i 
kapittel 7 i ”Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg”, fastasatt av MD 8.juli 1992. 
Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad nr.59, 
lukkede infiltrasjonsanlegg. Som toalettløsning skal det benyttes tett oppsamlingstank eller 
godkjent biologisk toalettløsning. 
 
  

50/12  
Tilsyn og kontroll med mindre avløpsanlegg i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret i Marker godkjenner at det etableres avtale mellom Marker kommune 

og Driftsassistansen i Østfold IKS om tilsyn og kontroll av mindre, separate 
avløpsanlegg i kommunen. 

2. Kostnadene til kontrollen dekkes av anleggseier gjennom et årlig kontrollgebyr. I 
gjennomsnitt utføres kontrollen hvert fjerde år. 

 
Behandling i Plan og miljøutvalget 05.06.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
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1. Kommunestyret i Marker godkjenner at det etableres avtale mellom Marker kommune 
og Driftsassistansen i Østfold IKS om tilsyn og kontroll av mindre, separate 
avløpsanlegg i kommunen. 

2. Kostnadene til kontrollen dekkes av anleggseier gjennom et årlig kontrollgebyr. I 
gjennomsnitt utføres kontrollen hvert fjerde år. 

 
  

51/12  
Indre Østfold lokalmedisinske senter  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Marker kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. 
 

2. Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for 
Indre Østfold legevakt. 

 

3. Marke kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer 
selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra 01.10.12. 

 

4. Marker kommune bevilger kr 24.000 for kostnader til daglig leder i 2012. Utgiften dekkes 
over art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100, Reserverte tilleggsbevilgninger. 

 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 05.06.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i Formannskapet 07.06.2012: 
Rådmannen endret i innstilling pkt. 4 til kronebeløp 38.220 som følge av merfinansiering av 
prosjektet ut kontraktsperioden. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling med rådmannens endring i pkt. 4 ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Marker kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. 
 

2. Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for 
Indre Østfold legevakt. 

 

3. Marke kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer 
selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra 01.10.12. 

 

4. Marker kommune bevilger kr 38.220,‐  for kostnader til daglig leder i 2012. Utgiften dekkes 
over art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100, Reserverte tilleggsbevilgninger. 

 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
 

1. Marker kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. 
 

2. Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for 
Indre Østfold legevakt. 

 

3. Marke kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer 
selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra 01.10.12. 
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4. Marker kommune bevilger kr 38.220,-  for kostnader til daglig leder i 2012. Utgiften dekkes 
over art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100, Reserverte tilleggsbevilgninger. 

 
  

52/12  
Årsrapport 2011 for Marker Frivilligsentral.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Årsrapport 2011 for Marker Frivilligsentral godkjennes 
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
Årsrapport 2011 for Marker Frivilligsentral godkjennes 
 
  

53/12  
Evaluering av Marker Frivilligsentral  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Marker kommune opprettholder det kommunale eierskapet av Marker 
Frivilligsentralen. 

 

2. Statstilskuddet tilfaller kommunen. 
 

3. Marker Frivilligsentral organiseres som egen avdelig under virksomhet kultur og 
fritid. 

 
4. Styret for Marker Frivilligsentral legges ned.  

 
 

5. Vedtekter for Marker Frivilligsentral revideres i henhold til sentrale retningslinjer og 
legges fram for godkjenning i kommunestyret. 

 

6. Rådmannen arbeider videre med de utfordringer som er påpekt i evalueringsrapporten, 
datert 28.11.11. 

 
7. Rådmannen arbeider videre med å få etablert en eierstruktur der lag, organisasjoner og 

kommunen er likeverdige parter i eierskapet til Marker Frivilligsentralen. 
 
 
Vedtak i frivilligsentralen 04.06.2012: 
Styret i Frivilligsentralen slutter seg til rådmannens punkt 1-3  og 5-7. 
Styret ønsker primært, som foreslått i tidligere vedtak, at Frivilligsentralen løftes ut som egen 
resultatenhet. 
Alternativt kan dette foreløpig utredes nærmere gjennom arbeidet som gjøres iht. punkt 6 og 
7. 
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Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 05.06.2012 
Representanten Tove Granli Foss (SP)   fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 
Frivilligsentralens styre fortsetter som i dag.  Ordningen med eget styre for frivilligsentralen 
evalueres i forbindelse med behandling av Frivilligsentralens årsrapport for 2012.  
 
Rådmannens forslag til innstilling med unntak av pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Representanten Tove Granli Foss sitt forslag til nytt pkt. 4  fra ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan og miljøutvalgets innstilling: 
 

1. Marker kommune opprettholder det kommunale eierskapet av Marker 
Frivilligsentralen. 

 

2. Statstilskuddet tilfaller kommunen. 
 

3. Marker Frivilligsentral organiseres som egen avdelig under virksomhet kultur og 
fritid. 

 
4. Frivilligsentralens styre fortsetter som i dag.  Ordningen med eget styre for 

frivilligsentralen evalueres i forbindelse med behandling av Frivilligsentralens 
årsrapport for 2012.  

 
 

5. Vedtekter for Marker Frivilligsentral revideres i henhold til sentrale retningslinjer og 
legges fram for godkjenning i kommunestyret. 

 

6. Rådmannen arbeider videre med de utfordringer som er påpekt i evalueringsrapporten, 
datert 28.11.11. 

 
7. Rådmannen arbeider videre med å få etablert en eierstruktur der lag, organisasjoner og 

kommunen er likeverdige parter i eierskapet til Marker Frivilligsentralen. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 07.06.2012 
Representanten Roy Hagen (AP) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Ingen vararepresentant møtte i hans sted. 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) og representanten Finn Labråten (Krf) 
erklærte seg inhabile.  Formannskapet erklærte representanten Henningsmoen og 
representanten Labråten som habile til å behandle saken.  Enstemmig vedtatt.   
 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP)  fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 8 (evt. nytt pkt. 4) 
Det opprettes et Frivilligråd med samme representasjon som dagens styre.  Rådet skal møtes 
2 -4 ganger pr. år og drøfte Frivilligsentralens årsplaner/aktivitet.  Innkalling til møter gjøres 
av Frivilligsentral.  Det skal føres møtereferat. 
 
Votering: 
Rådmannens pkt. 1, 2, 3, 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 
Videre ble det votert over Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til pkt. 4 opp mot 
ordførerens forslag til nytt pkt. 8 (evt. nytt pkt. 4)  ble ordførerens forslag vedtatt med 4 mot 3 
stemmer. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Marker kommune opprettholder det kommunale eierskapet av Marker 
Frivilligsentralen. 
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2. Statstilskuddet tilfaller kommunen. 
 

3. Marker Frivilligsentral organiseres som egen avdelig under virksomhet kultur og 
fritid. 

 
4. Det opprettes et Frivilligråd med samme representasjon som dagens styre.  Rådet skal 

møtes 2 -4 ganger pr. år og drøfte Frivilligsentralens årsplaner/aktivitet.  Innkalling til 
møter gjøres av Frivilligsentral.  Det skal føres møtereferat. 

 
 

5. Vedtekter for Marker Frivilligsentral revideres i henhold til sentrale retningslinjer og 
legges fram for godkjenning i kommunestyret. 

 

6. Rådmannen arbeider videre med de utfordringer som er påpekt i evalueringsrapporten, 
datert 28.11.11. 

 
7. Rådmannen arbeider videre med å få etablert en eierstruktur der lag, organisasjoner og 

kommunen er likeverdige parter i eierskapet til Marker Frivilligsentralen. 
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Representanten Roy Hagen (AP) erklærer seg selv habil. Kommunestyret voterte over  
habiliteten med slikt utfall:   Enstemmig habil 
  
Representantene Finn Labråthen (Krf)  og Sten Morten Hennningsmoen (SP)  erklærer seg  
selv habile: Kommunestyret voterte over habiliteten med slikt utfall:  Enstemmig habile 
 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet nytt forslag til  pkt 4. 
Styret i Marker frivilligsentral fortsetter som i dag.  Ordningen med eget styre evalueres i 
forbindelse med behandlingen av Frivilligsentralens årsrapport for 2013. 
 
Votering:  
Rådmannens pkt 1,2,3,5,6,7, Vedtatt enstemmig 
Formannskapets forslag til pkt. 4 ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer. 
Forslag til nytt pkt 4 fra representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) ble nedstemt med 8 
mot 17 stemmer. 
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012:  
 

1. Marker kommune opprettholder det kommunale eierskapet av Marker 
Frivilligsentralen. 

 

2. Statstilskuddet tilfaller kommunen. 
 

3. Marker Frivilligsentral organiseres som egen avdelig under virksomhet kultur og 
fritid. 

 
4. Det opprettes et Frivilligråd med samme representasjon som dagens styre.  Rådet skal 

møtes 2 -4 ganger pr. år og drøfte Frivilligsentralens årsplaner/aktivitet.  Innkalling til 
møter gjøres av Frivilligsentral.  Det skal føres møtereferat. 

 
 

5. Vedtekter for Marker Frivilligsentral revideres i henhold til sentrale retningslinjer og 
legges fram for godkjenning i kommunestyret. 

 

6. Rådmannen arbeider videre med de utfordringer som er påpekt i evalueringsrapporten, 
datert 28.11.11. 
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7. Rådmannen arbeider videre med å få etablert en eierstruktur der lag, organisasjoner og 

kommunen er likeverdige parter i eierskapet til Marker Frivilligsentralen. 
 
  

54/12  
Omklassifisering av tilfluktsrommet i Marker rådhus  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune søker om omklassifisering  av tilfluktsrommet i Marker rådhus fra privat til 
offentlig tilflukstrom. 
 
Behandling i formannskapet 07.06.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
Marker kommune søker om omklassifisering  av tilfluktsrommet i Marker rådhus fra privat til 
offentlig tilflukstrom. 
 
  

55/12  
Ansettelse av rådmann  
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

1. For ansettelse av rådmann opprettes følgende intervjugruppe: Personalkonsulent Vidar 
Kasbo, ordfører Stein Erik Lauvås, varaordfører Runar Kasbo, formannskapsmedlem 
Barbro Kvaal og representant for den arbeidstakerorganisasjonen som representerer 
flertallet av de ansatte. 

2. Det avsettes kr. 200.000 til forventede utgifter i forbindelse med ansettelsen. 
Bevilgningen dekkes av konto 1400.1270.120 fellesutgifter konsulenttjenester, med 
overføring fra disposisjonsfond. 

3. Intervjugruppa v/ordfører gis fullmakt til å disponere gitte bevilgning. 
4. Rådmannen ansettes i fast stilling. 

 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Forslag fra representanten Iver Halvorsrud (SP): Anne Østby medlem i intervjugruppen 
  
Ordførerens innstillingen pkt 2,3,4: Vedtatt enstemmig 
Forslag pkt 1 fra representanten Iver Halvorsrud, SP: Vedtatt enstemmig 
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 

1. For ansettelse av rådmann opprettes følgende intervjugruppe: Personalkonsulent Vidar 
Kasbo, ordfører Stein Erik Lauvås, varaordfører Runar Kasbo, formannskapsmedlem 
Barbro Kvaal, formannskapsmedlem Anne Østbye og representant for den 
arbeidstakerorganisasjonen som representerer flertallet av de ansatte. 
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2. Det avsettes kr. 200.000 til forventede utgifter i forbindelse med ansettelsen. 
Bevilgningen dekkes av konto 1400.1270.120 fellesutgifter konsulenttjenester, med 
overføring fra disposisjonsfond. 

3. Intervjugruppa v/ordfører gis fullmakt til å disponere gitte bevilgning. 
4. Rådmannen ansettes i fast stilling. 

 
  

56/12  
Forebygging av frafall i videregående skole, etablering av ordning med sosialfaglige 
rådgivere  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Marker kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim 
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes 
sosialfaglige kontorer. 

 

2. Marker kommune bevilger inntil kr 44.000 til tiltaket i 2012. Utgiften dekkes over art 
1490, ansvar 1010 og funksjon 100, reserverte tilleggsbevilgninger. 
 

3. Tiltaket søkes innarbeidet i kommende økonomiplan som fast årlig bevilgning. 
Summen indeksjusteres årlig i tråd med lønnsutviklingen for kommunale 
arbeidstakere. 
 

4. Bevilgningen gjøres under forutsetning om at de øvrige kommunene fatter tilsvarende 
vedtak. 
 

5. Marker kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafalls-
forebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold. 

 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 05.06.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
 

1. Marker kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim 
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes 
sosialfaglige kontorer. 

 

2. Marker kommune bevilger inntil kr 44.000 til tiltaket i 2012. Utgiften dekkes over art 
1490, ansvar 1010 og funksjon 100, reserverte tilleggsbevilgninger. 
 

3. Tiltaket søkes innarbeidet i kommende økonomiplan som fast årlig bevilgning. 
Summen indeksjusteres årlig i tråd med lønnsutviklingen for kommunale 
arbeidstakere. 
 

4. Bevilgningen gjøres under forutsetning om at de øvrige kommunene fatter tilsvarende 
vedtak. 
 

5. Marker kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafalls-
forebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold. 
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57/12  
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. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget - 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 – 27.03.2012:  
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. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 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. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 22.05.2012: 
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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. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret - 22.05.2012 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Ordfører Stein Erik Lauvås forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Saken utsettes.  
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
AP/SP trekker forslaget fra formannskapets møte 10.05.2012. 
 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av 
Marker AP og Marker SP: 
 
Skoleskyss gis til elever fra og med 1 til og med 5 klasse fra Lihammeren.  For Mosebyneset 
gis skoleskyss for elevene i 1 og 2 klasse. 
 
Det forutsettes at fartsdumper anlegges i Storgata, av – påstigningsplass for buss 

v/innkjøring 
til Mosebyneset anlegges (slik at elevene slipper å krysse veien ved avstigning fra Ørje). 
 
Videre sender Marker kommune søknad om økonomisk støtte til gang- og sykkelveibro fra  
fylkesveg 845 (Damholtveien) over til Høvleritomta.  Kommunestyret beslutter særskilt om  
eventuell bygging av bro når totaløkonomien er gjort kjent. 
 
Anslått utgift til fartsdumper samt bussholdeplass anslås til ca 150.000,- og rådmannen gis  
fullmakt til å iverksette tiltakene innenfor nevnte sum.  Bevilgningen belastes  
disposisjonsfondet. 
 
Representanten Runar Kasbo (Krf) fremmet følgende forslag: 
Krf.  foreslår at kommunen opprettholder dagens tilbud for skoleelever bosatt i Lihammeren  
boligfelt og veien videre til Ørje sluser.  Det vil si gratis skoleskyss for alle skoleelever i  
grunnskolen fra 1-10 klasse.  
 
Representanten Nora Rakkestad (SP) fremmet følgende forslag: 
Innføring av skolepatrulje: Administrasjonen undersøker hvordan en slik ordning fungerer  
og gir rådmannen fullmakt til å sette den i verk i Ørje dersom det framkommer at tiltaket øker  
sikkerheten for barn som må krysse trafikkert gate/vei til skolen. 
En antar at tiltaket ikke særlig kostnadskrevende. 
 
Votering:
Først ble det votert over representanten Nora Rakkestad sitt forslag som ble enstemmig  
vedtatt. 
 
Deretter ble det votert over forslaget fra representanten Sten Morten Henningsmoen på vegne  
av SP/AP  og representanten Runar Kasbo (Krf) sitt forslag ble forslaget fra AP/SP vedtatt  
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med 21 mot 4 stemmer som ble avgitt for Krf sitt forslag.  
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012:  
Skoleskyss gis til elever fra og med 1 til og med 5 klasse fra Lihammeren.  For Mosebyneset 
gis skoleskyss for elevene i 1 og 2 klasse. 
 
Det forutsettes at fartsdumper anlegges i Storgata, av – påstigningsplass for buss v/innkjøring 
til Mosebyneset anlegges (slik at elevene slipper å krysse veien ved avstigning fra Ørje). 
 
Videre sender Marker kommune søknad om økonomisk støtte til gang- og sykkelveibro fra  
fylkesveg 845 (Damholtveien) over til Høvleritomta.  Kommunestyret beslutter særskilt om  
eventuell bygging av bro når totaløkonomien er gjort kjent. 
 
Anslått utgift til fartsdumper samt bussholdeplass anslås til ca 150.000,- og rådmannen gis  
fullmakt til å iverksette tiltakene innenfor nevnte sum.  Bevilgningen belastes  
disposisjonsfondet. 
 
Innføring av skolepatrulje: Administrasjonen undersøker hvordan en slik ordning fungerer  
og gir rådmannen fullmakt til å sette den i verk i Ørje dersom det framkommer at tiltaket øker  
sikkerheten for barn som må krysse trafikkert gate/vei til skolen. 
En antar at tiltaket ikke er særlig kostnadskrevende. 
 
  

58/12  
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. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
Behandling: 
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. 
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AP/SP sitt forslag til innstilling: 9 stemmer 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling: 
Elever på 1. -2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 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. 
 
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. 
 
Vi ber også om at det utarbeides kostnadsberegning og ansvarsutredning for å etablere 
busslomme i tilknytning til avkjøring til Mosebyneset. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret - 22.05.2012 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Ordfører Stein Erik Lauvås forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2012: 
Saken utsettes.  
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
AP/SP trekker forslaget fra formannskapets møte 10.05.2012. 
 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av 
Marker AP og Marker SP: 
Skoleskyss gis til elever fra og med 1 til og med 5 klasse fra Lihammeren.  For Mosebyneset 
gis skoleskyss for elevene i 1 og 2 klasse. 
 
Det forutsettes at fartsdumper anlegges i Storgata, av – påstigningsplass for buss 

v/innkjøring 
til Mosebyneset anlegges (slik at elevene slipper å krysse veien ved avstigning fra Ørje). 
 
Videre sender Marker kommune søknad om økonomisk støtte til gang- og sykkelveibro fra  
fylkesveg 845 (Damholtveien) over til Høvleritomta.  Kommunestyret beslutter særskilt om  
eventuell bygging av bro når totaløkonomien er gjort kjent. 
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Anslått utgift til fartsdumper samt bussholdeplass anslås til ca 150.000,- og rådmannen gis  
fullmakt til å iverksette tiltakene innenfor nevnte sum.  Bevilgningen belastes  
disposisjonsfondet. 
 
Votering 
Det ble  votert over forslaget fra representanten Sten Morten Henningsmoen på vegne  
av SP/AP  som ble enstemmig vedtatt.  
  
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012:  
Skoleskyss gis til elever fra og med 1 til og med 5 klasse fra Lihammeren.  For Mosebyneset 
gis skoleskyss for elevene i 1 og 2 klasse. 
 
Det forutsettes at fartsdumper anlegges i Storgata, av – påstigningsplass for buss v/innkjøring 
til Mosebyneset anlegges (slik at elevene slipper å krysse veien ved avstigning fra Ørje). 
 
Videre sender Marker kommune søknad om økonomisk støtte til gang- og sykkelveibro fra  
fylkesveg 845 (Damholtveien) over til Høvleritomta.  Kommunestyret beslutter særskilt om  
eventuell bygging av bro når totaløkonomien er gjort kjent. 
 
Anslått utgift til fartsdumper samt bussholdeplass anslås til ca 150.000,- og rådmannen gis  
fullmakt til å iverksette tiltakene innenfor nevnte sum.  Bevilgningen belastes  
disposisjonsfondet. 
 
Innføring av skolepatrulje: Administrasjonen undersøker hvordan en slik ordning fungerer  
og gir rådmannen fullmakt til å sette den i verk i Ørje dersom det framkommer at tiltaket øker  
sikkerheten for barn som må krysse trafikkert gate/vei til skolen. 
En antar at tiltaket ikke er særlig kostnadskrevende. 
 
  

59/12  
Årsregnskap og årsrapport 2011  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2011. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2011, og tar virksomhetenes 
årsrapport til orientering. 

 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra driftsregnskapet kr 1.821.806,02 
med tillegg til budsjettert avsetning på kr 1.348.000,00 til sammen kr 3.169.806,00 
tillegges disposisjonsfondet konto 2 5600 029. 

 
 
Behandling i formannskapet 07.06.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 

Side 17 av 20 



  

Representanten Gunnar Leren  (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP/Krf til nytt pkt. 
3:  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres på følgende måte: 

1. Ferdiggjøring av tursti rundt Helgetjern: kr  25.000,- 
2. Klær/personlig verneutstyr brannvesenet: kr 50.000,- 
3. Lydanlegg Rådhuset :  kr 100.000,- 
4. Minibuss Ungdommens kulturhus:  kr 100.000 (kjøp) 
5. Møbler Festsal/Gymsal marker skole: kr 150.000,- 
6. Sentrumsutvikling: kr. 250.000,- 

 
Resterende 2.494.806 overføres disposisjonsfondet. 
 
Formannskapets innstilling til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Ved alternativ votering over formannskapets innstilling til pkt. 3  og forslaget fra  
representanten Gunnar Leren (AP) på vegne av AP/Krf  ble forslaget fra AP/Krf  vedtatt med  
16 mot 9 stemmer.   
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2011. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2011, og tar virksomhetenes 
årsrapport til orientering. 

 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres på følgende måte: 

1. Ferdiggjøring av tursti rundt Helgetjern: kr  25.000,- 
2. Klær/personlig verneutstyr brannvesenet: kr 50.000,- 
3. Lydanlegg Rådhuset :  kr 100.000,- 
4. Minibuss Ungdommens kulturhus:  kr 100.000 (kjøp) 
5. Møbler Festsal/Gymsal marker skole: kr 150.000,- 
6. Sentrumsutvikling: kr. 250.000,- 

 
Resterende 2.494.806 overføres disposisjonsfondet. 
 
  

60/12  
Budsjettjustering investeringer 2012  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Investeringsbudsjettet for 2012 justeres for følgende prosjekter: 
 

      Prosjekt  Sum*Kontering 

Prosj. 422  Ansv. 1420 Funksj. 390  IKT grunnskolen (K.sak 25/11)  96 000
Prosj. 510  Ansv. 7600 Funksj. 325  Fysiske tiltak i Ørje sentrum (k.sak 25/11)  190 000
Prosj. 511  Ansv. 5102 Funksj. 350  Kloakkledningsnettet (k.sak 86/10)  170 000
Prosj. 203  Ansv. 5110 Funksj. 222  Utb. Marker skole (vegg/vinduer) (k.sak 86/10)  810 000
Prosj. 230  Ansv. 2300 Funksj. 201  Utstyr Grimsby barnehage (k.sak 25/11)  63 000
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Prosj. 519  Ansv. 5110 Funksj. 130  Varmepumpe rådhuset (k.sak 44/11)  737 000
Prosj. 003  Ansv. 5110 Funksj. 265  Bolig Idrettsveien (k.sak 59/10)  1 787 000
Prosj. 513  Ansv. 5110 Funksj. 300  Lihammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08)  1 629 000
Prosj. 516  Ansv. 5110 Funksj. 300  Utvidelse Sletta industriområde (k.sak 20/10)  149 000
Prosj. 380  Ansv. 5110 Funksj. 232  Rehab.vegg/vinduer helsestasjon (k.sak 24/09)  373 000
Sum           6 004 000

 

*Alle beløp er inkludert merverdiavgift 
       
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk 

av lån, fonds, tilskudd og gjennom kompensasjon for merverdiavgift. 
 
Behandling i formannskapet 07.06.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2012 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering        Prosjekt  Sum*

Prosj. 422  Ansv. 1420 Funksj. 390  IKT grunnskolen (K.sak 25/11)  96 000
Prosj. 510  Ansv. 7600 Funksj. 325  Fysiske tiltak i Ørje sentrum (k.sak 25/11)  190 000
Prosj. 511  Ansv. 5102 Funksj. 350  Kloakkledningsnettet (k.sak 86/10)  170 000
Prosj. 203  Ansv. 5110 Funksj. 222  Utb. Marker skole (vegg/vinduer) (k.sak 86/10)  810 000
Prosj. 230  Ansv. 2300 Funksj. 201  Utstyr Grimsby barnehage (k.sak 25/11)  63 000
Prosj. 519  Ansv. 5110 Funksj. 130  Varmepumpe rådhuset (k.sak 44/11)  737 000
Prosj. 003  Ansv. 5110 Funksj. 265  Bolig Idrettsveien (k.sak 59/10)  1 787 000
Prosj. 513  Ansv. 5110 Funksj. 300  Lihammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08)  1 629 000
Prosj. 516  Ansv. 5110 Funksj. 300  Utvidelse Sletta industriområde (k.sak 20/10)  149 000
Prosj. 380  Ansv. 5110 Funksj. 232  Rehab.vegg/vinduer helsestasjon (k.sak 24/09)  373 000
Sum           6 004 000

 

*Alle beløp er inkludert merverdiavgift 
       
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk 

av lån, fonds, tilskudd og gjennom kompensasjon for merverdiavgift. 
 
  

 
61/12  
Eventuell spørretime.  
 
Ingen spørsmål ble stilt.  
 
  

62/12  
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Kjøp av aksjer i Inspiria Science Center  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune kjøper 17 aksjer a kr 5,- i Inspiria Eiendom as, til sammen kr 85,-. 
 
Beløpet, kr 85  belastes reserverte tilleggsbevilgninger konto 1010 1490 100.  
 
Behandling i kommunestyret 19.06.2012: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 19.06.2012:  
Marker kommune kjøper 17 aksjer a kr 5,- i Inspiria Eiendom as, til sammen kr 85,-. 
 
Beløpet, kr 85,-  belastes reserverte tilleggsbevilgninger konto 1010 1490 100.  
 
  

PS 63/12  Suppleringsvalg av meddommer Tingretten. 

Valgkomiteen fremmet følgende forslag til meddommer til tingretten: 

Vigdis Lunde.  Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Uttalelse til Phønix Hause Haga:   

Kommunestyret støtter enstemmig uttalelsen.  
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