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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:
12/577

Godkjenning av protokoll
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
63/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________

Protokoll fra formannskapets møte 23.08.2012 godkjennes.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

072
Else Marit Svendsen
02.10.2012
07/237

Sletting av utlegg ved opparbeidelse av Kjølen Sportcenter
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
64/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Marker kommune ettergir sitt utlegg til Kjølen Sportcenter pålydende kr 84 921,71
Sammendrag:
Marker kommune har mottatt brev fra Kjølen Sportcenter, v/Nils Skogstad, hvor Marker
kommune blir anmodet om å ettergi kr 84 921,71.
Prosessen under byggingen av Kjølen Sportcenter beskrives slik;
Under byggingen av senteret ble det gjort en avtale med Marker kommune vedrørende
betaling av løpende utgifter. Prosjektet hadde en kostnadsramme på ca 10 mill. kroner og
Over Kõlen AS hadde til tider en utfordring med å betale løpende regninger til tross for et
byggelån i Marker Sparebank på kr 700 000,Marker kommune gav Over Kõlen AS et lån på kr 850 000,- ved kjøp av tilleggsareal ved
kjølen.
Lånet er i sin helhet tilbakebetalt. Marker kommune hjalp imidlertid til å betale løpende
regninger når det manglet kontanter.
Når hele prosjektet sto ferdig viste det seg at Marker kommune har utgifter som ikke har blitt
dekket opp av innkomne tilskudd. (Tilskudd som kom til kommunen med videre utbetaling til
prosjektet; f.eks spillemidler og interreg. midler) Beløpet er på kr 84 921,71.
Skogstad bemerker at Kjølen Sportcenter sliter med stram økonomi og anmoder derfor
Marker kommune om å slette utlegget.
Vurdering:
Grunnet den økonomiske situasjonen ved Kjølen Sportcenter anbefaler rådmannen at hele
utestående beløp på kr 84 921,71 ettergis i sin helhet.
Konklusjon:
Marker kommune ettergir sitt utlegg til Kjølen Sportcenter pålydende kr 84 921,71

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

026 M40
Stein-Erik Fredriksen
03.10.2012
08/890

Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold
IKS
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
65/12
Formannskapet
11.10.2012
/
Kommunestyret
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Marker kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS og
at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser.
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl,
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg,
Trøgstad og Våler
Eierkommunens eierandel i selskapet:
Kommune
Gammel eierandel i % ·Ny eierandel i %
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

2,19
7,09
5,77
14,61
9,71
3,50
----2,97
9,71
4,99
7,00
1,84
4,55
12,52
2,97
3,50
3,76
3,32

2,03
6,45
5,54
14,16
8,95
3,73
3,45
3,17
9,12
4,64
6,36
1,43
4,43
11,95
3,22
3,88
3,84
3,65

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i
selskapet.

Sammendrag:
Hvaler kommunestyre vedtok den 9.2.2012 å søke om medeierskap i Driftassistansen i
Østfold IKS på like vilkår som øvrige eierkommuner.

Sak 65/12
Bakgrunn:
Driftassistansen i Østfold IKS eies i dag av 17 kommuner i Østfold, hvilket er alle kommuner
unntak av Hvaler. Hvaler kommunestyre vedtok å søke om medeierskap på like vilkår som
øvrige eierkommuner.
Styret i DaØ har vurdert søknaden om medeierskap og la frem følgende forslag til vedtak i
representantskapet i DaØ den 24.4.2012
1.
2.
3.

Hvaler kommune ønskes velkommen som medeier i Driftassistansen i Østfold IKS
Nye eierandeler som vist i tabell.
Endringer i selskapsavtalen sendes til behandling i alle eierkommuner.

Representantskapet vedtok enstemmig styrets forslag til vedtak.
Vurdering:
Kommunen har ingen innvendinger mot den foreslåtte nye eierstruktur i Driftassistansen i
Østfold IKS etter at Hvaler kommune kommer inn som ny medeier.
Konklusjon:
Marker kommune slutter seg til representantskapets vedtak om å godkjenne Hvaler kommune
som ny medeier i Driftassistansen i Østfold IKS.
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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Hattestad
Dato:
Saksmappe:

C67
Hanne Beate Vigen
02.10.2012
09/564

Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale
arkivselskap
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
66/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold
arkivselskap.
Ekstrautgiften på eiertilskuddet kr 37.634 legges inn i budsjettet for 2014. Marker
kommunes andel økes dermed fra kr 41.816 til kr 79.450,-

Bakgrunn:
Bygging av nytt arkivdepot i regi av Østfold interkommunale arkivselskap (IKA).
Arkivselskapet utfører arkivtjenester, og eies av 16 kommuner samt Østfold fylkeskommune.
Kommunene ble i 1999 pålagt å ha et arkivdepot. Kommunene ble gitt frist til 1. januar 2012
med å innfri kravet. Eierne av IKA fattet i 2009 og 2010 vedtak om ønske om et felles
arkivdepotløsning for kommunene.
På bakgrunn av dette har IKA utredet saken som nå skal behandles i IKA`s representantskap
19. oktober 2012.
Viser til vedlegg vedr. IKA sin utredning inkl. kostnadsfordelingen.
Det er Sarpsborg kommune som er byggherre for nytt bygg. IKA vil være leietakere. De
ønsker å inngå en langsiktig leieavtale på 20 år. Kostnadene: 19 mill. (vedtatt i bystyret 10.
mai 2012). Leie pr. år vil være 1,5 mill. I tillegg kommer kostnader til strøm, renhold osv.
som anslås til ca 200.000,- årlig. Leien fordeles på kommunene.
Den årlige eiertilskuddet for Marker kommune vil dermed øke med kr 37.634 fra da
leieavtalen trer i kraft.

Vurdering:
Fordelen med å etablere felles arkivdepot vil være besparelse vedr. bygging/innredning av
forskriftsmessige lokaler, samt besparelse på ekstra personalressurs.
Eiertilskuddet i dag dekker 2 stilling og leie av lokaler. Kommunen innhenter rådgivning,
kurs og ordninger av arkiv.

Sak 66/12
Dette vil selskapet fortsette med i tillegg til å ivareta kommunenes arkiver på en betryggende
måte. Å sikre dokumenter av historisk verdi anser rådmannen som vesentlig.

Konklusjon:
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold
arkivselskap.
Ekstrautgiften på eiertilskuddet kr 37.634 pr. år legges inn i budsjettet for 2014 (til sammen
kr 79.450,- pr. år.)

Vedlegg:
Arkivdepot i Østfold – kostnader, datert 24.08.2012
Saksfremlegg til representantskapet i IKA - utvalgsaksnr. 11/2012
Forslag til leiekontrakt
Krav til arkivlokaler.
Kart over Skjeberg Rådhus.
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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

220
Else Marit Svendsen
02.10.2012
09/841

Sponsorstøtte til Inger Johanne Ruud
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
67/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Inger Johanne Ruud gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft
2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og
konkurransedrakter der dette er mulig.
Sammendrag:
I brev av 27. juni 2012 søker Inger Johanne Ruud om sponsorstøtte til sin satsning innen
styrkeløft. Inger Johanne er 21 år og bosatt i Marker.
Inger Johanne er en aktiv styrkeløfter og det er fjerde året hun konkurrerer. Innen idretten
styrkeløft, konkurrerer man innen knebøy, benkpress og markløft.
Inger Johanne deltok i sitt andre JrVM i fjor høst, løftet 525 kg sammenlagt. Dette holdt til en
bronsemedalje. JrVM ble avholdt i Moose Jaw, Canada. I juni 2012 i JrEM i Herning i
Danmark løftet hun til sølv sammenlagt. Inger Johanne har tidligere vunnet JrEM to ganger.
Under JrVM i august 2012 løftet hun til sølvmedalje.
Inger Johanne Ruud løfter for Askim Styrkeløftklubb og for det norske juniorlandslaget.
Det bemerkes i søknaden at styrkeløft er en forholdsvis dyr sport. Konkurransedrakter,
treningsutstyr og treningsavgifter er kostbart.
Inger Johanne sa i sin søknad i juni 2011 at hun hadde som mål å hevde seg på verdenstoppen
inne kort tid. Med en tredjeplass i JrVM høsten 2011 og en andreplass i JrVM i august 2012
har hun absolutt gjort dette.
Konklusjon:
1. Inger Johanne Ruud gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft
2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og
konkurransedrakter der dette er mulig.
Vedlegg:
Brev fra Inger Johanne Ruud mottatt 27. juni 2012.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

A24
Per Øivind Sundell
02.10.2012
12/429

Selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
68/12
Formannskapet
11.10.2012
/
Kommunestyret
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til innstilling:
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes.

Bakgrunn:
Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper.
Deltakerkommunene i selskapet er Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet,
Spydeberg og Trøgstad.
Mortenstua skole ble etablert som daghjem og skole i 1975 og ble i forbindelse med HVPUreformen endret til et interkommunalt skoletilbud for multifunksjonshemmede i 1991. De
siste årene har elevtallet ved skolen vært rett i overkant av 20. I tillegg til grunnskolelever kan
skolen også gi tilbud til Østfold Fylkeskommune for elever i videregående opplæring.
Skolen har vært drevet etter bestemmelsene om interkommunalt samarbeid, kommuneloven §
27. Styret for skolen har bestått av en valgt representant fra hver av eierkommunene. Det er
kommunestyret som tidligere har valgt kommunens representant i styret.
Med tanke på den organisering og den eierstrukturen som er gjeldende for Mortenstua skole,
har man valgt å etablere skolen som et IKS med egen selskapsavtale. I sammenheng med ny
eierskapsstrategi, har kommunene i Indre Østfold valgt å foreta en gjennomgang av
samarbeidsavtalene og selskapsavtalene for flere virksomheter, deriblant Mortenstua skole. Et
enstemmig Indre Østfold Regionråd har gitt sine anbefalinger for eierstrategi. Disse legges
tilgrunn når behandling av nye selskapsavtaler gjennomføres
Selskapsavtalen til Mortenstua IKS følger den norm som er lagt for IKS og er behandlet i
representantskapet med en enstemmig tilslutning

Vurdering:
I forbindelse med gjennomgangen av eierskapsstrategi for interkommunale selskaper i Indre
Østfold ble det både i det forberedende arbeidet og under behandlingen av saken tydelig at det
var nødvendig med større klarhet i hvordan kommunene skulle utøve sitt eierskap. De
interkommunale selskapene utøver og forvalter store tjenester som er viktig for kommunene.
Til dels er det tjenester som krever særskilt kompetanse og for enkelte områder tjenester hvor
hver kommune kan ha fordel av dele på grunnlagskostnader.

Sak 68/12
For Mortenstua skole anser rådmannen at både kompetansebehovet og grunnkostnader tilsier
at det interkommunale samarbeidet er en fordel for Marker kommune. Rådmannen finner det
derfor gunstig for kommunen å delta i dette samarbeidet.
Representantskapet for Mortenstua skole IKS har i sitt vedtak anbefalt en selskapsavtale som
ligger ved saken. Rådmannen har bemerkninger til to av punktene i avtalen ut fra prinsipper
for å utøve et aktivt eierskap og å opprettholde et forutsigbart kostnadsnivå for
eierkommunene.
Den foreslåtte selskapsavtalen er hovedsakelig i tråd med de anbefalingene som ligger til
grunn for den eierskapsstrategien som representantskapet for IØR vedtok i representantskapsmøte 10.5.2011. Denne bygger videre på de anbefalinger som ligger til grunn for
eierskapsmeldingen som Indre Østfold Regionråd enstemmig har anbefalt og som
kommunestyret i Marker har sluttet seg til.
Et sentralt punkt i forslaget til ny selskapsavtale, er at styret skal bestå av valgte
representanter fra eierne og representant fra de ansatte. Det vises i den forbindelse til
kommunestyrets vedtak i k.sak 30/12:
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og
åpenhet som overordnede verdier for interkommunalt eierskap.
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for
utøvelsen av eierskap.”
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og
antallet styremedlemmer i det enkelte selskap.
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i
de øvrige eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige
eierkommuner vil kommunestyret behandle meldingen på nytt.

En registrerer at representantskapets medlemmer i den foreslåtte selskapsavtalen går inn for at
dagens ordning når det gjelder styresammensetning, fortsatt skal gjelde.
I eierskapsmeldingen fremgår det også nødvendigheten av å ha en valgkomité oppnevnt av
representantskapet for å sikre en god forberedelse når det gjelder valg av styre. Det er viktig
at dette følges opp av representantskapet for Mortenstua skole IKS

Konklusjon:
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes.

Vedlegg:
Forslag til Selskapsavtale Mortenstua skole IKS.
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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

C30
Else Marit Svendsen
02.10.2012
12/513

Søknad om støtte til musikalen "Svidd gummi" 2013
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
69/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om støtte til musikalen ”Svidd gummi” 2013 avslås.

Sammendrag:
Marker kommune har mottatt en søknad fra Stiftelsen Musikalen ”Svidd gummi” v/Kari
Middelthon, Askim.
Det søkes om kr 50 000,- til oppsetting av musikalen i 2013.
I kjølvannet av suksessen musikalen ”Svidd gummi” i Askim kulturhus i 2010 dannet en
gruppe kulturaktører en stiftelse; Stiftelsen ”Svidd gummi”. Stiftelsen har som mål å sette opp
musikalen annethvert år som et historisk spel i Askim. Det vil være profesjonelle skuespillere
i hoverollene som samarbeider med amatører, innen teater og dans, fra Indre Østfold. Øvrige
samarbeidspartnere er Østfold Teater, Østfold Fylkeskommune og Opera Østfold. Etter 2013
planlegges det å sette opp musikalen årlig på torget i Askim.
Det bemerkes for øvrig i søknaden at musikalen er merkevarebygging for Indre Østfold, den
vil fremme turisme, øke handel og aktivitet, samt at flere vil flytte til Indre Østfold.
Musikalen gir unge mennesker mulighet til å delta i en profesjonell oppsetting. Musikalens
historiske innhold omtales også.
Vurdering:
Marker kommune mottar hvert år søknader som gjelder arrangementer utenfor bygda og det
er svært begrenset hvor mange vi støtter.
.
Man viser til tidligere søknader om støtte til arrangementer utenfor Marker, og på den
bakgrunn ønsker ikke rådmannen å innvilge søknaden.
Konklusjon:
Søknad om støtte til musikalen ”Svidd gummi” 2013 avslås.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Hattestad
Dato:
Saksmappe:

011
Hanne Beate Vigen
02.10.2012
12/526

Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
70/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________

Rådmannens forslag til innstilling:
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013.

Bakgrunn:
Stortings- og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9 september 2013.
Kommunal og regionaldepartementet skriver i e-post den 28.08.2012 at dersom kommunen
ønsker å avholde to dagers valg i 2013, må vedtak om dette gjøres senest samtidig med at
kommunestyret vedtar budsjettet for 2013.
Vurdering:
I Marker kommune har det tidligere vært vanlig å holde valg også søndag før valgdagen.
Rådmannen foreslår at Stortingsvalget for 2013 i Marker holdes over 2 dager, og at det
avholdes valg også søndag 8. september 2013 i tillegg til den fastsatte valgdagen 9. september
2013 i Marker Rådhus.
Konklusjon:
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

X03
Freddy Hagen
03.10.2012
12/299

TV-aksjonen 2012 - Amnesty International
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
71/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Marker kommune bevilger kr.10 000,- til TV-aksjonen 2012, Amnesty International.
Bevilgningen dekkes av budsjettpost 1490 1010 100. Res. tilleggsbevilgninger.

Bakgrunn:
Kommunen har fra leder i fylkesaksjonskomiteen, Per Inge Bjerknes, mottatt anmodning om
et økonomisk bidrag fra Marker kommune til TV-aksjonen 2012.
Årets innsamling er tildelt Amnesty International og går av stabelen søndag 21.oktober.
Pengene fra årets aksjon går til Amnestys arbeid med å styrke menneskerettighetene til
millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år.
Slagordet for aksjonen er ”Stå opp mot urett” og gjenspeiler Amnestys støtte til frihetskampen
til modige mennesker som blir kneblet, forfulgt og torturert når de forsvarer ytringsfriheten.
Vurdering:
Marker kommune har lang tradisjon for å yte økonomisk støtte til TV-aksjonen. De årlige
bidragene har variert noe ut fra arrangerende organisasjon og sak. De siste årene har beløpet
vært knyttet til innbyggertall og bevilgning har ligget på ca. kr. 7000,Rådmannen synes det er riktig å følge trenden fra bl.a. nabokommunene om å øke
bevilgningen, og foreslår at det bevilges kr. 10000,- til årets TV-aksjon.
Bevilgningen dekkes over budsjettpost 1490 1010 100 Res. tilleggsbevilgninger.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

C58 &01
Vidar Østenby
03.10.2012
12/592

Utvikling av sluseområdet - Intensjonsavtale
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
72/12
Formannskapet
11.10.2012
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte og
landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg.
Det inngås en 10-årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en årlig
inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale vedlikeholdsansvar.
Investeringen dekkes ved låneopptak.

Sammendrag:
Leiekontrakten for båtkafeen i Tangen utløper dette året, og det har ikke vært mulig for
dagens driver eller Marker kommune, å komme til enighet med eieren om videre leie eller
kjøp av kafeen.
Serveringsflåten i Tangen er et svært viktig element i sommer-Ørje. Driften har stor
betydning for aktivitetene i tilknytning til kanalen, og bidrar hvert år til å trekke besøkende til
kommunen.
Næringslivet i Marker mener tilbudet er av så stor betydning for kommunen, at de i en form
for dugnad/speiselag vil bygge ny båtkafe, under forutsetning at Marker kommune kjøper
båtkafeen for kostpris etter ferdigstilling.
Sluseporten as, som de siste årene har drevet kafeen, er interessert i å tegne leiekontrakt for
drift for en periode på 10 år.

Bakgrunn:
Sluseporten as har til nå drevet serveringen, men leier flåten av Hilde Braarud som er eier.
Nåværende leiekontrakt utløper i 2012, og det er ikke kommet til enighet om videre avtale.
Formannskapet ga tidligere ordføreren fullmakt til å gå i forhandlinger om kjøp, men en har
ikke lyktes i å komme til enighet.
Fra kommunens side er det svært ønskelig at driften av serveringen fortsetter. Det vil bli et
økt fokus på kanalen framover, spesielt i forhold til Regionalpark Haldenkanalen. Også
mulige utvidelser og endringer på museet, og utbygging av nye E18, taler for at en må legge
til rette for videreføring av et tilbud.

Sak 72/12

En har i denne forbindelse vurdert alternative muligheter for videre drift. Eier av eksisterende
anlegg er imidlertid innstilt på å ta i bruk anlegget til privat bruk på egen eiendom, og det er
således ikke noe anlegg for å videreføre serveringsdriften i Tangen.
Kommunen har vært en aktiv part i drøftingene om videre drift i området, og det er forsøkt
ulike løsninger.
Konklusjonen er imidlertid at den beste måten å sikre videre drift på, er at kommunen eier
anlegget og leier den ut til aktuelle drivere. Når det ikke er mulig å kjøpe eksisterende anlegg,
er eneste løsning et nybygg.
Det har vært mange møter med næringsdrivende i kommunen, og det er så stor interesse for å
opprettholde tilbudet, at de næringsdrivende vil ta et ansvar for bygging av et nytt anlegg. De
er interessert i å gå sammen om å bygge et slikt anlegg til kostpris, under forutsetning av at
kommunen forplikter seg til å kjøpe anlegget i ettertid. De har beregnet kostnaden for anlegg
inkludert innredning og utstyr, til kr 2,4 mill pluss mva.
Det tenkes da et anlegg bygd i omtrent samme form og fasong som dagens anlegg, men noe
større. Dette er hensiktsmessig i forhold til å kunne ta noe større selskaper innendørs. I tillegg
kommer serveringsflåte og landgang.
Sluseporten as vil forplikte seg til en 10-årig leieavtale på kr 100.000 pr år, samt det totale
vedlikeholdsansvaret i denne perioden. De er imidlertid innstilt på å kunne slippe til andre på
driftssiden, om kommunen heller vil ønske det.
Vurdering:
Båtkafeen er svært viktig for Ørje, for kanalen og for hele regionen. Formannskapet har
tidligere signalisert vilje til å være med på en slik satsing.
At næringslivet nå har vist vilje og initiativ i forhold til en framtidig løsning er svært gledelig.
Kommunen har også vurdert å bygge et anlegg selv, ved først å legge det ut på anbud. Det
antas imidlertid at en vil komme svært mye rimeligere ut ved å gjøre det på den måten som nå
er planlagt, samtidig som det også engasjerer næringslivet i utviklingen. Det er avklart i
forhold til lov om offentlige anskaffelser å gjøre det på denne måten.
Saken er å oppfatte som en intensjonsavtale, der kommunen forplikter seg til kjøp. Før dette
gjennomføres må det utarbeides forslag til kjøpekontrakt og leieavtale, som forutsettes
godkjent politisk
Konklusjon:
En anbefaler at Marker kommune forplikter seg til kjøp av anlegget, som skissert ovenfor.
Det utarbeides forslag til kjøpekontrakt og leieavtale.
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