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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.
1/12
Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra møte 13.12.2011 ble enstemmig vedtatt.

2/12
Folkehelseprofil 2012
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune tar folkehelseprofilen til etterretning og påser at den legges til grunn i
videre planlegging i forhold til folkehelsearbeid i rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
Behandling/innstilling i Oppvekst og omsorgsutvalget:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling:
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret inviterer virksomhetene og organisasjonene som NAV, skole og næringsliv til
å komme med innspill og forslag til tiltak kommunen kan iverksette for å komme bedre ut ved
neste tilstandsrapport.
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling med representanten Sten Morten Henningsmoen
tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Marker kommune tar folkehelseprofilen til etterretning og påser at den legges til grunn i
videre planlegging i forhold til folkehelsearbeid i rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunestyret inviterer virksomhetene og organisasjonene som NAV, skole og næringsliv
til å komme med innspill og forslag til tiltak kommunen kan iverksette for å komme bedre ut
ved neste tilstandsrapport.

3/12
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Marker kommune
Innstilling til kommunestyret:
1

Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Marker kommune og Sykehuset
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Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato
2

Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter.

Behandling:
Formannskapet/oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret
1

Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Marker kommune og Sykehuset
Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato

2

Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter.

4/12
Etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter i Indre Østfold
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold.
2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetansesenter IKS.
3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av
ny selskapsavtale.
4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012.
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i formannskapet:
Marker AP v/Stein Erik Lauvås og Marker Krf v/Runar Kasbo fremmet følgende forslag til
nytt pkt. 5:
Marker kommune mener at for å få et handlingsdyktig og kompetent styre, spesielt i startfasen
så er det viktig at det består av sentrale politikere fra den enkelte kommune.
Rådmannens forslag til innstilling med forslag til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kommunestyret:
1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold.
2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetansesenter IKS.
3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av
ny selskapsavtale.
4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012.
5. Marker kommune mener at for å få et handlingsdyktig og kompetent styre, spesielt i startfasen
så er det viktig at det består av sentrale politikere fra den enkelte kommune.

5/12
Felles barnevernstjeneste Rømskog og Marker
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter
vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e.
2. Rådmannen i Marker får delegert myndighet fra rådmannen i Rømskog til å innsette
barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av
20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12.
Behandling/innstilling i Oppvekst og omsorgsutvalget:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter
vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e.
2. Rådmannen i Marker får delegert myndighet fra rådmannen i Rømskog til å innsette
barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av
20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12.

6/12
Valg av utbygger til nye omsorgsboliger
Rådmannens forslag til innstilling:
Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet
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Behandling/innstilling i formannskapet
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet

7/12
Refusjonsordning for barn med plass i barnehage i annen kommune enn
hjemkommunen
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Marker kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert.
2. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.
3. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager.
4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner.
5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har
oversikt over kostnadene.
6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner gir
sin tilslutning til ordningen.
Behandling/innstilling i Oppvekst og omsorgsutvalget:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
1. Marker kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert.
2. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.
3. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager.
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4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner.
5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har
oversikt over kostnadene.
6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner gir
sin tilslutning til ordningen.

8/12
Evaluering av barnevernsnemnd i Marker kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
Fra og med inneværende valgperioden gis informasjon fra barnevernstjenesten i starten av
hvert møte i oppvekst/omsorgsutvalget.
Informasjon gis anonymisert og i lukket møte
Tidligere vedtatt mandat for barnevernstjenesten legges til grunn for det videre arbeidet.
Behandling /innstilling i Oppvekst og omsorgsutvalget:
Representanten Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag:
Ordningen vurderes innen utgangen av 2012
Rådmannens forslag til innstilling med Anita Ruuds tillegg ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Rådmannens forslag til ny innstilling:
1. Barnevernsnemnda fortsetter med 5 medlemmer jfr. Lov om Lov om
barneverntjeneste § 2-1, 3 ledd.
2. Nemnda får slik sammensetning:
2 representanter fra AP:
1 representant fra SP:
1 representant fra KrF:
1 representant fra H:
Partiene melder sine representanter til rådmannen innen 1. mars 2012.

3. Nemnda får slikt mandat:
• Nemnda skal være rådgivende organ som kan uttale seg om spørsmål til forslag til
budsjett/økonomiplan for tjenesten samt andre forhold som gjelder drifta av tjenesten for
eksempel internkontroll, forebyggende arbeid.
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• Nemnda har møte hver måned etter oppsatt møteplan. Nemnda må påregne å ta
hastemøter utenom møteplan.
• I hvert ordinært møte skal nemnda få seg referert:
- De vedtak som tjenesten har fattet etter forrige møte.
- Iverksatte tiltak med kostnadsoverslag for samme periode.
- Innkomne bekymringsmeldinger og iverksatte tiltak ut i fra meldinger for samme
periode.
• Foreslåtte større tiltak diskuteres med nemnda før iverksettelse.
• Barnevernsleder har det faglige ansvaret i tjenesten og tar de endelige beslutningene.
• Nemnda kan ikke overprøve allerede fatta vedtak av barnevernsleder.

Det ble votert over Rådmannens endrede innstilling som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble
det votert over tillegget fra representanten Anita Ruud (AP) som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret:
1. Barnevernsnemnda fortsetter med 5 medlemmer jfr. Lov om Lov om barneverntjeneste
§ 2-1, 3 ledd.
2. Nemnda får slik sammensetning:
2 representanter fra AP:
1 representant fra SP:
1 representant fra KrF:
1 representant fra H:
Partiene melder sine representanter til rådmannen innen 1. mars 2012.
3.

Nemnda får slikt mandat:
• Nemnda skal være rådgivende organ som kan uttale seg om spørsmål til forslag til
budsjett/økonomiplan for tjenesten samt andre forhold som gjelder drifta av tjenesten for
eksempel internkontroll, forebyggende arbeid.
• Nemnda har møte hver måned etter oppsatt møteplan. Nemnda må påregne å ta
hastemøter utenom møteplan.
• I hvert ordinært møte skal nemnda få seg referert:
- De vedtak som tjenesten har fattet etter forrige møte.
- Iverksatte tiltak med kostnadsoverslag for samme periode.
- Innkomne bekymringsmeldinger og iverksatte tiltak ut i fra meldinger for samme
periode.
• Foreslåtte større tiltak diskuteres med nemnda før iverksettelse.
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• Barnevernsleder har det faglige ansvaret i tjenesten og tar de endelige beslutningene.
• Nemnda kan ikke overprøve allerede fatta vedtak av barnevernsleder.

Ordningen vurderes innen utgangen av 2012

9/12
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg
Rådmannens forslag til innstilling:
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune tas til orientering
Behandling/innstilling i oppvekst og omsorgsutvalget:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune tas til orientering

10/12
E18 Eidsberg og Marker kommune. Forslag til endring av fartsgrenser
Rådmannens forslag til innstilling:
Dagens fartsgrenser på den nye E-18 mellom Ørje og Melleby i Eidsberg opprettholdes.
Behandling/innstilling Plan- og miljøutvalgets:
Representanten Terje Nilsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Forslaget begrunnes i at dette er en relativt ny vei med god standard, og med få ulykker, og at
forskriften i slike tilfeller åpner for å gi unntak fra kriteriene.
Rådmannens forslag til innstilling med representanten Terje Nilsen (H) sitt tilleggsforslag ble
enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Representanten Terje Nilsen (H) fremmet følgende forslag:
Veistrekningen Eidsberg - Ørje har en høy standard med god bredde, kurver og tilstøtende
topografi som gir trafikanten god oversikt over trafikkbildet. Veien har siden åpningen ikke
hatt alvorlige ulykker og trafikken i trafikktette perioder erfares med jevn hastighet og lite
forbikjøringer.
Vegdirektoratet har, i utformingen av nye kriterier for fastsettelse av fartsgrense for denne
type vei, kun teoretisk vurdert redusert konsekvens ved møteulykker som kan gi redusert risiko
og bidrag til den landsomfattende innsatsen for målsettingen for reduksjon av antall
trafikkdrepte. Sannsynlighet for møteulykker og utkjøringer og konsekvens for utkjøringer er
vurdert uendret som følge av nedsettelse av hastigheten. Vegdirektoratet betrakter
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møteulykker som det største risikobidraget. Sannsynligheten for møteulykker er avhengig av
det antall tilfeller kjøretøy befinner seg i motgående kjørefelt. Det må kunne antas med
rimelighet at en hastighetsnedsettelse på denne veistrekningen vil medføre en høyere frekvens
av forbikjøringer og mulig stressøkning og følgelig et risikobidrag til møteulykker.
Reduksjon av fartsgrensen vil dermed nødvendigvis ikke gi det forventede risikoreduserende
bidraget og risikonivået vil bli tilnærmingsvis likt for 80 og 90 km/t.
På dette grunnlaget mener vi det er tilstrekkelig argumentasjon for en ny vurdering av denne
veistrekningen for fravik fra gjeldende kriterier for denne type vei og opprettholde
eksisterende 90 km/t fartsgrense.
Ved votering ble forslaget fra representanten Terje Nilsen (H) enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Veistrekningen Eidsberg - Ørje har en høy standard med god bredde, kurver og tilstøtende
topografi som gir trafikanten god oversikt over trafikkbildet. Veien har siden åpningen ikke
hatt alvorlige ulykker og trafikken i trafikktette perioder erfares med jevn hastighet og lite
forbikjøringer.
Vegdirektoratet har, i utformingen av nye kriterier for fastsettelse av fartsgrense for denne
type vei, kun teoretisk vurdert redusert konsekvens ved møteulykker som kan gi redusert
risiko og bidrag til den landsomfattende innsatsen for målsettingen for reduksjon av antall
trafikkdrepte. Sannsynlighet for møteulykker og utkjøringer og konsekvens for utkjøringer er
vurdert uendret som følge av nedsettelse av hastigheten. Vegdirektoratet betrakter
møteulykker som det største risikobidraget. Sannsynligheten for møteulykker er avhengig av
det antall tilfeller kjøretøy befinner seg i motgående kjørefelt. Det må kunne antas med
rimelighet at en hastighetsnedsettelse på denne veistrekningen vil medføre en høyere frekvens
av forbikjøringer og mulig stressøkning og følgelig et risikobidrag til møteulykker.
Reduksjon av fartsgrensen vil dermed nødvendigvis ikke gi det forventede risikoreduserende
bidraget og risikonivået vil bli tilnærmingsvis likt for 80 og 90 km/t.
På dette grunnlaget mener vi det er tilstrekkelig argumentasjon for en ny vurdering av denne
veistrekningen for fravik fra gjeldende kriterier for denne type vei og opprettholde
eksisterende 90 km/t fartsgrense.

11/12
Regionalpark Haldenkanalen - endelig godkjenning av charter, finansiering og valg til
styrende organer
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Marker kommune deltar i samarbeidet om Regionalpark Haldenkanalen i henhold til
charteret.
2. Marker kommune forplikter seg til å delta i finansieringen for perioden 2012-2016;
men med forbehold om at kommunens del i sin helhet blir finansiert over
utviklingsavtalen og under forutsetning av de øvrige kommuner bidrar i tråd med
finansieringsplanen.
3. Det skal rapporteres årlig til deltakende kommuner.
4. Som politisk representant til Regionalparkrådet velges:
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5. Som politisk vararepresentant Regionalparkrådet velges:
6. Som næringslivets representant velges:
7. Som næringslivets vararepresentant velges;
Behandling i formannskapet:
Valg:
Pkt. 4: Ordfører
Pkt. 5: Varaordfører
Pkt. 6: Oppnevnes i kommunestyret
Pkt. 7: Oppnevnes i kommunestyret
Rådmannens forslag til innstilling med de valgte repr. ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
Formannskapets innstilling med valg av pkt. 6 og 7 ble enstemmig vedtatt.
Næringslivet selv velger sine representanter som meldes inn til rådmannen.
Vedtak i kommunestyret:
1. Marker kommune deltar i samarbeidet om Regionalpark Haldenkanalen i henhold til
charteret.
2. Marker kommune forplikter seg til å delta i finansieringen for perioden 2012-2016;
men med forbehold om at kommunens del i sin helhet blir finansiert over
utviklingsavtalen og under forutsetning av de øvrige kommuner bidrar i tråd med
finansieringsplanen.
3. Det skal rapporteres årlig til deltakende kommuner.
4. Som politisk representant til Regionalparkrådet velges: Ordfører
5. Som politisk vararepresentant Regionalparkrådet velges: Varaordfører
6. Som næringslivets representant velges:
7. Som næringslivets vararepresentant velges;
Næringslivet selv velger sine representanter som meldes inn til rådmannen.

12/12
Ørjetun - salg av tomteområder
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker formannskap godkjenner at tomteområdet ved Ørjetun, ca. 14 dekar, selges for
kr. 500.000,- til KROG Invest AS, Nesheim, 1870 ØRJE.
Forslaget til kjøpekontrakt godkjennes.
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret skal salgssummen kr. 500.000,- med fratrekk
av omkostninger ca. kr. 50.000,-, benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld som hviler på
kjøp av eiendommen Ørjetun.
Behandling/innstilling i formannskapet:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret:
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Marker formannskap godkjenner at tomteområdet ved Ørjetun, ca. 14 dekar, selges for
kr. 500.000,- til KROG Invest AS, Nesheim, 1870 ØRJE.
Forslaget til kjøpekontrakt godkjennes.
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret skal salgssummen kr. 500.000,- med fratrekk
av omkostninger ca. kr. 50.000,-, benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld som hviler på
kjøp av eiendommen Ørjetun.
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Fornyelse av Osloregionens strategier - høring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Høringsutkastets forslag til samarbeidsalliansens roller, samspill og relasjoner,
Innsatsområder og samarbeid med nordiske storbyområder er et godt grunnlag for
Osloregionens ansvar og funksjoner. Det er positivt at klimapolitikk blir tatt med som et
nytt innsatsområde.
2. Det må fortsatt være slik at Samarbeidsalliansen ikke gis formell myndighet. Ansvaret for
formelle beslutninger, gjennomføring og iverksetting av alliansens strategier og
prioriteringer må fortsatt ligge til fylkeskommunene og kommunene.
3. Marker kommune anbefaler at strategidokumentet gjennomgås for å klargjøre og presisere
budskapet. Flere steder er høringsutkastet er preget av svevende og uklare budskap.
4. Mange av kommunene som samarbeider i Osloregionen er opptatt av samarbeid over
grensen, med de regionene som ligger langs transportårene E6 og E18. Det nordiske
samarbeidet når det gjelder de mellomliggende områdene mellom Oslo, Stockholm og
København, bør komme mer fram enn det som er foreslått i strategidokumentet. Siste
avsnitt nederst på side 14 bør byttes ut med følgende:
“Osloregionen vil arbeide for en betydelig styrking av kapasitet og hastighet på vei og
jernbane mot Stockholm/Helsinki og København og anser at det er helt avgjørende for
utvikling av samarbeidet i Norden. Transporten og samarbeidet bør ikke basere seg på økt
flytrafikk som hovedstrategi. Økt kapasitet og fart på vei og bane vil også bidra til at
andre byer og steder langs transportaksene kan utvikles med en god balanse mellom
bosetting og næringsliv,og samtidig avlaste storbyene for voksesmerter (polysentrisk
utvikling). Osloregionen vil samarbeide både med storbyregionene og de mellomliggende
regioner for å få fram gode og internasjonalt konkurransedyktige transportløsninger i hele
det Nordiske Triangel.”
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kommunestyret:
1. Høringsutkastets forslag til samarbeidsalliansens roller, samspill og relasjoner,
Innsatsområder og samarbeid med nordiske storbyområder er et godt grunnlag for
Osloregionens ansvar og funksjoner. Det er positivt at klimapolitikk blir tatt med som et
nytt innsatsområde.
1. Det må fortsatt være slik at Samarbeidsalliansen ikke gis formell myndighet. Ansvaret
for formelle beslutninger, gjennomføring og iverksetting av alliansens strategier og
prioriteringer må fortsatt ligge til fylkeskommunene og kommunene.
3. Marker kommune anbefaler at strategidokumentet gjennomgås for å klargjøre og
presisere budskapet. Flere steder er høringsutkastet er preget av svevende og uklare
budskap.
4. Mange av kommunene som samarbeider i Osloregionen er opptatt av samarbeid over
grensen, med de regionene som ligger langs transportårene E6 og E18. Det nordiske
samarbeidet når det gjelder de mellomliggende områdene mellom Oslo, Stockholm og
København, bør komme mer fram enn det som er foreslått i strategidokumentet. Siste
avsnitt nederst på side 14 bør byttes ut med følgende:
“Osloregionen vil arbeide for en betydelig styrking av kapasitet og hastighet på vei og
jernbane mot Stockholm/Helsinki og København og anser at det er helt avgjørende for
utvikling av samarbeidet i Norden. Transporten og samarbeidet bør ikke basere seg på økt
flytrafikk som hovedstrategi. Økt kapasitet og fart på vei og bane vil også bidra til at
andre byer og steder langs transportaksene kan utvikles med en god balanse mellom
bosetting og næringsliv,og samtidig avlaste storbyene for voksesmerter (polysentrisk
utvikling). Osloregionen vil samarbeide både med storbyregionene og de mellomliggende
regioner for å få fram gode og internasjonalt konkurransedyktige transportløsninger i hele
det Nordiske Triangel.”
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Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen - høring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Marker kommune ser behovet for å utvikle og gjennomføre en gods- og logistikkstrategi
som er i stand til å møte de utfordringene som stor befolkningsvekst og stor vekst i
godsmengder medfører. Marker kommune gir sin tilslutning til at det legges til rette for
en “Nav-satellitt”-strategi med to nye gods- og logistikknutepunkt (satellittene) i tillegg til
Alnabru (navet).
2. Strategidokumentet må på en bedre måte enn i høringsutkastet beskrive hvordan gods- og
logistikk skal fungere for aktuelle næringsvirksomheter i alle delregionene. Dette må
beskrives med bakgrunn i valg av de sentrale knutepunktene for gods og logistikk og med
bakgrunn i forutsetninger for videreutvikling av eksisterende terminaler.
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3. Strategidokumentet utfordrer vedtatt regional næringsplan for Indre Østfold og vedtatte
planer i øvrige delregioner, når det gjelder lokalisering av plasskrevende logistikkvirksomheter. Strategidokumentet må beskrive hvilke utfordringer og muligheter dette
medfører for kommunene, næringsvirksomhetene og innbyggerne i berørte delregioner.
Strategidokumentet må angi forslag til muligheter og forutsetninger for revidering av
gjeldende regionale og kommunale planer.
4. Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid vært opptatt av at Østfoldbanens Østre Linje
videreutvikles både for persontrafikk og godstrafikk. Marker kommune anbefaler at
oppgradering og styrking av Østfoldbanens Østre Linje tas med i “Strategier på kort sikt”.
Oppgradering og styrking av Østre Linje er nødvendig for å kunne avlaste for
godstrafikken på Vestre Linje, for å få mer av godset til og fra Indre Østfold over på bane
og for å legge til rette for utvikling av næringsvirksomheter i regionen.
5. En framtidig lyntogbane mellom Oslo og Stockholm er under utredning. En trase
gjennom Indre Østfold blir utredet. Dersom en framtidig lyntogbane blir bygget for å
kombinere person- og godstrafikk vil dette ha betydning for strategidokumentet, når det
gjelder forslagene til “Strategi på lang sikt”. Marker kommune anbefaler at mulige
framtidig lyntogbaner omtales i strategidokumentets kapittel “Andre initiativ”.
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
1. Marker kommune ser behovet for å utvikle og gjennomføre en gods- og
logistikkstrategi som er i stand til å møte de utfordringene som stor befolkningsvekst
og stor vekst i godsmengder medfører. Marker kommune gir sin tilslutning til at det
legges til rette for en “Nav-satellitt”-strategi med to nye gods- og logistikknutepunkt
(satellittene) i tillegg til Alnabru (navet).
2. Strategidokumentet må på en bedre måte enn i høringsutkastet beskrive hvordan godsog logistikk skal fungere for aktuelle næringsvirksomheter i alle delregionene. Dette
må beskrives med bakgrunn i valg av de sentrale knutepunktene for gods og logistikk
og med bakgrunn i forutsetninger for videreutvikling av eksisterende terminaler.
3. Strategidokumentet utfordrer vedtatt regional næringsplan for Indre Østfold og
vedtatte planer i øvrige delregioner, når det gjelder lokalisering av plasskrevende
logistikk-virksomheter. Strategidokumentet må beskrive hvilke utfordringer og
muligheter dette medfører for kommunene, næringsvirksomhetene og innbyggerne i
berørte delregioner. Strategidokumentet må angi forslag til muligheter og
forutsetninger for revidering av gjeldende regionale og kommunale planer.
4. Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid vært opptatt av at Østfoldbanens Østre
Linje videreutvikles både for persontrafikk og godstrafikk. Marker kommune
anbefaler at oppgradering og styrking av Østfoldbanens Østre Linje tas med i
“Strategier på kort sikt”. Oppgradering og styrking av Østre Linje er nødvendig for å
kunne avlaste for godstrafikken på Vestre Linje, for å få mer av godset til og fra Indre
Østfold over på bane og for å legge til rette for utvikling av næringsvirksomheter i
regionen.
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5. En framtidig lyntogbane mellom Oslo og Stockholm er under utredning. En trase
gjennom Indre Østfold blir utredet. Dersom en framtidig lyntogbane blir bygget for å
kombinere person- og godstrafikk vil dette ha betydning for strategidokumentet, når
det gjelder forslagene til “Strategi på lang sikt”. Marker kommune anbefaler at
mulige framtidig lyntogbaner omtales i strategidokumentets kapittel “Andre initiativ”.
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Eventuell spørretime
Ingen spørsmål ble stilt.
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Valg av representant til Indre Østfold Overformynderi
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling til vedtak.
Behandling:
Nora Rakkestad velges som Marker kommunes representant til Indre Østfold Overformynderi
Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
Nora Rakkestad velges som Marker kommunes representant til Indre Østfold
Overformynderi.

Side 17 av 17

