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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   

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   
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Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kjell Haug   

Varamedlem Eva Martinsen  Turid Dypedal 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Per Øivind Sundell som sekretær. 

Behandlede saker: 40/13-52/13 

 

 

 

 

 

Stein Erik Lauvås  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 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.   

  

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. 

 

Informasjon om gjennomført brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse. 

 

 

40/13  

Årsregnskap med årsrapport 2012  

 

Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2012. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2012, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra investeringsregnskapet,                  kr 

658.351,98 tillegges tomtefondet. 

 

Behandling/vedtak i formannskapet 06.06.2013: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013: 
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2012. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2012, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra investeringsregnskapet,                  

kr 658.351,98 tillegges tomtefondet. 
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41/13  

Tertialrapport 1.tertial 2013  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Familie & 

Helse: 
 

a. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten. 

b. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon. 

c. Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som følge 

av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.  

d. Prioritere tunge saker. 

e. Øke beregnet inntekt fra Bufetat. 

f. Forventet mindreforbruk av Bufetat.  

 

2. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg: 
 

a. Legge ned dagavdelingen.  

b. Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing gjennom en 

vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  

c. Redusere med en nattevaktstilling.  

d. Vikarbudsjettet, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke er 

legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær. 

e. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 

 

3. For øvrig tas tertialrapporten for 1.tertial 2013 til orientering 

 

Behandling i formannskapet 06.06.2013:  

Forslag fra  representanten Kjersti Nythe Nilsen , AP: pkt 2a utgår (legge ned dagavdelingen). 
 

 

Votering: 

 Rådmannens innstilling med forslaget fra representanten Kjersti Nythe Nilsen ble enstemmig 

vedtatt.   

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

 

1. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Familie & 

Helse: 
 

a. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten. 

b. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon. 

c. Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som 

følge av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.  

d. Prioritere tunge saker. 

e. Øke beregnet inntekt fra Bufetat. 

f. Forventet mindreforbruk av Bufetat.  
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2. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg: 
 

a. Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing gjennom 

en vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  

b. Redusere med en nattevaktstilling.  

c. Vikarbudsjettet, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke 

er legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær. 

d. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 

 

3. For øvrig tas tertialrapporten for 1.tertial 2013 til orientering 

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 

 

Gruppemøte avholdt. 

 

Votering: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013: 

1) Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Familie & 

Helse: 

a. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten. 

b. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon. 

c. Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som følge 

av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.  

d. Prioritere tunge saker. 

e. Øke beregnet inntekt fra Bufetat. 

f. Forventet mindreforbruk av Bufetat.  

 

2. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg: 

       a.   Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing   

                   gjennom en vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  

b. Redusere med en nattevaktstilling.  

c. Vikarbudsjettet, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke er 

legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær. 

d. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 

 

3. For øvrig tas tertialrapporten for 1.tertial 2013 til orientering 
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42/13  

Budsjettjusteringer 2013 - Sentrumstiltak  

 

Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Investeringsbudsjettet for 2013 justeres ved å øke rammen for prosjekt 510 Sentrumstiltak 

med kr 435.000 inkludert mva. 

2. Prosjektet finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak. 

 

Behandling/vedtak i formannskapet 23.05.2013: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013: 

1. Investeringsbudsjettet for 2013 justeres ved å øke rammen for prosjekt 510 Sentrumstiltak 

med kr 435.000 inkludert mva. 

2. Prosjektet finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak. 

 

 

43/13  

Bosetting av flyktninger fra 2014 -2016.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune bosetter ikke flyktninger i perioden 2014 -16. 

 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget 04.06.2013: 

Representanten Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Marker kommune bosetter inntil 4 nye flyktninger i perioden 2014 – 2016, fortrinnsvis en familie. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling: 2 

Pernille M. Westlie (H): 6 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Marker kommune bosetter inntil 4 nye flyktninger i perioden 2014 – 2016, fortrinnsvis en familie. 

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Representanten Kirsten Hofseth (AP) fremmet følgende forslag:  

Marker kommune tar imot 6 flyktninger i perioden 2014 til 2016.  Fortrinnsvis familie/familier. 

 

Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. 
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Votering: 

Det ble først votert forslaget fra representanten Sten Morten Henningsmoen som fikk 10 

stemmer. 

 

Detter ble det votert over forslaget fra representanten Kirsten Hofseth opp mot Oppvekst og 

omsorgsutvalgets innstilling.   Forslaget fra  representanten Kirsten Hofseth fikk 1 stemme.  

Innstilling fra Oppvekst og omsorgsutvalget fikk 24 stemmer.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013:  

Marker kommune bosetter inntil 4 nye flyktninger i perioden 2014 – 2016, fortrinnsvis en familie. 

 

 

44/13  

Ny selskapsavtale  Mortenstua Skole  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune vedtar selskapsavtalen av 30.04.13 for Mortenstua skole IKS. 

 

Behandling/innstilling fra Oppvekst og omsorgsutvalget 04.06.2013 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013. 

Marker kommune vedtar selskapsavtalen av 30.04.13 for Mortenstua skole IKS. 

 

  

45/13  

Fritak fra verv som folkevalgt  

 

Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Turid Dypedal (AP)  innvilges fritak fra sitt verv som representant i kommunestyret 

for resten av valgperioden. Vararepresentant Eva Martinsen (AP) rykker inn som fast 

medlem etter Turid Dypedal.  

2. Følgende suppleringsvalg forestas: 

Valgkomiteen oppnevner nytt varamedlem inn i den nummerorden de er valgt. 

3. Kommunestyret foretar suppleringsvalg på nytt medlem til plan- og miljøutvalget. 
4.  

 

Behandling/innstilling i formannskapet 06.06.2013: 

Forslag fra representanten Roy .Hagen, AP:  

Nytt pkt 3: Kommunestyret foretar suppleringsvalg på nytt medlem til plan- og miljøutvalget. 
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Votering:  

Rådmannens innstilling med forslaget fra representanten Roy Hagen ble enstemmig vedtatt.   

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Valgkomiteen v/Roy Hagen fremmet følgende forslag: 

Roald Nilsen velges som nytt medlem til Plan- og miljøutvalget.  Ny 5. varamedlem i Plan- og 

miljøutvalget blir Jens Gunneng.  

 

Formannskapets innstilling med valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013 

1. Turid Dypedal (AP)  innvilges fritak fra sitt verv som representant i kommunestyret for 

resten av valgperioden. Vararepresentant Eva Martinsen (AP) rykker inn som fast medlem 

etter Turid Dypedal.  

2. Varamedlemmene rykker en plass opp i den nummerorden de er valgt.  

3. Roald Nilsen (AP) velges som fast medlem av Plan- og miljøutvalget for resten av 

valgperioden.  Nytt 5. varamedlem i Plan- og miljøutvalget blir Jens Gunneng for resten 

av valgperioden.  
 

 

46/13  

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Ressursstyring ved uteseksjonen  

 

Kontrollutvalgets forslag til innstilling: 
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Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Representant fra kontrollutvalget Karen Eg Taraldrud orienterte. 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret 18.06.2013:                             

 

 
 

47/13  

Bygging av nye omsorgsboliger - godkjenning  

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
 

1. Kommunestyret godkjenner at Sandli Bygg får oppdraget med bygging av 10 nye 

omsorgsboliger ved Braarudjordet i samsvar med mottatt anbud. 
 

2. Det tas opp eksternt lån på kr 12.800.000 i samsvar med vedtatt budsjett 2013. 
 

3. Dersom likviditetssituasjonen tilsier det godkjennes også at det tas opp et kortsiktig lån 

tilsvarende omsøkt statstilskudd på kr 7.500.000. 
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Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013: 
 

1. Kommunestyret godkjenner at Sandli Bygg får oppdraget med bygging av 10 nye 

omsorgsboliger ved Braarudjordet i samsvar med mottatt anbud. 
 

2. Det tas opp eksternt lån på kr 12.800.000 i samsvar med vedtatt budsjett 2013. 
 

3. Dersom likviditetssituasjonen tilsier det godkjennes også at det tas opp et kortsiktig lån 

tilsvarende omsøkt statstilskudd på kr 7.500.000. 

 

  

48/13  

Eventuell spørretime  

Ingen spørsmål ble stilt. 

 

 

 Tilleggssaker:  

 

49/13  

Budsjettjustering etter årets lønnsoppgjør  

 

Rådmannens forslag til innstilling:  

 

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik: 
 

Virksomhet 
Andel         

kr  x 1.000 

Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 333 

Næringsutvikling 16 

Grunnskolen 837 

Grimsby barnehage 134 

Familie & Helse 283 

NAV kommune 54 

Utviklingshemmede 174 

Omsorg 1 037 

FDV 306 

Plan & Miljø 108 

Kultur & Fritid 63 

Bibliotek 18 

Sum  3 362 
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2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 og 

funksjon 180. 
 

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 
 

Behandling/innstilling i formannskapet 06.06.2013 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013: 

 

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik: 
 

Virksomhet 
Andel         

kr  x 1.000 

Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 333 

Næringsutvikling 16 

Grunnskolen 837 

Grimsby barnehage 134 

Familie & Helse 283 

NAV kommune 54 

Utviklingshemmede 174 

Omsorg 1 037 

FDV 306 

Plan & Miljø 108 

Kultur & Fritid 63 

Bibliotek 18 

Sum  3 362 
 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 og 

funksjon 180. 
 

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 

 

50/13  

Eventuell utmelding av vannområdeutvalget for Haldenvassdraget  

 

Forslag fra Marker Arbeiderparti:  

1. Marker Arbeiderparti foreslår at Marker kommune med øyeblikkelig virkning trer ut av 

Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget administrativt og politisk. 

2. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å avslutte Marker kommunes økonomiske 

forpliktelser til vannområdesamarbeidet raskest mulig. 

3. Rådmannen gis oppdrag å komme med forslag til hvordan eventuelle innsparte midler ved 

uttreden av vannområdet kan anvendes på miljøtiltak internt i Marker kommune. 
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Behandling/vedtak i formannskapet 18.04.2013: 

Formannskapet legger frem saken for kommunestyret uten realitetsbehandling.  

Dette ble  enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 30.04.2013: 
Brev fra NITO datert 30.04.2013 ble delt ut.  

 

Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 1:  Administrasjonen 

trer ut inne 1/9 – 2013.  

 

Kristelig Folkeparti ba om gruppemøte:  

Møtet satt etter gruppemøte. 

 

Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om å utrede konsekvensene for Marker 

kommune økonomisk og administrativt ved en utmeldelse av Vannområdet Haldenvassdraget.  

Saken skal behandles av kommunestyret den 18. juni. 

 

Senterpartiet be om gruppemøte. 

Møtet satt etter gruppemøte. 

 

Det ble votert over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 30.04.2013 

Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om å utrede konsekvensene for Marker 

kommune økonomisk og administrativt ved en utmeldelse av  Vannområdet Haldenvassdraget.  

Saken skal behandles av kommunestyret den 18. juni. 

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende forslag til vedtak/uttalelse: 

Marker kommunestyre oppfatter at i de uttalelsene som er kommet fra øvrige myndigheter 

vedrørende konsekvenser ved en utmelding av vannområde fra Marker kommune sin side vil føre 

til store vanskeligheter for det videre arbeidet i vannområdet. 

 

Kommunestyret oppfatter også at det er reel fare for at nødvendige bevilgninger fra sentrale 

myndigheter til overvåking og videre arbeid vil bli sterkt redusert eller tatt bort.  Dette vil føre til 

at arbeidet for et renere Haldenvassdrag vil bli satt sterkt tilbake. 

 

Marker kommunestyre vil så sterkt som mulig gjøre Landbruksdepartementet og øvrige sentrale 

myndigheter oppmerksom på at slik ensidig endring av regelverket i Regionalt Miljøprogram som 

vi i denne saken har opplevd ikke på noen måte vil bli akseptert i det videre samarbeidet om et 

renere Haldenvassdrag. 
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Marker kommunestyre forutsetter at sentrale myndigheter ikke gjentar slike ensidige endringer 

men vil legge vekt på å ta med involverte kommunale myndigheter ved eventuelle framtidige 

endringer i RMP.  

 

Marker kommune vil med dette konkludere med at vi vil fortsette samarbeidet i 

vannområdeutvalget under forutsetning av ovenstående. 

 

Sendes til Landbruksdepartementet, Østfold Fylkeskommune Vannregion, Fylkesmannen i 

Østfold samt vannområdeutvalget i Haldenvassdraget.  

 

Gruppemøte avholdt. 

 

Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013: 

Marker kommunestyre oppfatter at i de uttalelsene som er kommet fra øvrige myndigheter 

vedrørende konsekvenser ved en utmelding av vannområde fra Marker kommune sin side vil føre 

til store vanskeligheter for det videre arbeidet i vannområdet. 

 

Kommunestyret oppfatter også at det er reel fare for at nødvendige bevilgninger fra sentrale 

myndigheter til overvåking og videre arbeid vil bli sterkt redusert eller tatt bort.  Dette vil føre til 

at arbeidet for et renere Haldenvassdrag vil bli satt sterkt tilbake. 

 

Marker kommunestyre vil så sterkt som mulig gjøre Landbruksdepartementet og øvrige sentrale 

myndigheter oppmerksom på at slik ensidig endring av regelverket i Regionalt Miljøprogram som 

vi i denne saken har opplevd ikke på noen måte vil bli akseptert i det videre samarbeidet om et 

renere Haldenvassdrag. 

 

Marker kommunestyre forutsetter at sentrale myndigheter ikke gjentar slike ensidige endringer 

men vil legge vekt på å ta med involverte kommunale myndigheter ved eventuelle framtidige 

endringer i RMP.  

 

Marker kommune vil med dette konkludere med at vi vil fortsette samarbeidet i 

vannområdeutvalget under forutsetning av ovenstående. 

 

Sendes til Landbruksdepartementet, Østfold Fylkeskommune Vannregion, Fylkesmannen i 

Østfold samt vannområdeutvalget i Haldenvassdraget.  

 

 

51/13  

Marker Frivilligsentral - Årsrapport 2012  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsrapport for Marker Frivilligsentral 2012 godkjennes. 
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Behandling: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Rapporten behandles formelt nå, men ønsker rapporten tilbake til kommunestyret i september 

med bredere presentasjon og drøfting. 

 

Rådmannens forslag til innstilling med representanten Sten Morten Henningsmoen sitt 

tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak fra kommunestyret: 

Årsrapport for Marker Frivilligsentral 2012 godkjennes. 

 

Rapporten behandles formelt nå, men ønsker rapporten tilbake til kommunestyret i september 

med bredere presentasjon og drøfting. 

 

 

52/13  

Helsesøsterstilling ved Indre Østfold Videregående Skole  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Marker kommune bevilger kr 20.000, eller inntil det beløp som kreves for en 100 prosent 

helsesøsterstilling delt på fire kommuner, for helsesøstertjenesten ved Indre Østfold 

Videregående skole (Mysen) under forutsetning av at Rakkestad kommune, Eidsberg 

kommune og Trøgstad kommune gjør det samme slik at helsesøster-stillingen kan 

opprettholdes som 100 prosent stilling fra skolestart høsten 2013.  

 

2. For 2013 belastes kontor for reserverte tilleggsbevilgninger. Kommunestyret ber 

administrasjonen finne rom for tilsvarende støtte innenfor årsbudsjett for 2014 og i den 

kommende økonomi- og handlingsplanen.  

 

Behandling i kommunestyret 18.06.2013: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 18.06.2013: 
 

1. Marker kommune bevilger kr 20.000, eller inntil det beløp som kreves for en 100 prosent 

helsesøsterstilling delt på fire kommuner, for helsesøstertjenesten ved Indre Østfold 

Videregående skole (Mysen) under forutsetning av at Rakkestad kommune, Eidsberg 

kommune og Trøgstad kommune gjør det samme slik at helsesøster-stillingen kan 

opprettholdes som 100 prosent stilling fra skolestart høsten 2013.  

 

2. For 2013 belastes kontor for reserverte tilleggsbevilgninger. Kommunestyret ber 

administrasjonen finne rom for tilsvarende støtte innenfor årsbudsjett for 2014 og i den 

kommende økonomi- og handlingsplanen.  
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