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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Rådhuset 
Møtedato: 11.10.2012 
Tidspunkt: 18.30 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Medlem Stein Erik Lauvås   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth FO  

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Varamedlem Roy Gunnar Løvstad  Kirsten Hofseth 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud 
Behandlede saker: 63/12-74/12 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
 
 



  

Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 63/12 12/577   
 Godkjenning av protokoll  

 
PS 64/12 07/237   
 Sletting av utlegg ved opparbeidelse av Kjølen Sportcenter  

 
PS 65/12 08/890   
 Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS  

 
PS 66/12 09/564   
 Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale arkivselskap  

 
PS 67/12 09/841   
 Sponsorstøtte til Inger Johanne Ruud  

 
PS 68/12 12/429   
 Selskapsavtale  for Mortenstua Skole IKS  

 
PS 69/12 12/513   
 Søknad om støtte til musikalen "Svidd gummi" 2013  

 
PS 70/12 12/526   
 Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager  

 
PS 71/12 12/299   
 TV-aksjonen 2012 - Amnesty International  

 
PS 72/12 12/592   
 Utvikling av sluseområdet - Intensjonsavtale  

 
PS 73/12 12/315   
 Søknad om tomt nr 27 Lihammeren til to tilleggsarealer. Gnr 86 bnr 42/74 

og gnr 86 bnr 93 - Eikeliveien 20 og Joneløkkveien 19. 
 

PS 74/12 12/483   
 Søknad om kjøp av tilleggsareal, tomt nr. 37 i Krogstadfeltet. Gnr 94 bnr 

213 og 225 - Tyttebærstien 20 og 24. 
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Brev fra e-on datert 09.10.12 ble delt ut i møtet.  Representanten Runar Kasbo (Krf) 
erklærte seg inhabil i saken.  Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordfører orienterte om innholdet i brevet.  Formannskapet vedtar at siste setning i brevet er de 
data som blir offentliggjort 
 
Kommunalsjef Per Øivind Sundell orienterte om framlagt statsbudsjett for 2013.  
 
 
63/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapsmøte 23.08.2012 godkjennes.  
 
  

64/12  
Sletting av utlegg ved opparbeidelse av Kjølen Sportcenter  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune ettergir sitt utlegg til Kjølen Sportcenter pålydende kr 84 921,71 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune ettergir sitt utlegg til Kjølen Sportcenter pålydende kr 84 921,71 
 
  

65/12  
Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS og 
at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser. 
 
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, 
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad og Våler 
 
Eierkommunens eierandel i selskapet: 
Kommune  Gammel eierandel i % ·Ny eierandel i % 
 
Aremark   2,19    2,03 
Askim    7,09    6,45 
Eidsberg   5,77    5,54 
Fredrikstad            14,61             14,16 
Halden    9,71    8,95 
Hobøl    3,50    3,73 
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Hvaler    -----    3,45 
Marker     2,97    3,17 
Moss    9,71    9,12 
Rakkestad   4,99    4,64 
Rygge    7,00    6,36 
Rømskog   1,84    1,43 
Råde    4,55    4,43 
Sarpsborg            12,52             11,95 
Skiptvet   2,97    3,22 
Spydeberg   3,50    3,88 
Trøgstad   3,76    3,84 
Våler    3,32    3,65 
 
Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i 
selskapet. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS og 
at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser. 
 
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, 
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad og Våler 
 
Eierkommunens eierandel i selskapet: 
Kommune  Gammel eierandel i % ·Ny eierandel i % 
 
Aremark   2,19    2,03 
Askim    7,09    6,45 
Eidsberg   5,77    5,54 
Fredrikstad            14,61             14,16 
Halden    9,71    8,95 
Hobøl    3,50    3,73 
Hvaler    -----    3,45 
Marker     2,97    3,17 
Moss    9,71    9,12 
Rakkestad   4,99    4,64 
Rygge    7,00    6,36 
Rømskog   1,84    1,43 
Råde    4,55    4,43 
Sarpsborg            12,52             11,95 
Skiptvet   2,97    3,22 
Spydeberg   3,50    3,88 
Trøgstad   3,76    3,84 
Våler    3,32    3,65 
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Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i 
selskapet. 
 
  

66/12  
Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale arkivselskap  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold 
arkivselskap. 
 
Ekstrautgiften på eiertilskuddet  kr 37.634 legges inn i budsjettet for 2014.  Marker 
kommunes andel  økes dermed fra kr 41.816 til kr 79.450,-  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold 
arkivselskap. 
 
Ekstrautgiften på eiertilskuddet  kr 37.634 legges inn i budsjettet for 2014.  Marker 
kommunes andel  økes dermed fra kr 41.816 til kr 79.450,-  
 
  

67/12  
Sponsorstøtte til Inger Johanne Ruud  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Inger Johanne Ruud gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft 
2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og 

konkurransedrakter der dette er mulig. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet: 

1. Inger Johanne Ruud gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft 
2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og 

konkurransedrakter der dette er mulig. 
 
  

68/12  
Selskapsavtale  for Mortenstua Skole IKS  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes. 
 
  

69/12  
Søknad om støtte til musikalen "Svidd gummi" 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad om støtte til musikalen ”Svidd gummi” 2013 avslås. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Søknad om støtte til musikalen ”Svidd gummi” 2013 avslås. 
 
  

70/12  
Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den 
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den 
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013. 
 
  

71/12  
TV-aksjonen 2012 - Amnesty International  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune bevilger kr.10 000,- til TV-aksjonen 2012, Amnesty International. 
Bevilgningen dekkes av budsjettpost 1490 1010 100. Res. tilleggsbevilgninger. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommune bevilger kr.10 000,- til TV-aksjonen 2012, Amnesty International. 
Bevilgningen dekkes av budsjettpost 1490 1010 100. Res. tilleggsbevilgninger. 
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72/12  
Utvikling av sluseområdet - Intensjonsavtale  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte og 
landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum 
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg. 
 
Det inngås en 10-årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en årlig 
inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale vedlikeholds-
ansvar. 
 
Investeringen dekkes ved låneopptak. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte og 
landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum 
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg. 
 
Det inngås en 10-årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en årlig 
inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale vedlikeholds-
ansvar. 
 
Investeringen dekkes ved låneopptak. 
 
  

73/12  
Søknad om tomt nr 27 Lihammeren til to tilleggsarealer.  
Gnr 86 bnr 42/74 og gnr 86 bnr 93 - Eikeliveien 20 og Joneløkkveien 19. 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Det gis dispensasjon fra vist tomtedeling i reguleringsplan for Lihammeren, og søknad om 
deling og kjøp av boligtomt 27 i Lihammeren som tilleggsarealer til to naboeiendommer 
godkjennes som omsøkt.  
 
Tilleggsarealet ved Joneløkkveien i vest kan benyttes som ny adkomstvei, det må sendes inn 
søknad om ny avkjørsel og ny vei må anlegges så skånsomt som mulig uten skjemmende 
skjæringer og fyllinger. Tilleggsarealet i øst kan ikke bebygges, men må opprettholdes mest 
mulig uberørt og kun tynnes/ryddes uten att all eksisterende vegetasjon fjernes.  
 
Det betales vanlig tomtepris, kr 45.000. Kjøper bærer i tillegg omkostninger ved overdragelse 
og oppmåling. 
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Behandling i Plan – og miljøutvalget 09.11.2012 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Saken oversendes formannskapet for videre behandling. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet: 
Det gis dispensasjon fra vist tomtedeling i reguleringsplan for Lihammeren, og søknad om 
deling og kjøp av boligtomt 27 i Lihammeren som tilleggsarealer til to naboeiendommer 
godkjennes som omsøkt.  
 
Tilleggsarealet ved Joneløkkveien i vest kan benyttes som ny adkomstvei, det må sendes inn 
søknad om ny avkjørsel og ny vei må anlegges så skånsomt som mulig uten skjemmende 
skjæringer og fyllinger. Tilleggsarealet i øst kan ikke bebygges, men må opprettholdes mest 
mulig uberørt og kun tynnes/ryddes uten att all eksisterende vegetasjon fjernes.  
 
Det betales vanlig tomtepris, kr 45.000. Kjøper bærer i tillegg omkostninger ved overdragelse 
og oppmåling. 
 
Saken oversendes formannskapet for videre behandling. 
 
  

74/12  
Søknad om kjøp av tilleggsareal, tomt nr. 37 i Krogstadfeltet.  
Gnr 94 bnr 213 og 225 - Tyttebærstien 20 og 24. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Det gis dispensasjon fra vist tomtedeling i reguleringsplan for Krogstad, og det godkjennes 
deling av tomt 37 til to tilleggsarealer for naboeiendommer som omsøkt. 
 
Tomten selges for en kvadratmeterpris på kr 34,00 og i tillegg refusjon for vei, kr 41.667. Det  
kreves ikke refusjon for vann og avløp, siden det ikke skal bygges bolig på eiendommen, og 
siden tomteutforming ved regulering er noe uhensiktsmessig.. 
 
Behandling i Plan- og miljøutvalget 09.11.2012: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Saken oversendes formannskapet for videre behandling. 
 
Behandling i formannskapet: 
Representanten Anita Ruud (AP) erklærte seg inhabil.  Formannskapet erklærte 
representanten Ruud som habil.  Dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet:  
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Det gis dispensasjon fra vist tomtedeling i reguleringsplan for Krogstad, og det godkjennes 
deling av tomt 37 til to tilleggsarealer for naboeiendommer som omsøkt. 
 
Tomten selges for en kvadratmeterpris på kr 34,00 og i tillegg refusjon for vei, kr 41.667. Det  
kreves ikke refusjon for vann og avløp, siden det ikke skal bygges bolig på eiendommen, og 
siden tomteutforming ved regulering er noe uhensiktsmessig.. 
 
Saken oversendes formannskapet for videre behandling. 
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