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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 
Møtedato: 12.03.2013 
Tidspunkt: 18.00  (Orientering av MotVindkraft startet kl. 17) 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Leder Stein Erik Lauvås   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Gunnar Leren FO  

Medlem Daniel Norløff   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Turid Dypedal FO Ingen vara innkalt.  

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   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kjell Haug   

Varamedlem Kent Arne Olsson  Gunnar Leren 
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Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud 
Behandlede saker: 8/13-23/13 
 
Møtet startet med orientering av MotVindkraft. 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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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.   
  
24 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. 
 

Innbyggernes spørretime:. 
Karen Eg Taraldrud : 
Frivilligsentralen leier ut lokaler gratis til møter i Rådhuset.  Kan ordfører love at disse 
lokalene ikke leies ut gratis i framtida ? 
Ordfører tar spørsmålet videre og klargjør hvilke utleiereglement Frivilligsentralen forholder 
seg til.   
Svar fra virksomhetsleder Kultur og fritid Else Marit Svendsen til ordfører og rådmann  ligger 
ved protokollen.  
 
 
8/13  
Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra kommunestyremøte 29.01.2013 ble enstemmig godkjent. 
 
  

9/13  
Referater  
Vedtak: 
Referert uten merknader 
 
  

10/13  
Orientering av behov for nye kraftledninger i forbindelse med nye vindparker  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommune krever at eventuelle tilførselslinjer fra vindparkene til Ørje 
transformatorstasjon legges i jordkabel. Fra Høgås og Joarknatten samordnes nettilknytningen 
med utbyggingen av ny E 18 og legges som jordkabel langs veitraseen. Sekundært må en 
eventuell luftlinje følge den nye E 18 traseen fram til Ørje sentrum / bebyggelsen og legges i 
jordkabel derfra og inn til Ørje transformatorstasjon.  
 
Et koblingsanlegg ved Ørje transformatorstasjon må bygges så lite arealkrevende som mulig. 
Marker kommune ønsker ikke å avstå arealer i dette området. 
 
Plan- og miljøutvalgets behandling/innstilling 26.02.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Behandling i kommunestyret: 
Marker FRP v/representanten Kjell Erik Haug fremmet følgende endringsforslag: 

Kraftledningsnettet som må bygges ut blir også en påkjenning for områdene det gjelder.  Det 
blir også her høye master med magnetfelt og elektrisk støy.  Det vil ikke være mulig å legge 
høyspent i bakken. 

”Vindmøller og kraftledning: 
Vi mener at dette vil medføre for mye støy både vil høres og sees.  Det blir også veldig mye 
inngrep i vår naturskjønne områder. 

 
Det er i tillegg stor motstand mot å bygge vindkraft her i kommunen som det burde tas hensyn 
til. 
 
Så vi er imot at det bygges vindkraft i Marker kommune.  Vi burde i hvert fall ha 
folkeavstemning før vi går videre.” 
 
Først ble det votert over Frp sitt forslag som falt mot 1 stemme.  Dermed ble Plan- og 
miljøutvalgets innstilling vedtatt med 23 mot 1 stemme.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune krever at eventuelle tilførselslinjer fra vindparkene til Ørje 
transformatorstasjon legges i jordkabel. Fra Høgås og Joarknatten samordnes nettilknytningen 
med utbyggingen av ny E 18 og legges som jordkabel langs veitraseen. Sekundært må en 
eventuell luftlinje følge den nye E 18 traseen fram til Ørje sentrum / bebyggelsen og legges i 
jordkabel derfra og inn til Ørje transformatorstasjon.  
 
Et koblingsanlegg ved Ørje transformatorstasjon må bygges så lite arealkrevende som mulig. 
Marker kommune ønsker ikke å avstå arealer i dette området. 
 

11/13  
Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Med hjemmel i grunnskoleloven av 17. juli 1998 nr.61, §§ 2-9, 2-10, 9a- 1 og 9a-4, og 
opplæringslovens forskrift §§ 3-5,3-6 og 3-7, fastsettes forskrift om ordensreglement 
for grunnskolen i Marker kommune. 

2. Nytt reglement skal gjøres kjent for elever og foreldre. 
3. Med utgangspunkt i det kommunale ordensreglementet utarbeider Marker skole egne 

trivsels -  / kjøreregler  
- Alle skolens råd og utvalg skal være delaktig i utarbeidelsen disse. 
- Samarbeidsutvalget er vedtaksorgan. 
- Ved eventuell uoverensstemmelse vil bestemmelsene i opplæringsloven og 

i det kommunale ordensreglementet for grunnskolen ha fortrinn fremfor 
skolens egne trivselsregler. 
  

Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/innstilling:  26.02.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Behandling i kommunestyret: 

Nytt ordensreglement sendes foresatte og som underskriver at de er kjent med innholdet og 
returneres til Marker kommune.  

Representanten Iver Halvorsrud (SP) fremmet følgende tillegg:   

 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling  med representanten Iver Halvorsrud tillegg ble 
enstemmig vedtatt.   
 
Vedtak i kommunestyret: 

1. Med hjemmel i grunnskoleloven av 17. juli 1998 nr.61, §§ 2-9, 2-10, 9a- 1 og 9a-4, og 
opplæringslovens forskrift §§ 3-5,3-6 og 3-7, fastsettes forskrift om ordensreglement 
for grunnskolen i Marker kommune. 

2. Nytt reglement skal gjøres kjent for elever og foreldre. 
3. Med utgangspunkt i det kommunale ordensreglementet utarbeider Marker skole egne 

trivsels -  / kjøreregler  
- Alle skolens råd og utvalg skal være delaktig i utarbeidelsen disse. 
- Samarbeidsutvalget er vedtaksorgan. 
- Ved eventuell uoverensstemmelse vil bestemmelsene i opplæringsloven og 

i det kommunale ordensreglementet for grunnskolen ha fortrinn fremfor 
skolens egne trivselsregler.  

 
Nytt ordensreglement sendes foresatte og som underskriver at de er kjent med innholdet og 
returneres til Marker kommune.  
 
  

12/13  
Lokale mål i tilstandsrapporten for Marker skole  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Vedlagte lokale mål i tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune vedtas. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/innstilling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyre: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Vedlagte lokale mål i tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune vedtas. 
 

 

13/13  
Politiråd  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret fatter vedtak om at Marker kommunes SLT styringsgruppe skal fungere som 
politiråd for Marker. 
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Oppvekst og omsorgutvalgets behandling/innstilling 26.02.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret: 
Saken trukket og tas opp igjen i neste kommunestyremøte. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Saken trukket og tas opp igjen i neste kommunestyremøte.  
 
  

14/13  
Folkehelseprofil 2013 for Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Folkehelseprofil 2013 for Marker kommune tas til orientering. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/innstilling 26.02.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyre: 
Folkehelseprofil 2013 for Marker kommune tas til orientering. 
 
  

15/13  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-15  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012-15 vedtas. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/innstilling 26.02.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012-15 vedtas. 
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16/13  
Godkjenning av selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Ny selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS godkjennes. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling/innstilling 26.02.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret:  
17/13  
Ny selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS godkjennes. 
 
  

 
Revidering av forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune i 
Østfold.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune i Østfold fastsetter 
minstearealet på elg til 2000 daa, rådyr 400 daa og minste vannlengde på bever til 1000 meter. 
 
Viltnemndas behandling/innstilling 25.02.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune i Østfold fastsetter 
minstearealet på elg til 2000 daa, rådyr 400 daa og minste vannlengde på bever til 1000 meter. 
 
  

18/13  
Justering av investeringsbudsjett 2013  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Investeringsbudsjettet for 2013 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering Prosjekt Sum* 
Prosj. 380 Vedlikehold helsestasjon 116 000 
Prosj. 511 ENØK kommunale bygg 1 871 000 
Prosj. 512 Kloakkledningsnettet  537 000 
Prosj. 516 Utvidelse Sletta industriområde 149 000 
Prosj. 518 Renseanlegg Svendsby 2 400 000 
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Prosj. 536 Tilfluktsrom rådhuset 212 000 
Prosj. 539 Båtcafe i Tangen 2 400 000 
Prosj. 510 Sentrumstiltak 68 000 
Prosj. 203 Vegger/vinduer skole 810 000 
Sum   8 563 000 

*Inkludert merverdiavgift 
 
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk 

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

1. Investeringsbudsjettet for 2013 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering Prosjekt Sum* 
Prosj. 380 Vedlikehold helsestasjon 116 000 
Prosj. 511 ENØK kommunale bygg 1 871 000 
Prosj. 512 Kloakkledningsnettet  537 000 
Prosj. 516 Utvidelse Sletta industriområde 149 000 
Prosj. 518 Renseanlegg Svendsby 2 400 000 
Prosj. 536 Tilfluktsrom rådhuset 212 000 
Prosj. 539 Båtcafe i Tangen 2 400 000 
Prosj. 510 Sentrumstiltak 68 000 
Prosj. 203 Vegger/vinduer skole 810 000 
Sum   8 563 000 

*Inkludert merverdiavgift 
 
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk 

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

19/13  
Kontrollutvalget i Marker kommune - årsmelding 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Marker kommune tas til orientering. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 

Årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Marker kommune tas til orientering. 
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20/13  
Smittevernplan  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Smittevernplan for Marker kommune 2012-13 godkjennes 
 
Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Smittevernplan for Marker kommune 2012-13 godkjennes 
 
  

21/13  
Eventuell spørretime  
 
Marker Frp v/representanten Kjell Erik Haug stilte følgende spørsmål: 
(fremmet av alle Frp lokallag
 

:  

Parkering på Østfoldsykehuset. 
Det har kommet frem at det nye Østfoldsykehuset kun bygger halvparten så mange 
parkeringsplasser som det vil være behov for.  Dette da man av miljøhensyn ønsker å presse 
flere over til å benytte kollektivtransport til og fra sykehuset.  Fremskrittspartiet mener at 
hensynet til pasientene er det viktigste og at når man bygger et nytt felles sykehus for hele 
Østfold må man sørge for at det er nok parkeringsplasser der.  De sykeste pasientene vil bli 
fraktet i ambulanse eller taxi til sykehuset, men mange andre pasientgrupper må komme seg 
på egenhånd til sykehuset.  Flere av disse pasientgruppene kan ikke benytte kollektivtransport 
all den tid deres helsetilstand ikke tillater det, kollektivtilbudet er for dårlig i deres nærområde 
eller av andre praktiske årssaker. 
 
Denne saken berører mange av innbyggerne i vår kommune og det er derfor viktig at 
ordføreren engasjerer seg i saken og presser på for nok parkeringsplasser, taxiholdeplasser og 
et bredt kollektivtilbud på det nye sykehuset. 
 
På denne bakgrunn har vi følgende spørsmål til Ordføreren: 

1. Er Ordføreren enig med Fremskrittspartiet i at hensynet til pasientene må gå foran en 
symbolsk miljøpolitikk ? 

2. Vil Ordføreren ta kontakt med sykehuset Østfold og evt. andre instanser og formidle at 
vår kommune krever nok parkeringsplasser til å dekke det nåværende og fremtidige 
behovet for pasienter, pårørende og ansatte ?. 

 
Spørmål 1: Ja 
 
Spørsmål 2: Ordføreren vil ta dette videre i de fora det vil være naturlig å ta det opp.  
Ordføreren vil vektlegge synspunktet om at våre innbyggere må ha en fornuftig tilgang til 
sykehus, dvs. bil.  
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22/13  
Omstilling og effektivisering av omsorgstjenesten, kjøp av konsulentbistand  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen innhenter tilbud på ekstern bistand for grundig gjennomgang av 
omsorgstjenesten i kommunen. 

 

2. Formannskapet får seg forelagt aktuelle tilbud, velger tilbyder, godkjenner kostnad og 
inndekning. 

 
Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
 

1. Rådmannen innhenter tilbud på ekstern bistand for grundig gjennomgang av 
omsorgstjenesten i kommunen. 

 

2. Formannskapet får seg forelagt aktuelle tilbud, velger tilbyder, godkjenner kostnad og 
inndekning. 

 
  

23/13  
Grimsby barnehage – kostnadsoverslag arkitekthonorar  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Det bevilges kr 28 000 inkl. mva for dekning av arkitekthonorar ved eventuell ombygging av 
Grimsby barnehage slik at dagens behov blir dekt innenfor eksisterende bygningsmasse. 
 
Kostnadene dekkes over konto 1490 1010 100 – reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Det bevilges kr 28 000 inkl. mva for dekning av arkitekthonorar ved eventuell ombygging av 
Grimsby barnehage slik at dagens behov blir dekt innenfor eksisterende bygningsmasse. 
 
Kostnadene dekkes over konto 1490 1010 100 – reserverte tilleggsbevilgninger. 
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Til ordfører og rådmann i Marker kommune 
 
Vedrørende ”Spørsmål til ordfører” fra Karen Eg Taraldrud mars 2013.  
 
Sak: Frivilligsentralens lokaler i Marker rådhus leies ut vederlagsfritt. 
 
I brev til ordfører vises det til møte med mange lag og foreninger. Jeg går ut i fra at det er 
”Dialogmøte med lag og foreninger” det henvises til. 
 
Marker kommune avholdt dialogmøte med lag og foreninger i Marker rådhus 6. februar 2013. Her 
møtte 25 lag/foreninger og totalt 33 personer fra styrene i disse. Det var flere innlegg fra kommunalt 
hold, også frivilligsentralen. I dette innlegget ble det gjort rede frivilligsentralens muligheter for 
bistand til lag og foreninger, samt at sentralens lokale leies ut vederlagsfritt til disse. 
 
Det er helt korrekt at frivilligsentralen leier ut sine lokaler vederlagsfritt til lag og foreninger i Marker 
kommune. Dette gjelder også resten av Marker rådhus og de øvrige kommunale bygninger i Marker.  
 
Marker kommunes ” Revisjon av utleiereglement og utleiebestemmelser og takster” ble vedtatt av 
kommunestyret i Marker 16.11.2010. Sak 08/900. 
 
Saken omfatter pris for utleie i kommunale bygninger, utleiebestemmelser- og betingelser og øvrige 
utleiebestemmelser. Under øvrige utleiebestemmelser er punktet” Fri leie i kommunens lokaler 
gjelder”;  
 
-Foreninger og lag til barne- og ungdomsaktiviteter. For kombinerte arrangementer (barn/ungdom og 
voksne) kan det søkes om halv leie. 
-Lokale musikkforeninger, amatørteater og kor. 
-Pensjonistforeninger 
-Idrettslagenes treningsaktiviteter i Markerhallen (egne avtaler) og gymsalen på Marker skole 
-Bruk av rådhusets kjeller til skytebane 
Osv (se vedlegg) 
-Unntatt fra fri leie er inntektsbringende arrangementer. Loddsalg regnes ikke som inntektsbringende. 
-Inntektsbringende arrangementer går før arrangementer med fri leie. 
Osv (se vedlegg) 
 
Marker kommune leier ut egne lokaler vederlagsfritt til lag og foreninger i de tilfeller det er behov for 
det. Så godt som de fleste lag og foreninger har egne lokaler de bruker til sin virksomhet, men ved 
spesielle arrangementer kan det være behov for litt andre og mer hensiktsmessige lokaler.  
 
Sak 08/900 følger vedlagt til informasjon. 
 
Ørje, 27. mars 2013 
 
Else Marit Svendsen 
Virksomhetsleder kultur og fritid Marker kommune 
 
Kopi til: leder frivilligsentralen 
 


	Innhold
	Møteprotokoll
	Innbyggernes spørretime:.
	Godkjenning av protokoll
	Referater
	Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Marker kommune
	Lokale mål i tilstandsrapporten for Marker skole
	Politiråd
	Folkehelseprofil 2013 for Marker kommune
	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-15
	Godkjenning av selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS
	Revidering av forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune i Østfold
	Justering av investeringsbudsjett 2013
	Kontrollutvalget i Marker kommune - årsmelding 2012
	Smittevernplan
	Eventuell spørretime
	Omstilling og effektivisering av omsorgstjenesten, kjøp av konsulentbistand
	Grimsby barnehage – kostnadsoverslag arkitekthonorar

