MARKER KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Kommunestyret
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 23.10.2012
Tidspunkt: 18.00
Funksjon
Leder

Navn
Stein Erik Lauvås

Medlem

Kjersti Nythe Nilsen

Medlem

Roy Sverre Hagen

Medlem

Morten Andre` Bakker

Medlem

Inger Anita Ruud

Medlem

Roy Gunnar Løvstad

Medlem

Gunnar Leren

Medlem

Daniel Norløff

Medlem

May Britt Heed

Medlem

Kirsten Hofseth

Medlem

Roger Fredriksen

Medlem

Turid Dypedal

Medlem

Sten Morten Henningsmoen

Medlem

Theodor Bye

Medlem

Anne Hellgren Østbye

Medlem

Nora Rakkestad

Medlem

Liv Helene Solberg

Medlem

Iver Thorvald Halvorsrud

Medlem

Runar Kasbo

Medlem

Finn Labråten

Medlem

Øystein Jaavall

Medlem

Barbro Elisabeth Kvaal

Medlem

Pernille M. Westlie

Medlem

Terje Nilsen

Medlem

Kjell Haug

Varamedlem

Eva Hermanseter

Forfall

Møtt for

FO

FO

Roy Gunnar Løvstad

Varamedlem

Jan Freddy Hagen

Turid Dypedal

Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann Eva Enkerud, Kommunalsjef Per Øivind Sundell som sekretær.
75/12-93/12
Behandlede saker:

Stein Erik Lauvås
Ordfører
Eva Enkerud
rådmann
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Saksliste
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

PS 75/12

12/605
Godkjenning av protokoll

PS 76/12

12/605
Referater

PS 77/12

08/890
Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS

PS 78/12

09/564
Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale arkivselskap

PS 79/12

11/595
Tilleggsanmodning for 2012 - Anmodning om bosetting i 2013

PS 80/12

12/429
Endring av vedtekter for Mortenstua skole SFO

PS 81/12

12/429
Selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS

PS 82/12

12/442
Frisklivsteam i Marker kommune

PS 83/12

12/526
Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager

PS 84/12

12/568
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Marker
kommune
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PS 85/12

12/569
Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunal
omsorgsbolig

PS 86/12

12/588
Høringsuttalelse fra Marker kommune angående forslag til Regionalt
miljøprogram 2013 - 2016.

PS 87/12

12/592
Utvikling av sluseområdet - Intensjonsavtale

PS 88/12

12/602
Søknad om ny skjenkebevilling, Locopadre AS

PS 90/12

11/544
Leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedr.
Høvleritomta.

PS 91/12

12/327
Eventuell spørretime

Tilleggssaker:

PS 92/12

12/617
Søknad om serveringsbevilling, Locopadre AS

PS 93/12

11/254
Egengodkjenning - Reguleringsplan for nytt boligområde på Sagtomta Gnr.
92 bnr. 59
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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.
Prosjektleder Bjørnar Storeheier orienterte om Bolyst-prosjektet.
75/12
Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyremøte 04.09.2012 ble enstemmig godkjent.

76/12
Referater
Vedtak:
Referert uten merknader

77/12
Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS
Rådmannens forslag til innstilling:
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

2,19
7,09
5,77
14,61
9,71
3,50
----2,97

2,03
6,45
5,54
14,16
8,95
3,73
3,45
3,17
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Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

9,71
4,99
7,00
1,84
4,55
12,52
2,97
3,50
3,76
3,32

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.
Behandling i formannskapet 11.10.2012:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene godkjenner avtalen uten endring, i motsatt fall
forbeholder Marker seg retten til å behandle avtalen på nytt.
Formannskapets innstilling med ordfører Lauvås tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
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

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

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
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Spydeberg
Trøgstad
Våler

3,50
3,76
3,32

3,88
3,84
3,65

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i
selskapet.
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene godkjenner avtalen uten endring, i motsatt fall
forbeholder Marker seg retten til å behandle avtalen på nytt.

78/12
Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale arkivselskap
Rådmannens forslag til 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,Behandling i formannskapet 11.10.2012
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012 :
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
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,-

79/12
Tilleggsanmodning for 2012 - Anmodning om bosetting i 2013
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune tar ikke i mot flere flyktninger enn det vedtak som allerede er fattet for
perioden 2011-13.
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget 09.10.2012.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kommunestyret 23.10.2012.
Marker kommune tar ikke i mot flere flyktninger enn det vedtak som allerede er fattet for
perioden 2011-13.

80/12
Endring av vedtekter for Mortenstua skole SFO
Rådmannens forslag til innstilling:
Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i vedlegg
til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i
representantskapet med anmodning om følgende endringer:
§ 6 INNTAK OG OMFANG
SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller)
Søknad om plass skjer på eget skjema.
Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til elevens
hjemkommune.
Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet. Elevene får SFO-tilbud i
det omfang kommunene innvilger ressurser til.
Inntaket gjelder for et skoleår.
§ 8 FORELDREBETALING
Det kreves foreldrebetaling i henhold til vedtekter i den enkelte elevs hjemkommune
Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for administreringen av
betalingen.
Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune.
Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO til den
enkelte elevs hjemkommune.
Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens hjemkommune
og administreres av denne.
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget 09.11.2012:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.11.2012.
Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i vedlegg
til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i
representantskapet med anmodning om følgende endringer:
§ 6 INNTAK OG OMFANG
SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller)
Søknad om plass skjer på eget skjema.
Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til elevens
hjemkommune.
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Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet. Elevene får SFO-tilbud i
det omfang kommunene innvilger ressurser til.
Inntaket gjelder for et skoleår.
§ 8 FORELDREBETALING
Det kreves foreldrebetaling i henhold til vedtekter i den enkelte elevs hjemkommune
Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for administreringen av
betalingen.
Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune.
Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO til den
enkelte elevs hjemkommune.
Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens hjemkommune
og administreres av denne.

81/12
Selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS
Rådmannens forslag til innstilling:
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes.
Behandling i formannskapet 11.10.2012:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes.

82/12
Frisklivsteam i Marker kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune søker om tilskudd til etablering av Frisklivsteam med kr. 600.000 fra
Fylkesmannen i Østfold. Frisklivsteamet organiseres som prosjekt i virksomhet familie og
helse.
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget 09.10.2012:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Rådmannen foreslo følgende tillegg:
Prosjektet gjelder for 2013.
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling med rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.
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Vedtak i kommunestyret 23.10.2012:
Marker kommune søker om tilskudd til etablering av Frisklivsteam med kr. 600.000 fra
Fylkesmannen i Østfold. Frisklivsteamet organiseres som prosjekt i virksomhet familie og
helse.
Prosjektet gjelder for 2013.

83/12
Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager
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.
Behandling i formannskapet 11.10.2012:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013.

84/12
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Marker kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Marker
Kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale
gjeldende fra 1. januar 2012 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 i Oppvekst- og omsorgsutvalget:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Marker
Kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale
gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.
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2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter.

85/12
Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunal omsorgsbolig
Rådmannens forslag til innstilling:
Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale omsorgsboliger godkjennes
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget 09.10.2012
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale omsorgsboliger godkjennes.

86/12
Høringsuttalelse fra Marker kommune angående forslag til Regionalt miljøprogram
2013 - 2016.
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune støtter Prosjektleder i Haldenvassdraget vannområde sin anbefaling til
uttalelse fra kommunene, i forbindelse med høring til Forslag til Regionalt miljøprogram
2013 - 2016 for Østfold, Oslo og Akershus.
Behandling i Plan- og miljøutvalget 09.10.2012
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
Marker kommune støtter Prosjektleder i Haldenvassdraget vannområde sin anbefaling til
uttalelse fra kommunene, i forbindelse med høring til Forslag til Regionalt miljøprogram
2013 - 2016 for Østfold, Oslo og Akershus.

87/12
Utvikling av sluseområdet - Intensjonsavtale
Rådmannens forslag til innstilling:
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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.
Behandling i formannskapet 11.10.2012:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
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.

88/12
Søknad om ny skjenkebevilling, Locopadre AS
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Locopadre AS ved styrer Tormod Kasbo innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig
drikk klasse 1, 2 og 3 frem til 1.juni 2016. Skjenking utendørs avslås.
2. Stedfortreder Gunn Malin Jensen godkjennes under forutsetning av gjennomfører og
består den obligatorisk skjenkeprøven.
3. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget 09.10.2012
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyre 23.10.2012:
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
1. Locopadre AS ved styrer Tormod Kasbo innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig
drikk klasse 1, 2 og 3 frem til 1.juni 2016. Skjenking utendørs avslås.
2. Stedfortreder Gunn Malin Jensen godkjennes under forutsetning av gjennomfører og
består den obligatorisk skjenkeprøven.
3. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.

90/12
Leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedr. Høvleritomta.
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslaget til leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedrørende
Høvleritomta gnr. 91, bnr.37, vedtatt i kommunestyret 23.10.12, godkjennes.
Kostnader for framskaffelse av toalett på området, inntil kr 50 000 kroner, søkes innarbeidet i
budsjett 2013.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
Forslaget til leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedrørende
Høvleritomta gnr. 91, bnr.37, vedtatt i kommunestyret 23.10.12, godkjennes.
Kostnader for framskaffelse av toalett på området, inntil kr 50 000 kroner, søkes innarbeidet i
budsjett 2013.

91/12
Eventuell spørretime
Ingen spørsmål ble stilt.
Tilleggssaker:
92/12
Søknad om serveringsbevilling, Locopadre AS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søknad om serveringsbevilling for Locopadre AS innvilges.
2. Det tillates ingen gangareal for forbipasserende på fortauet gjennom serveringsarealet
ute.
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3. Det må være minst 0,9 m og helst 1,2 m bredt gjenstående fortausareal langs veibanen
forbi gjerdet/avgrensningen til serveringsarealet.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
1. Søknad om serveringsbevilling for Locopadre AS innvilges.
2. Det tillates ingen gangareal for forbipasserende på fortauet gjennom serveringsarealet
ute.
3. Det må være minst 0,9 m og helst 1,2 m bredt gjenstående fortausareal langs veibanen
forbi gjerdet/avgrensningen til serveringsarealet.
93/12
Egengodkjenning - Reguleringsplan for nytt boligområde på Sagtomta
Gnr. 92 bnr. 59
Rådmannens forslag til vedtak:
Reguleringsplan for Saga brygge, gnr/bnr 92/59, m.fl. foreslås egengodkjent i samsvar med
plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i kommunestyret 23.10.2012:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 23.10.2012
Reguleringsplan for Saga brygge, gnr/bnr 92/59, m.fl. foreslås egengodkjent i samsvar med
plan- og bygningslovens § 12-12.
Tilleggsak i møtet:
94/12. Grensemessa 2013 – Oppnevning av representanter til arbeidsgruppen.
Viser til E-post datert 18.10.2012 fra kommunalsjef Vidar Østenby der en ber
Kommunen oppnevne 2 representanter til arbeidsgruppen for Grensemessa 2013, en politisk
og en næringslivsrepresentant.
Marker kommunestyre foreslår Terje Nilsen (H) til arbeidsgruppen. Dette ble enstemmig
vedtatt.
Næringslivet oppnevner selv sin representant.
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