MARKER KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus
Møtedato: 10.04.2014
Tidspunkt: 18.30
Funksjon
Medlem

Navn
Roy Sverre Hagen

Forfall

Medlem

Kirsten Hofseth

FO

Medlem

Kjersti Nythe Nilsen

Medlem

Barbro Elisabeth Kvaal

Medlem

Morten Andre` Bakker

Medlem

Runar Kasbo

Medlem

Sten Morten Henningsmoen

Medlem

Anne Hellgren Østbye

Medlem

Inger Anita Ruud

Varamedlem

Gunnar Leren

Kirsten Hofseth

Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann Espen Jaavall.
Behandlede saker:

Møtt for

5/14-8/14

Kjersti Nythe Nilsen
Ordfører
Espen Jaavall
rådmann

Saksliste
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

PS 5/14

14/280
Godkjenning av protokoll

PS 6/14

13/493
Delegeringsreglement Marker kommune Innspill til arbeidsgruppa

PS 7/14

14/42
Søknad om tilleggsbevilgning - vedlikehold av Rødenes kirke

PS 8/14

14/98
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2015-2018 - Høring
Høringsfrist: 1. mai 2014

Side 2 av 4

5/14
Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra formannskapsmøte 30.01.2014 ble enstemmig godkjent.

6/14
Delegeringsreglement Marker kommune - Innspill til arbeidsgruppa
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Eventuelle innspill sendes rådmannen innen 01.06.2014.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet:
Eventuelle innspill sendes rådmannen innen 01.06.2014.

7/14
Søknad om tilleggsbevilgning - vedlikehold av Rødenes kirke
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det innvilges tilleggsbevilgning på kr 150.000 + mva for vedlikehold av Rødenes
kirke, prosjekt 510.
2. Utgiften finansieres ved opptak av lån, fortrinnsvis rentekompensert.
3. Investeringsbudsjettet for 2014 justeres tilsvarende.
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Det innvilges tilleggsbevilgning på kr 150.000 + mva for vedlikehold av Rødenes
kirke, prosjekt 510.
2. Utgiften finansieres ved opptak av lån, fortrinnsvis rentekompensert.
3. Investeringsbudsjettet for 2014 justeres tilsvarende.

8/14
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2015-2018 - Høring
Høringsfrist: 1. mai 2014
Rådmannens forslag til innstilling:
Handlingsprogrammet legges fram for plan- og miljøutvalget for drøfting med mulighet til å
gi innspill til den videre behandlingen i regionrådet og i formannskapet.
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Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalgets møte 11.03.2014:
Utvalget kom med følgende innspill til den videre behandlingen:
Kollektivtransport
Marker kommune er i dag svært dårlig rustet med hensyn til kollektivtransport. Både for
pendlere og skoleelever er i dag hverdagen utfordrende. Dersom vi skal ha en framtid som
bostedskommune trenger vi et godt pendlertilbud. Utvalget vil derfor sterkt anbefale at
kommunene i Indre Østfold og Østfold fylkeskommune går sammen om et prøveprosjekt slik
som beskrevet i tilbudet fra Värmlandstrafik. Dette vil kunne gi oss i Marker det tilbudet vi
trenger.
En samordning med NSB’s rutetider vil forbedre tilbudet ytterligere.
Handlingsplan
Marker kommune ønsker prioritering av fylkesvei 21
- Stor økning av tungtrafikken krever tiltak i form av veiskuldre og økt bæreevne
enkelte steder, spesielt ved Bjørnstad og Vaagelsby
- Omlegging rundt gårdstunet på Kirkeby
- Gang- og sykkelvei fra Solstrand til Anonby
- Uheldig med skilting av fylkesvei 21 som sykkelvei
Utvalgets innspill ble enstemmig vedtatt.
Behandling i formannskapet:
Plan og miljøutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i formannskapet:
Kollektivtransport
Marker kommune er i dag svært dårlig rustet med hensyn til kollektivtransport. Både for
pendlere og skoleelever er i dag hverdagen utfordrende. Dersom vi skal ha en framtid som
bostedskommune trenger vi et godt pendlertilbud. Utvalget vil derfor sterkt anbefale at
kommunene i Indre Østfold og Østfold fylkeskommune går sammen om et prøveprosjekt slik
som beskrevet i tilbudet fra Värmlandstrafik. Dette vil kunne gi oss i Marker det tilbudet vi
trenger.
En samordning med NSB’s rutetider vil forbedre tilbudet ytterligere.
Handlingsplan
Marker kommune ønsker prioritering av fylkesvei 21
- Stor økning av tungtrafikken krever tiltak i form av veiskuldre og økt bæreevne
enkelte steder, spesielt ved Bjørnstad og Vaagelsby
- Omlegging rundt gårdstunet på Kirkeby
- Gang- og sykkelvei fra Solstrand til Anonby
- Uheldig med skilting av fylkesvei 21 som sykkelvei
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