MARKER KOMMUNE

Møteinnkalling
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus
Møtedato: 19.03.2015
Tidspunkt:

16.00 (MERK TIDEN)

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 , som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter
kun ved spesiell innkalling.
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PS 12/15

10/37
Sponsormidler - Jon Ivar Nesset

PS 13/15
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15/151
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PS 15/15

13/636
Revisjon av kommuneplanen – samfunnsdelen.

Kjersti Nythe Nilsen
ordfører
Espen Jaavall
rådmann

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

15/142

Godkjenning av protokoll
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
10/15
Formannskapet
19.03.2015
__________________________________________________________________________
Protokoll fra formannskapsmøte 29.01.2015 godkjennes.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

15/142

Referater
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
11/15
Formannskapet
19.03.2015
__________________________________________________________________________

10/106-23
983/15

26.02.2015 RÅD/STAB/ODDJEN
Virksomhetsplan 2015

200 &14

15/55-6
1210/15

09.03.2015 RÅD//ESPJAA 033
Eidsberg kommune
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale. Særutskrift
fra Eidsberg kommunestyre sak 15/11 i møte 26.02.

12/141-18
1209/15

09.03.2015 RÅD/RÅD/VIDØST
M50
Eidsberg kommune
Indre Østfold Renovasjon IKS - ny selskapsavtale. Særutskrift fra Eidsberg
kommunestyre sak 15/15 i møte 26.02.2015

15/51-6
1208/15

09.03.2015 RÅD/FH/BJOOLS 026
Eidsberg kommune
Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS - Ny selskapsavtale Helsehuset. Sørutskrift fra Eidsberg kommunestyre sak 15/1

15/52-6
1207/15

09.03.2015 RÅD/FH/BJOOLS 033
Eidsberg kommune
Avlastningshjemmet IKS - ny selskapsavtale - særutskrift fra Eidsberg
kommunestyre - sak 15/13 i møte 26.02.2015

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

220
Else Marit Svendsen
11.03.2015
10/37

Sponsormidler - Jon Ivar Nesset
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
12/15
Formannskapet
19.03.2015
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Jon Ivar Nesset gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen bueskyting.
Beløpet utgiftsføres over art 1470- ansvar 6300- funksjon 385 med dekning fra art
1490 – ansvar 1010 – funksjon 100.
2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og
konkurransedrakter der dette er mulig.
Bakgrunn:
I brev av 26. januar 2015, søker Jon Ivar Nesset om sponsormidler til sin videre satsning innen
bueskyting.
Jon Ivar Nesset er tatt ut til å være med i Norges Bueskytterforbund sin satsningsgruppe et år
til. Jon Ivar har deltatt i en rekke stevner og konkurranser i 2014 og har flere gode
plasseringer. Bl. a. 1 plass i juniorklasse i NM Felt i Oslo i juni 2014.
Pr i dag pågår det uoffisiell Norges Cup. Der rangeres Jon Ivar på 9 plass av ca 30 skyttere.
Målet fram mot sommeren er å bli blant de tre beste i Norge og få en plass i VM i Danmark.
Ved god plassering i VM kan Norge få en kvoteplass i OL 2016.
Søknaden er vurdert ut fra pkt 4 i de vedlagte retningslinjene.
Konklusjon:
1. Jon Ivar Nesset gis et stipend på kr 5 000,- for sin satsning innen bueskyting.
2. Det forutsettes at utøveren profilerer «Slusebyen Ørje» på trenings- og
konkurransedrakter der dette er mulig.
3. Kr 5 000,- dekkes av art 14900-ansvar 1010- funksjon 100.

Vedlegg:
- Brev fra Jon Ivar Nesset, mottatt 27. januar 2015
Regler for tildeling av gaver og stipend fra Marker kommune.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

220
Else Marit Svendsen
11.03.2015
15/140

Sponsorstøtte til Audhild Margrete Ruud
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
13/15
Formannskapet
19.03.2015
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Audhild Margrete Ruud gis et stipend på kr 5 000,- for sin satsning innen styrkeløft
2. Det forutsettes at utøveren profilerer «Slusebyen Ørje» på trenings- og
konkurransedrakter der dette er mulig
3. Kr 5 000,- dekkes av art 14900- ansvar 1010- funksjon 100

Bakgrunn:
Audhild Margrete Ruud søker om sponsorstøtte til sin satsning innen styrkeløft. Audhild løfter
for Askim Styrkeløftklubb og er bosatt i Marker. Hun går 1. trinn på Askim vgs, musikklinja.
Innen styrkeløft konkurrerer man innen øvelsene knebøy, benkpress og markløft.
I 2014 vant Audhild NM gull i ungdomsklassen. I 2015 ble hun Nordisk mester i samme
klasse og satte norske rekorder i knebøy, markløft og sammenlagt. Beste sammenlagtresultat i
et stevne er 437,5 kg. Audhild innehar 6 norske rekorder i ungdomsklassen. I 2015 er det
følgende hovedstevner: senior NM i Askim i mai og NM ungdom i november. Audhild er
ungdomsløfter ut 2016, men håper allerede i år å klare kravet til juniorlandslaget som er
identisk med kvalifiseringskravet til junior EM på 470 kg.
Naturlig nok går det mye tid til trening og det krever tid og penger å delta på samlinger og i
konkurranser. Det bemerkes også i søknaden at styrkeløft er en forholdsvis dyr idrett.
Konkurransedraktene har en pris på ca kr 2 000,-. For øvrig er det treningsavgifter, lisenser,
reiseutgifter og annet treningsutstyr.
Søknaden er vurdert ut fra pkt 4 i de vedlagte reglene.
Konklusjon:
1. Audhild Margrete Ruud gis et stipend på kr 5 000,- for sin satsning innen styrkeløft
2. Det forutsettes at utøveren profilerer «Slusebyen Ørje» på trenings- og
konkurransedrakter der dette er mulig
3. Kr 5 000,- dekkes av art 14900- ansvar 1010- funksjon 100
Vedlegg:
- Brev fra Audhild Margrete Ruud, mottatt 24. februar 2015
Regler for tildeling av gaver og stipend fra Marker kommune.

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

C04
Else Marit Svendsen
11.03.2015
15/151

Driftsstøtte til Radio 5
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
14/15
Formannskapet
19.03.2015
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknaden fra Radio 5 om driftsstøtte, på kr 5 000,- pr måned, kr 60 000,- totalt i året,
imøtekommes ikke.

Sammendrag:
Marker kommune har mottatt søknad fra Radio 5 om driftsstøtte til radiosendinger i vårt
distrikt. Radio 5, eller Radio Rakkestad som vi også kaller den, har konsesjon og sendinger i
Eidsberg, Rakkestad, Rømskog, Trøgstad og Marker.
Bakgrunn:
Ordfører og virksomhetsleder kultur og fritid møtte to representanter fra Radio 5 i januar hvor
det ble informert om Radio 5 sin framtid.
Radioen skal bli mer aktuell og nyttig for innbyggerne med hyppigere sendinger. Det gjelder
spesielt sendinger på dagtid. Det blir ansett som god radiotid, som bakgrunn på jobb eller i
bilen.
Radio 5 skal aktualiseres og vitaliseres innen tre områder. Kommunalt stoff og informasjon,
nærmere samarbeid med næringslivet og en god kanal for lag og foreninger.
For å få til denne utviklingen ser Radio 5 for seg at konkrete personer i kommunen,
næringslivet og foreningslivet melder inn saker etter et spesielt mønster. Radio 5 vil ha både
korte meldinger og reportasjer. Kommunen kan dermed få ut viktig informasjon og annonser.
Radio 5 vil bygge opp en form for beredskap slik at innbyggerne kan få beskjed på radio, selv
om strømnettet og mobilnettet skulle ligge nede.
For å få Radio 5 opp på et profesjonelt, stabilt og bra nivå, noe som vil ta tid, kreves det
penger. Radio 5 søker da derfor de fem kommunene om penger til prosjektet. De vil trenge kr
17,- pr innbygger pr år. Dette utgjør for Marker sin del kr 5 000,- pr måned eller kr 60 000,- pr
år.
Radio 5 søker om en driftsstøtte på kr 5 000,- per måned, fra og med 1. mars.
Vurdering:
Radio 5 er en hyggelig lokalradio som en del av våre innbyggere lytter til. Ungdommens
kulturhus har egne sendinger der.
Imidlertid er Marker kommunes økonomi slik nå at vi ikke har noen mulighet for å inngå en
driftsavtale som Radio 5 ønsker.

Sak 14/15
Konklusjon:
Søknaden fra Radio 5 om driftsstøtte, på kr 5 000,- pr måned, kr 60 000,- totalt i året,
imøtekommes ikke.
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MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

140
Steinar Kløverød
16.02.2015
13/636

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN - SAMFUNNSDELEN.
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
15/15
Formannskapet
19.03.2015
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Utkast til kommuneplanens samfunnsdel sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Frist for å gi uttalelse settes til 1.5.15 Jfr. Plan og bygningslovens § 11-14.

Bakgrunn:
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel har blitt utført i et samarbeid med Aremark og
Rømskog kommuner. Kommunestyret vedtok planprogram for revisjon av kommuneplanen i
møte 7. oktober 2014, sak 44/14 med hjemmel i Plan og bygningslovens §11-13.
Det vil i høringsperioden bli avholdt møter med sentrale politikere, administrasjon,
næringsorganisasjoner og et åpent møte for kommunens innbyggere. Forslag til samfunnsdel
er utarbeidet av planlegger Erik Vitanza som i samarbeid med Østfold fylkeskommune
arbeider 50 % for grensekommunene.
Plan og bygningslovens § 11-2 inneholder bestemmelser om samfunnsdelens innhold. Den
skal blant annet ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde føringer for kommunens drift og utvikling.
Dette kan også gjelde kommunens arealdisponering. Langsiktige mål eller strategier skal også
omtales. Dersom det i planperioden planlegges større investeringer og/eller
satsninger/prioriteringer i forhold til kommunens tjenesteområder så skal dette tas med i
samfunnsdelen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for
statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn. Høringsfristen er minst 6 uker.
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder omtale av befolkningsutvikling, kommunens
boattraktivitet, føringer i forhold til boligbygging og beskriver kommunens rolle og
påvirkningskraft både som påvirkningsaktør og planmyndighet.
Planen omtaler dessuten næringsutvikling og målsettinger på dette området. Planen har også
avsnitt om samfunnsutvikling og tjenestetilbud. Det vises for øvrig til det vedlagte
plandokumentet.

Sak 15/15
Kommuneplanens arealdel er under arbeid, og forslaget vil bli lagt frem til 1.gangs behandling
i løpet av våren.
Vurdering:
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel vil bli et godt verktøy for samfunnsutvikling og
arealanvendelse i Marker kommune i den kommende kommuneplanperioden.
Konklusjon:
På bakgrunn av foranstående foreslår rådmannen at utkastet til kommuneplanens samfunnsdel
sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelse settes til 1.5.15
Jfr. Plan og bygningslovens § 11-14.
Vedlegg:
Utkast til kommuneplanens samfunnsdel for Marker kommune. Sendes
formannskapsmedlemmene i egen utsending og er ikke vedlagt innkallingen.
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