MARKER KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Kommunestyret
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 31.05.2011
Tidspunkt: kl. 18.00
Funksjon
Leder

Navn
Stein Erik Lauvås

Medlem

Rita Berget Lindblad

Medlem

Roy Sverre Hagen

Medlem

Kirsten Hofseth

Medlem

Nils Henrik Olsson

Medlem

Inger Anita Ruud

Medlem

Gunnar Leren

Medlem

Magne Nesset

Medlem

Kjersti Nythe Nilsen

Medlem

Roy Gunnar Løvstad

Medlem

John Brynild Bakken

Medlem

Roger Fredriksen

Medlem

Wenche Rigmor Berg

Medlem

Morten Andre` Bakker

Medlem

Karen Eg Taraldrud

Medlem

Barbro Elisabeth Kvaal

Medlem

Marianne Huse

Medlem

Agnar Sigmund Husebråten

Medlem

Camilla B. Husebråten

Medlem

Georg Spernes

Medlem

Amund Willum Rakkestad

Medlem

Theodor Bye

Medlem

Nora Rakkestad

Medlem

Per Olav Hellgren

Medlem

Grete Dorthea Bjerke

Varamedlem

Kent Arne Olsson

Forfall

Møtt for

FO

Magne Nesset

Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann Eva Enkerud, Per Øivind Sundell som sekretær
15/11-26/11
Behandlede saker:

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.
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 en orientering om MOT v/Lars Johansson
15/11
Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 29.03.2011 ble enstemmig godkjent.

16/11
Referater
Vedtak:
Referert uten merknader

17/11
Framtidig behov for trygde- og omsorgsleiligheter
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Braarud Borettslag.
Rådmannen foreslår at Marker kommune anmoder Styret i Braarud Borettslag om å vurdere
en utvidelse av borettslaget (gjerne benevnt Braarud II borettslag) med 10 leiligheter med 2
soverom. Det er en forutsetning for utvidelsen at det oppnås investeringstilskudd fra
Husbanken f.t. kr. 666.600,- pr. leilighet.
Det forutsettes at borettslaget oppnevner en planleggings-/byggekomite vedr. utvidelsen og at
kommunen er representert i denne med minst to representanter med tale-, forslags- og
stemmerett.
Marker kommune dekker omkostningene til forprosjektet, men dersom utvidelsen blir en
realitet legges disse kostnadene inn i byggekostnadene for utvidelsen.
Når planleggings-/byggekomiteen er ferdig med sitt arbeide legges saken fram for
kommunestyret til endelig behandling.

Leiligheter i Aasveien.
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Rådmannen foreslår at leilighetene i Aasveien foruten å være trygdeboliger også kan benyttes
til vanskeligstilte personer på boligmarkedet, både p.g.a. helsemessige problemer og
problemer av økonomisk art og som har vanskelig for å skaffe seg bolig.
Det foretas nødvendig vedlikehold og standardheving av boligene og det innhentes tilbud på
dette. Så snart dette er gjort og en kjenner kostnaden behandles saken på nytt.
Behandling:
Arbeiderpartiet v/ordfører Stein Erik Lauvås fremmet følgende endring til innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig om å innhente tilbud på bygging av 10
nye omsorgsleiligheter med 2 soverom. Det er en forutsetning at investeringstilskudd fra
Husbanken oppnås (for tiden 666.600 pr. leilighet).
Øvrig 3 avsnitt utgår. Avsnitt om Aasveien forslås uendret.
Kristelig Folkeparti v/representanten Camilla Husebråten fremmet følgende forslag:
Det skal bygges ved siden av nåværende omsorgsboliger, på tiltenkt tomt. Tilhørende
Braarud Borettslag.
Gruppemøte avholdt.
Votering:
Endringsforslaget fra Arbeiderpartiet v/ordføreren ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra KrF v/Camilla Husebråten falt mot 4 stemmer.
Vedtak i kommunestyret:
Braarud Borettslag
Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig om å innhente tilbud på bygging av 10
nye omsorgsleiligheter med 2 soverom. Det er en forutsetning at investeringstilskudd fra
Husbanken oppnås (for tiden 666.600 pr. leilighet).
Leiligheter i Aasveien.
Rådmannen foreslår at leilighetene i Aasveien foruten å være trygdeboliger også kan benyttes
til vanskeligstilte personer på boligmarkedet, både p.g.a. helsemessige problemer og
problemer av økonomisk art og som har vanskelig for å skaffe seg bolig.
Det foretas nødvendig vedlikehold og standardheving av boligene og det innhentes tilbud på
dette. Så snart dette er gjort og en kjenner kostnaden behandles saken på nytt.

18/11
Avtale om skogbrannovervåkingen i Østfold.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet inngår avtale med Skogselskapet i Østfold om skogbrannovervåking fra 2011
til 2016. Årlig beløp er kr 7.000,- og dette innarbeides i kommunens budsjett under
hovedområde brann- og feiervesen.
Behandling:
Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kommunestyret:
Formannskapet inngår avtale med Skogselskapet i Østfold om skogbrannovervåking fra 2011
til 2016. Årlig beløp er kr 7.000,- og dette innarbeides i kommunens budsjett under
hovedområde brann- og feiervesen.

19/11
TV-aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp - Oppnevnelse av kommunekomite.
Formannskapets forslag til innstilling:
Kommunekomitè for årets TV aksjon:
Ordfører
Kirsten Hofseth
Sekretær og kontaktperson: Freddy Hagen
Behandling:
Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Kommunekomitè for årets TV aksjon:
Ordfører
Kirsten Hofseth
Sekretær og kontaktperson: Freddy Hagen

20/11
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ
Formannskapet/Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Under forutsetning av full økonomisk kompensasjon ved innføring av
samhandlingsreformen foreslås det at prosjektgruppens anbefalinger om opprettelse
og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. Rapporten legges til grunn
for videre arbeid
2. For å sikre og ivareta god kommunikasjon i og fra prosjektet, bevilger Marker
kommune kr. 5 pr. innbygger for 2011 for medfinansiering av en prosjektmedarbeider.
3. Kostnadene kr 17 500,- dekkes av konto 1490 1010 100 – Reservert
tilleggsbevilgninger.
Behandling:
Formannskapet/Oppvekst og omsorgsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
1. Under forutsetning av full økonomisk kompensasjon ved innføring av
samhandlingsreformen foreslås det at prosjektgruppens anbefalinger om opprettelse
og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. Rapporten legges til grunn
for videre arbeid
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2. For å sikre og ivareta god kommunikasjon i og fra prosjektet, bevilger Marker
kommune kr. 5 pr. innbygger for 2011 for medfinansiering av en prosjektmedarbeider.
3. Kostnadene kr 17 500,- dekkes av konto 1490 1010 100 – Reservert
tilleggsbevilgninger.

21/11
Omdisponering av midler fra Otteidprosjektet til "Flere båter på Haldenkanalen"
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Marker kommune godkjenner omdisponering av de kr 50.000 som er utbetalt til
Otteidprosjektet, til omsøkte prosjekt.
Det bevilges ytterligere kr 100.000 til prosjektet ”Flere båter på Haldenkanalen”. Utgiften
dekkes av disposisjonsfondet og kostnadsføres på konto1470 7300 360.
Vedtaket forutsetter at alle de aktuelle kommunene deltar finansielt.
Behandling:
Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Marker kommune godkjenner omdisponering av de kr 50.000 som er utbetalt til
Otteidprosjektet, til omsøkte prosjekt.
Det bevilges ytterligere kr 100.000 til prosjektet ”Flere båter på Haldenkanalen”. Utgiften
dekkes av disposisjonsfondet og kostnadsføres på konto1470 7300 360.
Vedtaket forutsetter at alle de aktuelle kommunene deltar finansielt.

22/11
Regionalpark Haldenkanalen
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Marker kommune gir sin tilslutning til prinsippene i det foreliggende charter for regionalpark
Haldenkanalen.
Ny sak om endelig godkjenning av charteret, finansiering og valg til styrende organer i
regionalparken, forutsettes i god tid før budsjettbehandlingen for 2012.
Behandling:
Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret
Marker kommune gir sin tilslutning til prinsippene i det foreliggende charter for regionalpark
Haldenkanalen.
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Ny sak om endelig godkjenning av charteret, finansiering og valg til styrende organer i
regionalparken, forutsettes i god tid før budsjettbehandlingen for 2012.

23/11
Oppvektsplan for barn og unge i Marker kommune
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling:
Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune 2011-2015 godkjennes
Behandling:
Oppvekst og omsorgsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune 2011-2015 godkjennes.

24/11
Tertialrapport for 1.tertial 2011
Rådmannens forslag til innstilling:
Tertialrapport for Marker kommune 1.tertial 2011 tas til etterretning.
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet
Tertialrapport for Marker kommune 1.tertial 2011 tas til etterretning.

25/11
Årsregnskap/Årsberetning 2010
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskap for 2010.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning for 2010, og tar virksomhetenes
årsrapport til orientering.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra driftsregnskapet kr 3 490 356,95
med tillegg til budsjettert avsetning på kr 1 227 000, til sammen kr 4 717 356,95
tillegges disposisjonsfond 2 5600 029.

Behandling:
Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti v/ordfører Stein Erik Lauvås fremmet følgende forslag:
1. Det bevilges til Marker skole kr 400.000,- til investering i PC/datautstyr.
2. Det bevilges til sentrumsutviklingen kr 350.000,Side 8 av 10

3. Det bevilges kr 800.000 til kommunal delfinansiering av kunstgressbane.
4. Det bevilges kr 50.000,- til investering i leker/lekeområde ute ved Grimsby barnehage.
5. Det bevilges kr 300.000,- til prosjekt merking/nummerering av vei og gatenavn i
Marker kommune (ligger inne 50.000,- fra tidligere bevilgning)
Totalt kr 1.900.000,Overskuddet for 2010 reduseres da tilsvarende og overføring til disposisjonsfondet blir da kr
2.817.356,95.
Forslag fra H v/Karen E Taraldrud:
Pkt. 4 i forslaget fra AP/KRF: bytte ut ordet investering med innkjøp.
Votering:
Formannskapets innstilling
pkt. 1: Enstemmig vedtatt
pkt. 2: Enstemmig vedtatt
Forslag fra AP/Krf
Pkt. 1. Enstemmig vedtatt
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt
Pkt. 3: 24 mot 1 stemme.
Pkt 4: 23 mot 2 stemmer
Pkt. 5: Enstemmig vedtatt.
Pkt 3 i innstillingen fra formannskapet endres tilsvarende: Regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) fra driftsregnskapet etter kommunestyrets disponering kr 1.590.356,95 med
tillegg til budsjettert avsetning på kr 1.227.000, til sammen kr 2.817.356,95 tillegges
disposisjonsfond 2.5600.029.
Forslaget fra H v/Karen Eg Taraldrud ble nedstemt med 23 mot 2 stemmer.
Vedtak i kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskap for 2010.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning for 2010, og tar virksomhetenes
årsrapport til orientering.

3. Det bevilges til Marker skole kr 400.000,- til investering i PC/datautstyr.
Det bevilges til sentrumsutviklingen kr 350.000,Det bevilges kr 800.000 til kommunal delfinansiering av kunstgressbane.
Det bevilges kr 50.000,- til investering i leker/lekeområde ute ved Grimsby barnehage.
Det bevilges kr 300.000,- til prosjekt merking/nummerering av vei og gatenavn i
Marker kommune (ligger inne 50.000,- fra tidligere bevilgning)
Totalt kr 1.900.000,-
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Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra driftsregnskapet etter
kommunestyrets disponering kr 1.590.356,95 med tillegg til budsjettert avsetning på
kr 1.227.000, til sammen kr 2.817.356,95 tillegges disposisjonsfond 2.5600.029.

26/11
Eventuell spørretime
Karen Eg Taraldrud: Etter lyser informasjon om regnskap og årsberetning frivilligsentralen
2010.
Ordfører besvarte: Legges frem i neste kommunestyremøte
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