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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  13/193 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/13 Formannskapet 18.04.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Protokoll fra formannskapets møte 28.02.2013 godkjennes. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C45  
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  08.04.2013 
Saksmappe:  12/132 
 

 

 

Marker historielag søker om økonomisk støtte til "Jubileumsbok"  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/13 Formannskapet 18.04.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune støtter Marker Historielag ”Jubileumsbok” i  anledning at Marker 
kommune fyller 50 år  i 2014 med kr 40.000,- 
 
Beløpet utgiftsføres på art 1140 – ansvar 1010 – funksjon 100 med dekning av art 1490 – 
ansvar 1010 – funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
 
Bakgrunn: 
En har mottatt brev  2. april 2013 fra Marker Historielag som søker om økonomisk støtte til en 
”Jubileumsbok” i anledning Marker kommune fyller 50 år i 2014. 
 
De ønsker å lage en bok med kortfattede tekster og mye bilder og vise hvordan dagliglivet i 
Marker har endret/utviklet seg de siste 50 år fra kommunene Rødenes og Øymark ble slått i 
sammen i 1964.  
 
De håper på å lage en bok som mange har lyst til å ha og de ønsker å selge den for kr 250,- pr. 
stk.   Boken er tenkt som et dugnadsprosjekt  hovedsak av historielagets medlemmer. 
Boken skal være verdig før jul 2013.  
 
De ønsker å lage en bok med 320 sider, minimum 500 eksemplarer.   
De har tilbud på trykking/ombrekking for kr 98.000,- + mva, 10.000 til uforutsette utgifter. 
Prisen for støtte opplag er kr 3.450,- + mva pr. 100 eks..  Dette er da en bok med stive permer. 
 
De søker kommunen om et tilskudd på 75.000,- for å gjennomføre prosjektet..  Marker 
kommune vil da få 50 bøker som kan brukes til gaver.  
 
Vurdering: 
Rådmannen er positivt på bokprosjektet  og se den endring/utvikling  kommunen har hatt de 
siste 50 årene i tekst og bilder.  
 
Rådmannen vil bidra til å støtte bokprosjektet med kr 40.000,-  
 
Konklusjon: 
Marker kommune støtter Marker Historielag ”Jubileumsbok” i  anledning at Marker 
kommune fyller 50 år  i 2014 med  kr 40.000,- 
 
Beløpet utgiftsføres på art 1140 – ansvar 1010 – funksjon 100  med dekning av art 1490 – 
ansvar 1010 – funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger.  
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Vedlegg: 
Brev fra Marker historielag. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  08.04.2013 
Saksmappe:  13/150 
 

 

 

Medlemskap i Ungt Entreprenørskap  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/13 Formannskapet 18.04.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak:: 
Marker kommune tegner medlempskap i Ungt Entreprenørskap Østfold  og bevilger kr 5.000,- 
pr. år. 
 
Bevilgningen utgiftsføres på art 1470 – ansvar 7600 – funksjon 325 og dekkes av reserverte 
tilleggsbevilgninger  art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100.  
 
 
Bakgrunn: 
En har mottatt e-post fra Ungt Entreprenørskap Østfold,  datert 14. mars 2013 der de inviterer 
Marker kommune til å tegne medlemskap. 
 
Ungt entreprenørskap Østfold er en ideell organisasjon som ønsker å knytte næringsliv og 
utdanning nærmere sammen.  Formålet er å inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape 
verdier og kjerneverdier er fremtid, samspill og skaperglede.  Ungt entreprenørskap, Østfold  
har utviklet en rekke entreprenørskapsprogrammer fra barneskole til høyre utdanning, og årlig 
deltar over 20.000 Østfoldelever i ulike aktiviteter.  
 
Medlemskontingenten er et årlig bidrag på kr 1,- pr. innbygger, minimum kr 5.000,- 
 
I samarbeidsavtalen forplikter Ungt Entreprenørskap Østfold (UE) seg til å: 

• dele ut gratis læremateriell til gjennomføring av UEs programmer 
• være en pådriver til entreprenørskapsarbeidet, gjennom å besøke skoler i kommunen 
• gi tilbud om lærerkurs, elevkurs og erfaringsutvekslinger for lærere 
• hjelpe til med rekruttering av veiledere fra lokalt arbeidsliv til gjennomføring av UEs 

programmer 
• veilede ved oppstart og gjennomføring av UEs  programmer 
• gi kommunens elevbedrifter tilbud om delta på den årlige fylkesmessen for    

elevbedrifter 
  
Kommunen forplikter seg til: 

• implementere entreprenørskapsarbeidet i kommunale planer 
• motivere kommunens skoler til å ta i bruk entreprenørielle metoder 

 
Vurdering: 
Rådmannen ser på dette som et viktig arbeid  å legge til rette for  godt entreprenørskap blant 
ungdom i kommunen og er positiv til å tegne medlemskap i Ungt Entreprenørskap Østfold 
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Konklusjon: 
Marker kommune tegner medlempskap i Ungt Entreprenørskap Østfold  og bevilger kr 5.000,- 
pr. år. 
 
Bevilgningen  utgiftsføres på art 1470 – ansvar 7600 – funksjon 325 og dekkes av reserverte 
tilleggsbevilgninger  art 1490 – ansvar 1010 – funksjon 100.  
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  223 X10  
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  08.04.2013 
Saksmappe:  13/178 
 

 

 

Støtte til 8. mai arrangement for krigsvetereraner  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/13 Formannskapet 18.04.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune bidrar med støtte til arrangementet 8. mai 2013  for krigsveteraner  med kr 
1.000,-.  
 
Beløpet utgiftsføres på konto art 1120 – ansvar 1010 – funksjon 100 med dekning av art  1490 
– ansvar 1010 – funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
Bakgrunn: 
En har mottatt brev datert 18.03.2013 fra Norges Veteranforbund for Internasjonale 
Operasjoner (NVIO) avd. Follo og Indre Østfold som er sendt til Indre Østfold kommunene. 
 
I Indre Østfold har Norges Reserveforbund (NROF) avd. Fossumstrøket, NVIO avd. Follo og 
Indre Østfold og Forsvarsforeningen i mange år hatt arrangement for krigsveteraner og deres 
pårørende ved Fossum bru med etterfølgende samling i HV-huset på Folkets Hus, Askim. 
 
Gjennom mange år har Askim kommune støtte dette arrangementet økonomisk (bl.a. annonse 
og krans)  Foreningene har betalt for leie av lokaler, servering og underholdning. 
 
De ønsker i år at flere Indre Østfold-kommuner vil være med å støtte dette arrangementet.  
 
Budsjett:   
Leie av lokaler   kr   1000,- 
Underholdening   kr   4000,- 

Samlet unntatt krans og annonse kr 15.000,- 
Servering    kr 10.000,- 

 
Vurdering: 
Rådmannen  mener det er viktig å ha denne markeringen slik at  krigsveteranene ikke blir 
glemt, og vil være med å bidra med støtte til  arrangementet.  
 
Konklusjon: 
Marker kommune bidrar med støtte til arrangementet 8. mai 2013  for krigsveteraner  med kr 
1.000,-.  
 
Beløpet utgiftsføres på konto art 1120 – ansvar 1010 – funksjon 100 med dekning av art  1490 
– ansvar 1010 – funksjon 100 - Reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
Vedlegg: 
NROF avd. Fossumstrøget/NVIO avd  Follo og Indre Østfold, datert 18.03.2013. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  V31 &00 
Saksbehandler: Karl Martin Møgedal 
Dato:  11.04.2013 
Saksmappe:  13/185 
 

 

 

Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/13 Formannskapet 18.04.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune tar Landbruks- og matdepartementets (LMD) krav om å fjerne forskriftens 
§3. Miljøkrav pkt. 5: ”Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal som ligger innenfor 
vassdragets nedbørfelt skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras eller 
direktesådd høstkorn” til etterretning, men viser igjen til kommunestyrets vedtak PS 86/12, 
23.10.2012, der Marker kommune ønsket å opprettholde forskriftskravet om minst 60 % stubb 
per foretak i Morsa og Haldenvassdraget. 
 
Bakgrunn: 
Nasjonalt miljøprogram for 2013-2016 gir premisser for de regionale miljøprogram. Dette ble 
godkjent av partene i jordbruksoppgjøret og publisert av Statens landbruksforvaltning 31. 
oktober 2012. Landbruks- og matdepartementet (LMD) presiserte noe av dette i brev til 
Fylkesmennene i Oslo/Akershus og Østfold 19. desember 2012. Her skriver LMD at 
Fylkesmannen ikke har anledning til å vedta forskrift som setter et generelt krav til 
jordarbeiding, og spesielt ikke i erosjonsklasse 1 og 2. LMD ber om at tiltakene gjøres mest 
mulig målrettede. Det vil si at Fylkesmannen i Østfold ikke kan opprettholde forskriftskravet 
om minst 60 % stubb per foretak i Morsa og Haldenvassdraget. 
 

Fylkesmannen oppfatter dette som en instruksjon og må derfor foreta en endring i denne 
forskriften. Dette gjelder da § 3 punkt 5 som tas ut av den gjeldende forskriften. 

 

Fylkesmannen foreslår å videreføre de følgende 4 punkter i ny forskrift. 

§ 3. Miljøkrav  

1. Dråg skal ikke jordarbeides om høsten. På arealer som har mer omfattende 
jordarbeiding enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene ha permanent 
grasdekke. 

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. 

3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal. 

4. Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke 
jordarbeides om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn på arealer som 
ikke er omtalt i miljøkrav punkt 1, 2 og 3. 

 
Fylkesmannen forslår ikke andre endringer i forskriften. 
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Vurdering: 
På grunn av LMD’s krav om endring i RMP-forskriften og ønske om omprioritering/mer 
målretting av landbrukstiltakene, har nå Vannområdet Haldenvassdragets landbruksgruppe 
mål om at alle som søker produksjonstilskudd som har avrenning til Haldenvassdragets 
definerte sårbare områder, skal ha en oppdatert miljøplan i løpet av 2013 tilpasset sitt bruk og 
som griper fatt i problemstillinger spesielt knyttet til forurensning/avrenning av næringsstoffer 
til vassdraget samt skjøtsel av bekkekanter. Målet er også å nå ut til grunneiere som «eier» 
utfordringer i forhold til bedret vannkvalitet/biologisk mangfold selv om de leier bort jorda. 

De spesielt sårbare områdene er i denne sammenheng alle deler av A-H som drenerer til 
Haldenvassdraget, og i Østfold definerer en på samme måte alle områder i Marker som 
drenerer til Rødenessjøen som sårbart og ekstra prioritert. Nedenfor slusene på Ørje bedres 
vannkvaliteten og man vil konsentrere innsatsen i områder rundt noen bekker som har dårlig 
vannkvalitet. Det vil si 2 bekker som drenerer til Øymarksjøen, Ruudselva og 
Gunnengbekken, 1 bekk i Aremark, Melbybekken, som drenerer til Aspern og 2 kystbekker i 
Halden, Remmenbekken og Unnebergbekken som drenerer rett til Iddefjorden. 

LMD’s krav om mer målretting av tiltakene, fører altså til at vi nå må ned på gårdsnivå og den 
enkelte vannforekomsten. Erosjonsklassesystemet tar nemlig ikke opp i seg alt, og for å få et 
riktig bilde av hvor tiltakene må settes inn må vi se mer på nærhet til vassdraget, vassdragets 
sårbarhet, dråger, bekkekanter, hellingslengder m.m. Fokuset vil være på å holde tilbake 
fosforforurensingen av vassdraget, og målet er at miljøplanrevideringen som det legges opp 
til, kan danne grunnlag for særskilte miljøavtaler/kontrakter i 2014. Særlig viktige momenter i 
planen er jordarbeiding om høsten, gjødsling etter plan, grasdekte vannveier, grasdekte 
buffersoner, flomutsatte arealer, utbedring av hydrotekniske anlegg, skjøtsel av bekkekanten, 
etc. 

 

Konklusjon: 
Marker kommune tar endringen av forskriftens § 3 Miljøkrav, og spesielt fjerning av pkt 5, 
den såkalte ”60/40-% regelen”, til etterretning. 
 
 
Vedlegg: Høringsbrev fra Fylkesmannen i Østfold, datert 05.03.2012. ”Endringer i 

forskrift FOR 2011-05-30 nr 562: Forskrift om regionale miljøkrav i 
Haldenvassdraget, Vansjø- Hobølvassdraget og Isesjø, Oslo, Akershus og 
Østfold. 
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		vedlegg Jubileumsbok






 


Framtid 
Styrke unge menneskers evne og kompetanse 
til å mestre framtida. 
 
Være en drivkraft for verdiskaping og 
nyskaping. 
 
Gi viktige bidrag til å skape livskraftige 
lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling 


Samspill 
 


Lære barn og unge å samarbeide. 
 
Være en forutsigbar og langsiktig 
samarbeidspartner i spennet mellom skole, 
arbeids- og næringsliv. 
 
Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt 


Skaperglede 
Gi unge mennesker muligheter til å utvikle 
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 
 
Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til 
å skape verdier. 
 
Benytte "Lære ved å gjøre" i sentrum for all 
aktivitet. 


 


SAMARBEIDSAVTALE 
 


Samarbeidsavtale mellom Marker kommune og Ungt Entreprenørskap Østfold 
 


Avtalen bygger på Ungt Entreprenørskap (UE) Østfolds visjon om å inspirere unge til å tenke nytt og til å 
skape verdier. Avtalen skal bidra til å fremme entreprenørskapsarbeidet ved å:  


• utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv  
• gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet  
• fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet  
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet  
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene  
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng  


 
Ungt Entreprenørskap Østfold er en ideell forening, basert på medlemskap. Foreningen er en aktiv 
medspiller i spennet mellom skole og arbeidsliv.  Organisasjonen har et bredt sammensatt styre, og er 
knyttet sammen i et nasjonalt nettverk, der alle fylker er med.  
 
Medlemskontingenten er et årlig bidrag til UE Østfold på 1 krone per innbygger, minimum 5000 kroner. 
Medlemskontingenten faktureres årlig i september, basert på antall innbyggere per 1.1 samme år.  
 
UE Østfold forplikter seg til å: 


• dele ut gratis læremateriell til gjennomføring av UEs programmer 
• være en pådriver til entreprenørskapsarbeidet, gjennom å besøke skoler i kommunen 
• gi tilbud om lærerkurs, elevkurs og erfaringsutvekslinger for lærere 
• hjelpe til med rekruttering av veiledere fra lokalt arbeidsliv til gjennomføring av UEs programmer 
• veilede ved oppstart og gjennomføring av UEs programmer 
• gi kommunens elevbedrifter tilbud om delta på den årlige fylkesmessen for elevbedrifter 


(det er et begrenset antall plasser på fylkesmessen) 
 
Kommunen forplikter seg til å: 


• implementere entreprenørskapsarbeidet i kommunale planer 
• motivere kommunens skoler til å ta i bruk entreprenørielle metoder 


 
Oppsigelse av avtalen må fra kommunens side skje innen 1. mars det enkelte år, slik at 
årsmøteforsamlingen kan underrettes. Oppsigelse av avtalen fra Ungt Entreprenørskaps side må skje 
etter avholdt generalforsamling. 
 
Kommunen har rett til medlemskap i UE Østfold, og derved rettigheter som årsmøtedeltaker med 
stemmerett lik én stemme. 
 
Sarpsborg 14.03.2013 
 
 
Stein Erik Lauvås Christer Engström 
Marker kommune Ungt Entreprenørskap Østfold 





		Samarbeidsavtale






Statens hus  ·  Postboks 325  ·  1502 Moss  · Telefon: 69 24 70 00  · Telefaks: 69 24 75 10
Besøksadresse: Vogtsgate 17  ·  e-post: postmottak@fmos.no  ·  www.fylkesmannen.no/ostfold


«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»
«UTLANDSADRESSE»


Landbruksavdelingen


Deres ref.: «REF»


Vår ref.: 2013/1768 410 SES


Vår dato: 05.03.2013


  


Endringer i forskrift FOR 2011-05-30 nr 562: Forskrift om regionale miljøkrav i 
Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø, Oslo, Akershus og Østfold


Nasjonalt miljøprogram for 2013-2016 gir premisser for de regionale miljøprogram. Dette ble 
godkjent av partene i jordbruksoppgjøret og publisert av Statens landbruksforvaltning 31. 
oktober 2012. Landbruks- og matdepartementet (LMD) presiserte noe av dette i brev til 
Fylkesmennene i Oslo/Akershus og Østfold 19. desember 2012. Her skriver LMD at 
Fylkesmannen ikke har anledning til å vedta forskrift som setter et generelt krav til 
jordarbeiding, og spesielt ikke i erosjonsklasse 1 og 2. LMD ber om at tiltakene gjøres mest 
mulig målrettede. Det vil si at Fylkesmannen i Østfold ikke kan opprettholde forskriftskravet 
om minst 60 % stubb per foretak i Morsa og Haldenvassdraget. 


Fylkesmannen oppfatter dette som en instruksjon og må derfor foreta en endring i denne 
forskriften. Dette gjelder da § 3 punkt 5 som tas ut av den gjeldende forskriften. 


Vi foreslår å videreføre de følgende 4 punkter i ny forskrift.


§ 3. Miljøkrav 


1. Dråg skal ikke jordarbeides om høsten. På arealer som har mer omfattende 
jordarbeiding enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene ha permanent 
grasdekke.


2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.


3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.


4. Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke 
jordarbeides om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn på arealer som 
ikke er omtalt i miljøkrav punkt 1, 2 og 3.


Vi forslår ikke andre endringer i forskriften.
Høringsfristen er 6 uker. Svar sendes Fylkesmannen innen 15. april 2013.
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Vi har også en forskrift som gjelder for Glomma Sør, samt de områdene av Haldenvassdraget 
og Morsa som ikke dekkes av den andre forskriften. Det kan være grunn til å gå gjennom 
disse to forskriftene samlet og vurdere både innhold og hvilke områder de skal gjelde for. 
Hensikten må være å få en god målretting av tiltakene, samtidig som forvaltningen av 
forskriften blir så enkel som mulig. Fylkesmannen vil ta initiativ til en slik gjennomgang i 
samarbeid med kommunene og vannområdene. 


Med hilsen


Dette dokumentet er elektronisk godkjent av


<Thor Bjønnes> e.f. Svein Erik Skøien
<Sett inn tittel> seniorrådgiver


Saksbehandler: Svein Erik Skøien
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