
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Møtedato: 29.01.2013 
Tidspunkt: 18.00 
 
 
Funksjon  Navn    Forfall Møtt for  
Leder Stein Erik Lauvås I sak 2/13  

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Gunnar Leren   

Medlem Daniel Norløff   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Turid Dypedal FO  

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie I sak 2/13  

Medlem Terje Nilsen FO  

Medlem Kjell Haug   



  

Varamedlem Gerd Mitchell  Terje Nilsen 

Varamedlem Kent Arne Olsson  Turid Dypedal 

Varamedlem Rolf Heed I sak 2/13 Stein Erik Lauvås  

Varamedlem Beate Nicolaissen I sak 2/13 Pernille M.  Westlie 
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud, Kommunalsjef Vidar Østenby som sekretær 
 
Behandlede saker: 

 
1/13-7/13 

 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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 Plan for klinikker og klinikkstruktur innen tannhelsetjenesten i Østfold 
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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. 
 

Det ble gitt informasjon vedr.  

 Kommunal Landspensjonskasse 

 Marker og Rømskog Lensmannskontor 

 Østfold Energi 

 Gjennomgang vedr. kommunal finansiering av de private barnehagene. 
      Kommunestyret takket for framlegget ang. kommunal finansiering av de private    
      barnehagene.  

 
 

1/13  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Protokoll fra kommunestyremøte 18.12.2012 ble enstemmig . 
 
 

2/13  
E18 fra Riksgrensen til Ørje – egengodkjenning.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune imøtekommer Statens Vegvesens forslag til reguleringsplan for  
E18 fra Riksgrensen til Ørje, og foreslår at planen egengodkjennes i henhold til  
Plan- og bygningslovens § 12-12, med følgende endringer/presiseringer: 
 

- trafikksikkerheten i krysset Storgata – Braarudveien vies spesiell oppmerksomhet 
- synspunktene fra de næringsdrivende i Kilebuområdet søkes ivaretatt i 

detalprosjekteringen 
- det etableres en avkjøring i området Shell – Åssvingen. 

 
Ny Behandling/Vedtak i Plan og miljøutvalget 29.01.2013: 
Representanten Gunnar Leren (AP) fremmet følgende forslag: 
Marker kommune imøtekommer Statens Vegvesens forslag til reguleringsplan for E18 fra 
Riksgrensen til Ørje, og egengodkjenner de to planene i henhold til Plan- og bygningslovens 
§12-12, under forutsetning av at Statens Vegvesen i detaljprosjekteringen fram til byggestart 
forplikter seg på å delta i forhandlinger angående: 
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1. løsninger i forhold til trafikksikkerheten i krysset Storgata - Braarudveien  
2. Kilebuområdet og de næringsdrivendes synspunkter på alternative løsninger 
3. en eventuell avkjøring i området Shell – Åssvingen 
4. alternative bakenforliggende veiløsninger i området Rimi - Flexit 
 

Representaten Gunnar Leren sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Behandling i kommunestyret: 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) erklærte seg inhabil. – Enstemmig vedtatt 
Varaordfører Runar Kasbo (Krf) tiltrådte som ordfører. 
Representanten Kjersti Nilsen (A) ble enstemmig valgt som settevaraordfører 
Vararepresentanten Rolf Heed (AP) tiltrådte  kommunestyret som vararepresentant  for 
representant Stein Erik Lauvås. 
 
Representanten Pernille M.  Westlie (H) erklærte seg inhabil. – Enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant Beate Nicolaissen (H) tiltrådte kommunestyret i saken. 
 
Nytt vedtak fra Plan- og miljøutvalget sitt møte 29.01.2013 ble delt ut. 
 
Ordfører Runar Kasbo (Krf) fremmet følgende endring av nest siste ord i 1. avsnitt:  
Endring i ordlyden;  forhandling erstattes med diskusjoner 
 
Representanten Roger Fredriksen (AP) opprettholder sitt forslag fra Plan og miljøutvalget 
22.01.2013 som lyder slik: 
Marker kommune godkjenner ikke Statens Vegvesens forslag til reguleringsplaner for E18 fra 
Riksgrensen til Ørje, og sender den tilbake til forslagsstiller med anmodning om å omarbeide 
kryssløsningene i Sentrum.  
 
Representanten Barbro Kvaal (H) fremmet følgende endring av nest siste ord i 1. avsnitt:  
Endring i ordlyden;  forhandling erstattes med drøftinger. 
 
Ordfører Runar Kasbo (Krf) trakk sitt forslag og støtte representanten Barbro Kvaal sitt 
forslag. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra representanten Roger Fredriksen som falt med 22 mot 3 
stemmer. 
 
Forslaget fra representanten Barbro Kvaal ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det votert rådmannens forslag  opp i mot forslaget  til vedtak fra Plan- og 
miljøutvalget 29.01.2013 med representanten Barbro Kvaal sin endring som ble vedtatt med 
23 mot 2 stemmer.  
 
Vedtak i kommunestyret 29.01.2013 
Marker kommune imøtekommer Statens Vegvesens forslag til reguleringsplan for E18 fra 
Riksgrensen til Ørje, og egengodkjenner de to planene i henhold til Plan- og bygningslovens 
§12-12, under forutsetning av at Statens Vegvesen i detaljprosjekteringen fram til byggestart 
forplikter seg på å delta i drøftinger angående: 
 
1. løsninger i forhold til trafikksikkerheten i krysset Storgata - Braarudveien  
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2. Kilebuområdet og de næringsdrivendes synspunkter på alternative løsninger 
3. en eventuell avkjøring i området Shell – Åssvingen 
4. alternative bakenforliggende veiløsninger i området Rimi - Flexit 
 
Representantene Lauvås og Martinsen Westlie tiltrådte igjen møtet.  
 
  

3/13  
Ski stasjon - Follobanen – fullmakt i forhold til innsigelse. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Marker gir ordføreren i Marker, Stein Erik Lauvås, fullmakt til eventuelt å 
trekke den vedtatte innsigelsen mot planforslaget Follobanen – Ski Stasjon, dersom det i en 
forhandlingssituasjon oppnås enighet som ivaretar våre interesser knyttet til saken. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 29.01.2013 
Kommunestyret i Marker gir ordføreren i Marker, Stein Erik Lauvås, fullmakt til eventuelt å 
trekke den vedtatte innsigelsen mot planforslaget Follobanen – Ski Stasjon, dersom det i en 
forhandlingssituasjon oppnås enighet som ivaretar våre interesser knyttet til saken. 
 
  

4/13  
Eventuell spørretime  
Ingen spørsmål ble stilt. 
 
 
 Tilleggssaker:  

 

5/13  
Søknad om midler til barnevernstjenesten fra Fylkesmannen  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker og Rømskog kommune søker sammen om midler til 1 års engasjement for 
miljøarbeider/veilederstilling fra Fylkesmannen i Østfold.  
Det søkes om kr. 60.000.- til videreutdanning av personell for 2013. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 29.01.2013 
Marker og Rømskog kommune søker sammen om midler til 1 års engasjement for 
miljøarbeider/veilederstilling fra Fylkesmannen i Østfold.  
Det søkes om kr. 60.000.- til videreutdanning av personell for 2013. 
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6/13  
Tilbygg Grimsby barnehage  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Det oppføres et vognskur ved Grimsby barnehage innen en kostnadsramme på kr 100.000,- + 
mva i samsvar med vedtatt investeringsbudsjett for 2013. 
 
Behandling: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag:  
Det bygges nytt tilbygg ved Grimsby barnehage i henhold til spesifikasjonene i alternativ 2 i 
rådmannens forslag til sak 6/13.  Administrasjonen legger prosjektet ut på anbud.  
Formannskapet foretar endelig godkjenning, tiltaket lånefinansieres.  
 
Gruppemøte. 
 
Representanten Morten Bakker (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP/Krf: 
Saken utsettes inntil formannskapet har vært på befaring v/Grimsby barnehage. 
Befaringen forestas v/første formannskapsmøte 28.02. 
Formannskapet vil deretter drøfte videre saksgang. 
 
Forslaget fra representanten Morten Bakker ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyre 29.01.2013. 
Saken utsettes inntil formannskapet har vært på befaring v/Grimsby barnehage. 
Befaringen forestas v/første formannskapsmøte 28.02. 
Formannskapet vil deretter drøfte videre saksgang. 
 
 

7/13  
Plan for klinikker og klinikkstruktur innen tannhelsetjenesten i Østfold 2013 - 2023  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune anmoder på det sterkeste om at tannlegekontoret i Marker opprettholdes 
som en avdeling av en tannklinikk i Indre Østfold. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 29.01.2013: 
Marker kommune anmoder på det sterkeste om at tannlegekontoret i Marker opprettholdes 
som en avdeling av en tannklinikk i Indre Østfold. 
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