
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 25.03.2014 

Tidspunkt: 18.00 

 

Funksjon  Navn    Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad FO  

Medlem Gunnar Leren FO  

Medlem Daniel Norløff FO  

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth FO  

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Eva Martinsen   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye FO  

Medlem Anne Hellgren Østbye FO  

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud FO  

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Tor Morten Larsen   

Varamedlem Jan Freddy Hagen  Gunnar Leren 
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Varamedlem Rolf Sigmund Heed  Kirsten Hofseth 

Varamedlem Roald Nilsen  Daniel Norløff 

Varamedlem Tove Granli Foss  Iver Thorvald Halvorsrud 

Varamedlem Olaug Falkenberg (kom 

kl.18.16) 

 Theodor Bye 

Varamedlem Tor Amund Halvorsrud  Anne Hellgren Østbye 

Varamedlem  Gunnar Ingebretsen  Roy Løvstad 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall og kommunalsjef Per Øivind Sundell som sekretær.  

Behandlede saker: 12/14-22/14 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

Ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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PS 15/14 13/120   

 Kontrollutvalget i Marker kommune - årsmelding 2013  

 

PS 16/14 13/363   
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PS 17/14 14/106   
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PS 18/14 14/113   

 Søknad om midler til barnevernstjenesten fra Fylkesmannen  

 

PS 19/14 14/89   

 Ny kommunal barnehage eller rehabilitering av Grimsby barnehage? 

Oppnevning av arbeidsgruppe.  
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 Evaluering av Samvirkelaget Bruktbutikk  

 

PS 21/14 12/327   

 Eventuell spørretime  

 

PS 22/14 14/133   

 Frivilligsentralen - Årsrapport 2013  
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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. 

 

Før møtet startet var det orientering om organisatoriske endringer ved Marker skole.  

 

 

12/14  

Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra kommunestyremøte 11.02.2014 ble enstemmig godkjent. 

 

  

13/14  

Referater  

Vedtak: 

Referert uten merknader 

 

  

14/14  

Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte forslag til ”Lokal forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg i 

Marker kommune” vedtas med endring i ordlyd for: 

§ 10 Saksbehandlingsgebyr etter Forurensningsloven: Dersom kommunens saksbehandling 

knyttet til kontroll og/eller pålegg om utbedring krever vesentlig større arbeidsinnsats enn det 

som ligger til grunn for alminnelig tømmegebyr, kreves det saksbehandlingsgebyr, jf. 

forurensningsloven § 52 a. 

Vedrørende setningen om tetthetskontroll i § 7 blir vedtaket som følger: 

§7 tetthetskontroll (tette oppsamlingstanker) skal utføres ved mistanke om lekkasje. 

Dokumentasjon skal sendes kommunen. 

 

Behandling/innstilling i Plan og miljøutvalget 11.03.2014 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Behandling i kommunestyret: 
Plan og miljøutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 25.03.2014 

Vedlagte forslag til ”Lokal forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg i 

Marker kommune” vedtas med endring i ordlyd for: 
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§ 10 Saksbehandlingsgebyr etter Forurensningsloven: Dersom kommunens saksbehandling 

knyttet til kontroll og/eller pålegg om utbedring krever vesentlig større arbeidsinnsats enn det 

som ligger til grunn for alminnelig tømmegebyr, kreves det saksbehandlingsgebyr, jf. 

forurensningsloven § 52 a. 

Vedrørende setningen om tetthetskontroll i § 7 blir vedtaket som følger: 

§7 tetthetskontroll (tette oppsamlingstanker) skal utføres ved mistanke om lekkasje. 

Dokumentasjon skal sendes kommunen. 

 

  

15/14  

Kontrollutvalget i Marker kommune - årsmelding 2013  

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Marker kommune vedtas. 

 

Behandling i kommunestyret 25.04.2014: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 25.03.2014 

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Marker kommune vedtas. 

 

  

16/14  

Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Detaljregulering for Holo pukkverk, datert 25.02.2014, med tilhørende bestemmelser, datert 

24.02.2014, egengodkjennes av kommunestyret i Marker.    

 

Behandling/innstilling i Plan og miljøutvalget 11.03.2014 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 25.03.2014: 
Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 25.03.2014: 

Detaljregulering for Holo pukkverk, datert 25.02.2014, med tilhørende bestemmelser, datert 

24.02.2014, egengodkjennes av kommunestyret i Marker.    

 

  

17/14  

Felles brannvesen - trygghetsavtale  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med 

etablering av et felles brannvesen. 
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Arbeidsmiljøutvalgets behandling/innstilling 27.02.2014: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 25.03.2014: 

Representanten Roger Fredriksen (AP) erklærte seg inhabil.  Dette ble enstemmig vedtatt.  

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 25.03.2014 

Marker kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med 

etablering av et felles brannvesen. 

 

  

18/14  

Søknad om midler til barnevernstjenesten fra Fylkesmannen  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune søker Fylkesmannen om midler til 1. årsverk i barnevernstjenesten i Marker 

og Rømskog kommune.  

 

Behandling/innstilling i Oppvekst og omsorgsutvalget 11.03.2014 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 25.03.2014: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 25.03.2014 

Marker kommune søker Fylkesmannen om midler til 1. årsverk i barnevernstjenesten i Marker 

og Rømskog kommune.  

 

  

19/14  

Ny kommunal barnehage eller rehabilitering av Grimsby barnehage? Oppnevning av 

arbeidsgruppe.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Rådmannen oppretter følgende faste medlemmer til plankomite: Virksomhetsleder 

Grimsby barnehage, verneombud Grimsby barnehage, en tillitsvalgt Grimsby 

barnehage, en foreldrerepresentant Grimsby barnehage og virksomhetsleder teknisk 

drift. 

2. Politisk valgte medlemmer av plankomite er: 

3. Plankomiteens mandat: 

Fremskaffe en kostnadskalkyle for totalrehabilitering av bygningen til Grimsby 

barnehage både innvendig og utvendig, tilbygg, rivning av bolig, samt andre påkrevde 

endringer, sett opp mot plassering og kostnader for bygging av ny barnehage. 

 

Ut fra plankomiteens anbefalinger utarbeider administrasjonen en sak som skal gi 

grunnlag for politisk vedtak angående den kommunale barnehagen. 
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Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalgets møte 11.03.2014 

Utvalgets forslag til medlemmer i plankomite: 

Finn H. Labråten (Krf), Sten Morten Henningsmoen (SP), Morten Bakker (AP), Kent A. 

Olsson (AP) og Kenneth Sirevåg (H). 

 
Representant Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Tillegg i pkt 3, 1 avsnitt: 

Plankomiteen vurderer fordeler og ulemper ved ulike alternativer. 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret med utvalgets forslag til medlemmer i 

plankomite og representant Pernille M. Westlie sitt tilleggsforslag til pkt 3, 1. avsnitt, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

1. Rådmannen oppretter følgende faste medlemmer til plankomite: Virksomhetsleder 

Grimsby barnehage, verneombud Grimsby barnehage, en tillitsvalgt Grimsby 

barnehage, en foreldrerepresentant Grimsby barnehage og virksomhetsleder teknisk 

drift. 

 

2. Politisk valgte medlemmer av plankomite er: 

Finn H. Labråten (Krf) 

Sten Morten Henningsmoen (SP) 

Morten Bakker (AP) 

Kent A. Olsson (AP) 

Kenneth Sirevåg (H) 

 

3. Plankomiteens mandat: 

Fremskaffe en kostnadskalkyle for totalrehabilitering av bygningen til Grimsby 

barnehage både innvendig og utvendig, tilbygg, rivning av bolig, samt andre påkrevde 

endringer, sett opp mot plassering og kostnader for bygging av ny barnehage. 

Plankomiteen vurderer fordeler og ulemper ved ulike alternativer. 

 

Ut fra plankomiteens anbefalinger utarbeider administrasjonen en sak som skal gi 

grunnlag for politisk vedtak angående den kommunale barnehagen. 

 

Behandling i kommunestyret 25.03.2014: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag: 

 Som politisk medlem i arbeidsgruppen for Marker SP velges Tove Berit Granli Foss.  

 Forslag til nytt pkt. 4:  Arbeidsgruppen utarbeider et budsjett for planarbeidet som 

legges fram for kommunestyret ved første anledning.  Det må framkomme hvor 

midlene til planarbeidet belastes.  

Dessuten tillegg i pkt. 3 vedr. bruk av tre – passivhus – TREKKES. 

 

Votering: 

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling med tillegg av endringsforslaget fra Marker SP ble 

enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret 25.03.2014 

1. Rådmannen oppretter følgende faste medlemmer til plankomite: Virksomhetsleder 

Grimsby barnehage, verneombud Grimsby barnehage, en tillitsvalgt Grimsby 

barnehage, en foreldrerepresentant Grimsby barnehage og virksomhetsleder teknisk 

drift. 

 

2. Politisk valgte medlemmer av plankomite er: 

Finn H. Labråten (Krf) 

Tove Berit Granli Foss (SP) 

Morten Bakker (AP) 

Kent A. Olsson (AP) 

Kenneth Sirevåg (H) 

 

3. Plankomiteens mandat: 

Fremskaffe en kostnadskalkyle for totalrehabilitering av bygningen til Grimsby 

barnehage både innvendig og utvendig, tilbygg, rivning av bolig, samt andre påkrevde 

endringer, sett opp mot plassering og kostnader for bygging av ny barnehage. 

Plankomiteen vurderer fordeler og ulemper ved ulike alternativer. 

 

Ut fra plankomiteens anbefalinger utarbeider administrasjonen en sak som skal gi 

grunnlag for politisk vedtak angående den kommunale barnehagen. 

 

4. Arbeidsgruppen utarbeider et budsjett for planarbeidet som legges fram for 

kommunestyret ved første anledning.  Det må framkomme hvor midlene til 

planarbeidet belastes  

 

 

20/14  

Evaluering av Samvirkelaget Bruktbutikk  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Evaluering av Samvirkelaget Bruktbutikk godkjennes. 

2. Et eventuelt overskudd av Samvirkelaget Bruktbutikks drift benyttes til allmennyttige 

formål i Marker kommune. Administrasjonen tar stilling til fordeling hvert år. 

 

Behandling i kommunestyret 25.03.2014: 
Representanten Morten Bakker (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP/Krf:  

Pkt. 2:  Administrasjonen endres til formannskapet slik at punktet endres til: Et eventuelt 

overskudd av Samvirkelaget Bruktbutikks drift benyttes til allemnyttige formål i Marker 

kommune.  Formannskapet tar stilling til fordeling hvert år.  

 

Votering: 

Rådmannens innstilling med tillegg av endringsforslaget fra AP/Krf ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 25.03.2014 

1. Evaluering av Samvirkelaget Bruktbutikk godkjennes. 

2. Et eventuelt overskudd av Samvirkelaget Bruktbutikks drift benyttes til allmennyttige  

    formål i Marker kommune. Formannskapet  tar stilling til fordeling hvert år. 
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21/14  

Eventuell spørretime  

Ingen spørsmål ble stilt 

 

  

22/14  

Frivilligsentralen - Årsrapport 2013  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Frivilligsentralens årsrapport for 2013 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 25.03.2014 

Frivilligsentralens årsrapport for 2013 godkjennes. 
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