MARKER KOMMUNE

Møteinnkalling
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 25.10.2011
Tidspunkt:

17.00 for fotografering.
Ordinære kommunestyremøte starter kl. 17.30

Forfall meldes på tlf 45406516 eller hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no , som
sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

PS 49/11

11/614
Godkjenning av protokoll

PS 50/11

06/90
Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS – Oppsigelse av avtale.

PS 51/11

11/63
Fritak fra gebyr for hytterenovasjon - prinsipiell sak

PS 52/11

11/143
Godkjenning av barnehageplan 2011-2014

PS 53/11

06/242
Eventuell spørretime

Middag på Solstrand Terrasse ca kl. 19.30.

Stein Erik Lauvås
Ordfører
Eva Enkerud
rådmann

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:
11/614

Godkjenning av protokoll
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
49/11
Kommunestyret
25.10.2011
__________________________________________________________________________
Protokoll fra kommunestyrets møte 27.09.2011 godkjennes.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

037
Bjørg Olsson
04.10.2011
06/90

Miljørettet Helsevern Indre Østfold IKS – Oppsigelse av avtale
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
28/11
Oppvekst og omsorgsutvalget
11.10.2011
50/11
Kommunestyret
25.10.2011
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker Kommune sier opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS
med virkning fra 01.07.12 med hjemmel i selskapsavtalens §15.
Marker kommune vil søke samarbeid med kommunene i Indre Østfold om lovpliktige
oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet helsevern.

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 11.10.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
Marker Kommune sier opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS
med virkning fra 01.07.12 med hjemmel i selskapsavtalens §15.
Marker kommune vil søke samarbeid med kommunene i Indre Østfold om lovpliktige
oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet helsevern.

Bakgrunn:
Marker kommune har deltatt i Miljørettet helsevern Indre Østfold og fått dekket lovpliktige
oppgaver innen miljørettet helsevern i dette interkommunale selskapet. Når det nå er slik at
Aremark, Eidsberg, Askim, Rakkestad og Spydeberg har meldt oppsigelse av avtalen fra
1.7.12, vil det gi store konsekvenser for de gjenværende eiere både faglig og økonomisk.
Samhandlingsreformen gir endringer i kommunens ansvar og oppgaver i fremtiden.
Vurdering:
At fem kommuner, herav de to største nå har valgt å melde seg ut av selskapet, vil ha store
konsekvenser for de gjenværende kommuner og for Miljørettet helsevern I.Ø. Av hensyn til
selskapets medarbeidere og fagmiljøet, er det også avgjørende at det blir gjort en avklaring av
situasjonen.
Marker kommune vil vanskelig kunne dekke fagområdene innenfor egen kommune. Ut fra en
faglig og økonomisk vurdering bør Marker kommune søke et interkommunalt samarbeid om
de ansvarsområdene man i dag får dekket gjennom Miljørettet helsevern.

Sak 50/11

Konklusjon:
Marker Kommune sier opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS
med virkning fra 01.07.12 med hjemmel i selskapsavtalens §15.
Marker kommune vil søke samarbeid med kommunene i Indre Østfold om lovpliktige
oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet helsevern.
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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

M50 &16
Eva Heed
04.10.2011
11/63

Fritak fra gebyr for hytterenovasjon - prinsipiell sak
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
56/11
Plan- og miljøutvalget
11.10.2011
51/11
Kommunestyret
25.10.2011
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Marker kommune følger samme praksis som nabokommunene. Alle hytter, fritidshus,
ubebodde boliger, husmannsplasser, skogshusvære og lignende skal betale hytterenovasjon.

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 11.10.2011
Behandling:
Gunnar Leren fremmet følgende forslag til vedtak i tillegg til rådmannens:
Utvalget oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning.
Rådmannens forslag til vedtak med Gunnar Leren sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
Marker kommune følger samme praksis som nabokommunene. Alle hytter, fritidshus,
ubebodde boliger, husmannsplasser, skogshusvære og lignende skal betale hytterenovasjon.
Utvalget oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning.

Sammendrag:
Kommunen har mottatt søknader om fritak fra hytterenovasjon. Kommunal forskrift for
innsamling m.v. av husholdningsavfall m.v. åpner i § 5 for at kommunen kan unnta enkelte
eiere fra ordningen, og en ønsker en prinsipiell avklaring av dette.
Bakgrunn:
Forurensningsloven pålegger kommunene å sørge for innsamling av husholdningsavfall. I dag
skal alle som har hytter, fritidshus, ubebodde boliger brukt som fritidsbolig, husmannsplasser
og skogshusvære (heretter benevnt hytter) være pålagt å betale hytterenovasjon. Kommunen
har i år fått flere henvendelser om fritak fra denne avgiften. De fleste av disse kommer fra
eiere av landbrukseiendom i kommunen som har hytter på samme eiendom. De oppgir at
hyttene ikke er i bruk til annet enn dagsbesøk, eller en overnatting en sjelden gang. Da tar de
med seg avfallet hjem og benytter seg av avfallsdunk der.
Kommunal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall m.v. sier i § 5: Alle huseiere i
kommunen omfattes av kommunenes renovasjonsordning. Kommunen kan etter søknad unnta
enkelte huseiere fra ordningen.
Det er derfor ønske om en prinsipiell vurdering av hvordan dette skal praktiseres.

Sak 51/11

Vurdering:
Kommunen har opp gjennom årene fått mange henvendelser og søknader fra hytteeiere om
fritak fra renovasjonsgebyret. Disse ble avlått. Det har vært en streng praksis på at alle skal
være med å betale for renovasjon. Det er kun gitt fritak ved sykdom (eieren kan ikke benytte
hytta) eller når bygningen er i så dårlig stand at den ikke kan brukes.
Det er forståelse for at flere synes det er urimelig å betale renovasjonsavgift for en hytte som
benyttes sjelden, eller som ligger i nærhet av egen bolig. Hvor ofte en hytte er i bruk, er
umulig for kommunen å følge opp. Vi har erfaringer fra at vi får beskjed når en bygning ikke
benyttes, men svært sjelden får beskjed når den tas i bruk igjen. Praksis som følges i Marker
og våre nabokommuner kan virke streng, men det er viktig at vi har en praksis som er enkel
for kommunen å følge opp, og som virker rettferdig.
Det er mange i kommunen som bor i enebolig eller leilighet, som har hytte annet sted i
kommunen. En ser ingen forskjell på bruken om hytta ligger på samme eiendom eller om det
er forskjellige eiendommer.
Vi har forhørt oss med noen av nabokommunene om hvordan hytterenovasjon praktiseres der,
og har fått opplyst at de har tvungen renovasjon for alle hytter. De følger definisjonen som
ble gjort i et møte med IØRs (Indre Østfold Renovasjon) medlemskommuner den 07.09.04.
Der ble en hytte definert slik: En hytte regnes som hytte når beboerne har rom for hvile og
anledning til matstell. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen skriver i brev av
15.09.04 om husholdningsavfall fra hytter bl.a. følgende: Det er opp til den enkelte kommune
gjennom forskrift å sørge for at alle tilgjengelige boenheter med husholdningsavfall har
tilbud om innsamling og gjenvinning.

Konklusjon:
Marker kommune følger samme praksis som nabokommunene. Alle hytter, fritidshus,
ubebodde boliger, husmannsplasser, skogshusvære og lignende skal betale hytterenovasjon.
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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

146 A10
Tove Skubberud Wang
04.10.2011
11/143

Godkjenning av barnehageplan 2011-2014
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
29/11
Oppvekst og omsorgsutvalget
11.10.2011
52/11
Kommunestyret
25.10.2011
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til innstilling:
Barnehageplan for 2011-2014 godkjennes.

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 11.10.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
Barnehageplan for 2011-2014 godkjennes.
Bakgrunn:
Marker kommune har også tidligere hatt en barnehageplan. Den gjaldt fra 2007 – 2009 og
skulle evalueres etter dette (sak 5/10 fra Oppvekst og omsorgsutvalget). Vårt mandat var å si
noe om kapasiteten på det eksisterende barnehagetilbudet har i dag sett opp mot behovet vi
har for de kommende fire årene.
Dessuten skulle vi lage en felles plattform for barnehagene når det gjaldt kvalitet.
Utvalgets representanter har vært Camilla Husebråten, Marianne Røen, Morten Bakker som
representerte politikerne. Alison Dehli har representert eierne av de private barnehagene,
Sylvia Brandsrud har representert arbeidstakergruppen og Tove Skubberud Wang var med
som styrer i den kommunale barnehagen.

Vurdering:
Vi skulle her si noe om noen felles kvalitetskriterier vi har i kommunens barnehager. Det
inneholder barnehagenes egne utsagn om styrker de har, om våre felles samarbeidspartnere
osv. Vi har også sagt noe om bemanning, sosial kompetanse, trygge og kompetente voksne og
samarbeid med foreldre.
Kapasitet er en usikker faktor i Marker kommune. Vi har årlig fødselstall som varierer fra 18
til 45. Hva prognosen blir vet vi ikke, men det vi vet er at det hittil i år er 19 fødte barn i
kommunen. Det vi også kan si noe om er at flere og flere ønsker barna sine inn i barnehagen
fra de er 1 år. De ønsker også større plasser til barna sine. Vi som jobber i barnehagen er blitt
viktige brikker i barnas liv. Vi har også pr. 1. september 2011 lange venteliser for de som
ønsker plass utover høsten.

Sak 52/11

Gruppa synes det er vanskelig å ta stilling til hva som skal gjøres når det kommer noen som
ønsker plass utenom hovedopptak, og alle barnehagene har fylt opp med maks antall barn pr.
pedagog.

Vedlegg:
Barnehageplan for 2011-2014
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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
01.12.2009
Saksmappe:
06/242

Eventuell spørretime
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
53/11
Kommunestyret
25.10.2011
__________________________________________________________________________

I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996
(sak K-34/96) heter det følgende i § 14:
«§14. FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER).
I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte
kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til
ordføreren. Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før
kommunestyrets møte.
Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren
eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.»
En viser til vedlagte saksframlegg.

