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29/16
Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra formannskapsmøte 19.05.2016 ble enstemmig godkjent

30/16
Tertialrapport - 1. tertial 2016
Rådmannens forslag til innstilling:
Tertialrapporten for 1. tertial 2016 tas til orientering.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Tertialrapporten for 1. tertial 2016 tas til orientering.

31/16
Barnevernets fellestjenester i Indre Østfold
Rådmannens forslag til innstilling:
 Marker kommune vedtar samarbeidsavtalen Barnevernets fellestjenester Indre Østfold,
av 20.05.16, med oppstart 01.01.17
 Marker kommune delegerer tilsynsmyndighet til Askim kommune etter
barnevernloven § 4-22, 5 og 6. ledd med tilhørende forskrift, jf. pkt. 1.5. i avtalen.
 Marker kommune skyter inn et beløp pålydende kr 68.598,- som en startkapital for
samarbeidet, jf. Pkt. 2.2 i avtalen. Kostnaden belastes ansvar 3600 Barnevern, art
13500.

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt
Formannskapets innstillig:
 Marker kommune vedtar samarbeidsavtalen Barnevernets fellestjenester Indre Østfold,
av 20.05.16, med oppstart 01.01.17
 Marker kommune delegerer tilsynsmyndighet til Askim kommune etter
barnevernloven § 4-22, 5 og 6. ledd med tilhørende forskrift, jf. pkt. 1.5. i avtalen.
 Marker kommune skyter inn et beløp pålydende kr 68.598,- som en startkapital for
samarbeidet, jf. Pkt. 2.2 i avtalen. Kostnaden belastes ansvar 3600 Barnevern, art
13500.
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32/16
Salg av boligtomter i sentrum, boliger til vanskeligstilte
Rådmannens forslag til vedtak:
Marker kommune selger til Byggmester Jens Frøne as hele eller deler av følgende parseller:
- gnr. 90 bnr. 35, inntil 0,8 daa (Rødekorstomta i Torggata)
- deler av Gnr. 91 bnr. 2, inntil 11,0 daa (Møllaskogen)
- deler av gnr. 91 bnr. 2, inntil 1,4 daa (Gamleveien)
- gnr. 90 bnr. 234, inntil 7 daa (øst for Lilleveien ved Vegstasjon)
Salgsprisen settes til kr 100,- pr kvm, i tillegg til tilkoplingskostnader for vann og avløp, samt
omkostninger. Beløp inntektsføres tomtefondet.
Dersom byggearbeider ikke påbegynnes innen to år etter overskjøting, skjøtes de aktuelle
eiendommene tilbake til kommunen for samme pris. Det kan søkes rimelig forlengelse med
fristen.
Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale om overdragelsen.
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet:
Marker kommune selger til Byggmester Jens Frøne as hele eller deler av følgende parseller:
- gnr. 90 bnr. 35, inntil 0,8 daa (Rødekorstomta i Torggata)
- deler av Gnr. 91 bnr. 2, inntil 11,0 daa (Møllaskogen)
- deler av gnr. 91 bnr. 2, inntil 1,4 daa (Gamleveien)
- gnr. 90 bnr. 234, inntil 7 daa (øst for Lilleveien ved Vegstasjon)
Salgsprisen settes til kr 100,- pr kvm, i tillegg til tilkoplingskostnader for vann og avløp, samt
omkostninger. Beløp inntektsføres tomtefondet.
Dersom byggearbeider ikke påbegynnes innen to år etter overskjøting, skjøtes de aktuelle
eiendommene tilbake til kommunen for samme pris. Det kan søkes rimelig forlengelse med
fristen.
Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale om overdragelsen.

33/16
Grimsby barnehage, rehabilitering eller ny.
Rådmannens forslag til innstilling:
Det bygges ny barnehage i Ørje, på g.nr 90, b.nr 192, Torpmoen (nåværende tennisbane).
Beløpet begrenses oppad til kr 47.100.000.
Administrasjonen gis myndighet til og opprette en byggekomite bestående av 3 personer.
Det bygges en 4-avdelings barnehage med opsjon på å bygge ut til 5-avdelings barnehage.
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Ekstra utgifter til renter og avdrag finansieres ved bruk av inntekter fra eiendomsskatt.
Behandling:
Fellesforslag fra alle partier:
Utsettelsesforslag: Saken utsettes på grunn av mangler i beslutningsgrunnlag
Det må først vedtas om det skal renoveres eller bygges ny barnehage, deretter tas valget om
hvor den evt. nye barnehagen skal ligge.
Beslutning om det skal bygges/rehabiliteres eller ikke tas i vedtak om budsjett 2017 og
økonomiplan for perioden 2017-2020.
Det må foreligge plantegninger for renovert barnehage på Grimsby - det må foreligge
plantegninger og oversikt over bygningens plassering på tomta - ny barnehage på Grimsby det må foreligge plantegninger og bygningens plassering på tomta - ny barnehage i sentrum,
inkludert plantegning for uteareal og parkering
Det skal ses på om det finnes andre finansieringsmuligheter enn eiendomsskatt. Finansiering
av ny barnehage innarbeides i ny økonomiplan.
Fellesforslag: Enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet:
Utsettelsesforslag: Saken utsettes på grunn av mangler i beslutningsgrunnlag
Det må først vedtas om det skal renoveres eller bygges ny barnehage, deretter tas valget om
hvor den evt. nye barnehagen skal ligge.
Beslutning om det skal bygges/rehabiliteres eller ikke tas i vedtak om budsjett 2017 og
økonomiplan for perioden 2017-2020.
Det må foreligge plantegninger for renovert barnehage på Grimsby - det må foreligge
plantegninger og oversikt over bygningens plassering på tomta - ny barnehage på Grimsby det må foreligge plantegninger og bygningens plassering på tomta - ny barnehage i sentrum,
inkludert plantegning for uteareal og parkering
Det skal ses på om det finnes andre finansieringsmuligheter enn eiendomsskatt. Finansiering
av ny barnehage innarbeides i ny økonomiplan.

34/16
Kommunereformen
Rådmannens forslag til innstilling:
1. En stor Indre Østfold-kommune vil gi det beste grunnlaget for å skape en sterk og
bærekraftig kommune som bedre kan løse kommunenes nåværende og framtidige
oppgaver med god kvalitet for innbyggerne. Dette vil best svare ut Stortingets intensjoner
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bak kommunereformen ved at den framtidige kommunegrensen utgjør et funksjonelt
samfunnsutviklingsområde med et felles bolig-, nærings- og arbeidsmarked.
2. Ordføreren bes innen 1. juli 2016 sende søknad om etablering av ny kommune til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet/Fylkesmannen i Østfold sammen med
kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg.
3. Kommunen etableres med basis i det fremforhandlede grunnlagsdokumentet for
kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad (6K).
4. Kommunestyret vedtar følgende mandat for interimnemda:
a. Engasjere midlertidig prosjektleder. Endelig ansettelse av prosjektleder kan først
skje i fellesnemda.
b. Sørge for medvirkning fra de ansatte.
c. Utarbeide prosjektplan og budsjett for sammenslåingen av kommunene.
d. Utarbeide prinsippdokumenter for selve sammenslåingen, til behandling i
fellesnemnda.
e. Utarbeide et sett av verdier som skal bidra til å bygge en felles, positiv kultur for
samarbeidet mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og
mellom kommunen og innbyggerne.
f. Tilrettelegge for god dialog med alle berørte om hva sammenslåing kan bety for
dem. Det gjelder både ansatte, innbyggere, næringsliv og lag- og foreningsliv.
5. Til interimfellesnemnda oppnevnes følgende medlemmer fra Marker kommune:
Faste medlemmer
Vararepresentanter
Behandling:

-

Forslag fra Marker Sp:

Marker kommune skal fortsatt bestå som egen kommune, det skal ikke søkes om
sammenslåing med andre kommuner.
Marker kommune er positive til et konstruktivt samarbeid med andre kommuner i regionen.
Følgende begrunnelse ligger ved vedtaket.
Prosessen
Marker kommune har gjennom nær to år hatt en prosess knyttet til kommunereform og -struktur.
Marker kommune har ivaretatt reformens krav til såkalt «naboprat» i innledende fase. Det ble tidlig i
fasen gjort en SWOT- analyse hvor man så på egen virksomhet, styrker og svakheter samt ulike sider
forhold ved en evt sammenslåing.
Det har blitt lagt frem flere utredninger fra rådmannen og i regi av eksterne bidragsytere, både i en
tidlig fase av reformen, før midlertidig retningsvalg januar 2015, og i forbindelse med det som skulle
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være det endelig retningsvalget i mai 2016. Kommunestyret har også fått belyst og hatt en bred
gjennomgang av virkningene av nytt inntektssystem i kommunen.
Det har blitt gjort flere vedtak i saken. Marker kommune bestemte seg tidlig for at de ønsket en
naboprat, i første omgang gjaldt dette de såkalte 5K kommunene. Etter vedtaket i januar ble
nabopraten utvidet til også å gjelde øst-kommunene, kalt 4K, senere har også Trøgstad meldt seg på
slik at 5K ble utvidet til 6K.
Dette arbeidet har resultert i to grunnlagsdokumenter med vedlegg, det såkalte 6K-alternativet i
Indre Østfold og det såkalte 4K-alternativet Indre Østfold Øst.
I mai 2016 skulle retningsvalget tas i kommunestyret. Rådmannen innstilte på det såkalte 6Kalternativet. Kommunestyrets flertall mente derimot at Marker ikke kunne foreta et retningsvalg på
det gitte tidspunkt, fordi det ikke lenger fantes reelle alternativer til det å bestå som egen kommune.
Finnes det derimot et reelt alternativ når det endelige retningsvalget skal tas den 22.06, kan dette
alternativet da settes opp mot alternativet om å bestå som egen kommune. Siden det ikke kunne tas
et retningsvalg på dette tidspunktet, ble samtidig folkeavstemningen avlyst. Nettopp fordi folket ikke
hadde et konkret alternativ å stemme på opp mot det å bestå som egen kommune. Det ville være å
føre innbyggerne bak lyset å påstå at det fantes et slikt alternativ på det tidspunktet.
Kommunen har oppfylt kravet om bred innbyggerinvolvering gjennom flere folke/informasjonsmøter om saken. Det er gitt ut egen informasjonsavis om reformen og kommunens
prosess. Det er også blitt gitt løpende informasjon via kommunens nettsider. Kommunen har utført
to innbyggerundersøkelser (høsten 2015 og våren 2016).
Prosessen har blitt ledet av en tverrpolitisk styringsgruppe med folkevalgte der også rådmann og
representanter for de tillitsvalgte har vært med.

Regjeringens mål for reformen
– Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
-

-

Dette er en av kommunenes viktigste oppgaver. Marker scorer i dag høyt på
undersøkelser som måler dette, sammenlignet med større kommuner. Undersøkelser
viser også at gjennomgående er folk mer fornøyd med de kommunale tjenestene i
mindre kommuner.
Marker tilbyr i dag gode basistjenester innenfor oppvekst, helse og omsorg. De to
viktigste områdene for kommunal tjenesteyting. Marker har også god kapasitet innen for
omsorg, da vi faktisk leier ut plasser. Videre samarbeid med nabokommuner er et godt
alternativ på de tjenestene vi selv ikke ønsker å ha. Rekrutteringen av personell med
kompetanse kan være utfordrende, men det er det også i større kommuner. Marker vil
fortsatt ligge der vi ligger, og dette handler om andre forhold som lønn, press i
arbeidsmarkedet, kapasitet på kompetent arbeidskraft etc.

– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
-

-

Dette sikrer vi godt gjennom et samarbeid som allerede er godt etablert i regionen. Vi
mener helt klart at flere ordførere – og da gjerne fra flere partier har større
påvirkningskraft mot sentrale myndigheter enn 1-2 ordførere.
Marker er en oversiktlig og løsningsorientert enhet. Dette sikrer bærekraft på sikt. Vi
tilbyr nøkterne, men gode tjenester med lokale løsninger. De økonomiske
forutsetningene vil variere med ulike regimer, og er IKKE et argument for eller mot
endringer i kommunestrukturen. En 6K kommune må derfor effektiviseres og
sentraliseres kraftig i forhold til å oppnå de økonomiske gevinster det tidligere har vært
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-

snakket om. Det holder ikke med avvikling av noen IKS-er, færre folkevalgte og rådmenn.
Her snakker i stedet om sentraliseringer av både folk og tjenester på sikt.
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling kan ha noe for seg, spørsmålet er hvordan en
ny kommune vil prioritere. Vil man for eksempel prioritere vern av matjorda rundt
kommunesentret Askim for så å satse på næringsområder i Marker, Brennemoen og
andre steder der det ikke er interessekonflikt? Hva har Indre Østfold egentlig tapt på
dagens kommunestruktur av næringsetablering, statlige arbeidsplasser og
samferdselsprosjekter?

– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
-

-

-

-

Regjeringen selv sier at det ikke nødvendigvis er penger å tjene på sammenslåing, det ser
vi også i denne sammenhengen, hvor Grunnlagsdokumentene har med former for
eiendomsskatt.
Skal kommunene bli økonomisk robuste krever dette både god administrativ og politisk
styring, men også at regjeringspartiene ønsker å satse på kommunene. Vi opplever i dag
god økonomisk styring fra administrasjonens side, og med mer politisk villighet fra
sentrale myndigheter har vi tro på at Marker vil kunne bestå også i fremtiden. Dette er
snakk om prioriteringer.
Det finnes politisk parti som er for en god kommuneøkonomi, som lover å skaffe rammer
som sikrer en god skole og en god omsorg i alle landets kommuner.
Det blir sagt i grunnlagsdokumentet at 6K (4K har det allerede) ikke i overskuelig fremtid
vil ha behov for eiendomsskatt på boliger eller fritidseiendommer - Om 15 år starter
nedtrappingen av statlige tilskudd, om 20 år er det borte. Skal et 6k være økonomisk
selvgående må vi starte forberedelsen til disse kuttene allerede nå, overskuelig fremtid
er derfor maks 15 år. I dagens seks kommuner er samlet driftsbudsjett på ca 2,3
milliarder kr. Det er gjort overslag på administrativ og politisk innsparing på ca 26
millioner kr. Det betyr at innsparingen kun er i 1,00 % i forhold til dagens budsjetter.
Når man vet at ca 80% av kommunens budsjett går til helse, omsorg og skole. Er det lett
å tenke seg hvor kuttene kommer, og hvor i regionen de kommer først!
Oversikt over nødvendige investeringsbehov og finansiering av disse mangler, det er
heller ikke sagt noe om et evt vedlikeholdsbehov i Grunnlagsdokumentene
Kommunene vi har utredet sammenslåing med blir heller ikke økonomisk robuste.

– Styrket lokaldemokrati
- På midten av 60-tallet var det ca 16 000 kommunestyrerepresentanter i Norge, mot
10 000 i dag. Nå kan det bli adskillelig færre. Med 6K vil det gå fra 158 til 45 i Indre
Østfold.
- Fra kommunestyret i Marker har vi 7 folkevalgte per 1000 innbyggere, mot 2 i Askim og
mindre enn 1 i 6K.
- Mindre politisk erfaring i befolkningen senker engasjementet og forståelsen for
kommunens muligheter og begrensninger. Det kan føre til urealistisk høye forventninger
og økt press på de kommunale tjenestene.
- Hvordan en sammenslåing kan styrke lokaldemokratiet forstår vi ikke.

Regjeringens mål for reformen er innfridd, kommunen har svart på regjeringens ønske om det
skal utredes sammenslåingsalternativer - dette har resultert i at Marker har signert to
Grunnlagsdokument, og det konkluderes med at Marker-samfunnet er best tjent med at vi
fortsetter som egen kommune.
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Vedtatt med 4 mot tre stemmer
Formannskapets innstilling:
Marker kommune skal fortsatt bestå som egen kommune, det skal ikke søkes om
sammenslåing med andre kommuner.
Marker kommune er positive til et konstruktivt samarbeid med andre kommuner i regionen.
Følgende begrunnelse ligger ved vedtaket.
Prosessen
Marker kommune har gjennom nær to år hatt en prosess knyttet til kommunereform og -struktur.
Marker kommune har ivaretatt reformens krav til såkalt «naboprat» i innledende fase. Det ble tidlig i
fasen gjort en SWOT- analyse hvor man så på egen virksomhet, styrker og svakheter samt ulike sider
forhold ved en evt sammenslåing.
Det har blitt lagt frem flere utredninger fra rådmannen og i regi av eksterne bidragsytere, både i en
tidlig fase av reformen, før midlertidig retningsvalg januar 2015, og i forbindelse med det som skulle
være det endelig retningsvalget i mai 2016. Kommunestyret har også fått belyst og hatt en bred
gjennomgang av virkningene av nytt inntektssystem i kommunen.
Det har blitt gjort flere vedtak i saken. Marker kommune bestemte seg tidlig for at de ønsket en
naboprat, i første omgang gjaldt dette de såkalte 5K kommunene. Etter vedtaket i januar ble
nabopraten utvidet til også å gjelde øst-kommunene, kalt 4K, senere har også Trøgstad meldt seg på
slik at 5K ble utvidet til 6K.
Dette arbeidet har resultert i to grunnlagsdokumenter med vedlegg, det såkalte 6K-alternativet i
Indre Østfold og det såkalte 4K-alternativet Indre Østfold Øst.
I mai 2016 skulle retningsvalget tas i kommunestyret. Rådmannen innstilte på det såkalte 6Kalternativet. Kommunestyrets flertall mente derimot at Marker ikke kunne foreta et retningsvalg på
det gitte tidspunkt, fordi det ikke lenger fantes reelle alternativer til det å bestå som egen kommune.
Finnes det derimot et reelt alternativ når det endelige retningsvalget skal tas den 22.06, kan dette
alternativet da settes opp mot alternativet om å bestå som egen kommune. Siden det ikke kunne tas
et retningsvalg på dette tidspunktet, ble samtidig folkeavstemningen avlyst. Nettopp fordi folket ikke
hadde et konkret alternativ å stemme på opp mot det å bestå som egen kommune. Det ville være å
føre innbyggerne bak lyset å påstå at det fantes et slikt alternativ på det tidspunktet.
Kommunen har oppfylt kravet om bred innbyggerinvolvering gjennom flere folke/informasjonsmøter om saken. Det er gitt ut egen informasjonsavis om reformen og kommunens
prosess. Det er også blitt gitt løpende informasjon via kommunens nettsider. Kommunen har utført
to innbyggerundersøkelser (høsten 2015 og våren 2016).
Prosessen har blitt ledet av en tverrpolitisk styringsgruppe med folkevalgte der også rådmann og
representanter for de tillitsvalgte har vært med.

Regjeringens mål for reformen
– Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
-

Dette er en av kommunenes viktigste oppgaver. Marker scorer i dag høyt på
undersøkelser som måler dette, sammenlignet med større kommuner. Undersøkelser
viser også at gjennomgående er folk mer fornøyd med de kommunale tjenestene i
mindre kommuner.
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-

Marker tilbyr i dag gode basistjenester innenfor oppvekst, helse og omsorg. De to
viktigste områdene for kommunal tjenesteyting. Marker har også god kapasitet innen for
omsorg, da vi faktisk leier ut plasser. Videre samarbeid med nabokommuner er et godt
alternativ på de tjenestene vi selv ikke ønsker å ha. Rekrutteringen av personell med
kompetanse kan være utfordrende, men det er det også i større kommuner. Marker vil
fortsatt ligge der vi ligger, og dette handler om andre forhold som lønn, press i
arbeidsmarkedet, kapasitet på kompetent arbeidskraft etc.

– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
-

-

-

Dette sikrer vi godt gjennom et samarbeid som allerede er godt etablert i regionen. Vi
mener helt klart at flere ordførere – og da gjerne fra flere partier har større
påvirkningskraft mot sentrale myndigheter enn 1-2 ordførere.
Marker er en oversiktlig og løsningsorientert enhet. Dette sikrer bærekraft på sikt. Vi
tilbyr nøkterne, men gode tjenester med lokale løsninger. De økonomiske
forutsetningene vil variere med ulike regimer, og er IKKE et argument for eller mot
endringer i kommunestrukturen. En 6K kommune må derfor effektiviseres og
sentraliseres kraftig i forhold til å oppnå de økonomiske gevinster det tidligere har vært
snakket om. Det holder ikke med avvikling av noen IKS-er, færre folkevalgte og rådmenn.
Her snakker i stedet om sentraliseringer av både folk og tjenester på sikt.
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling kan ha noe for seg, spørsmålet er hvordan en
ny kommune vil prioritere. Vil man for eksempel prioritere vern av matjorda rundt
kommunesentret Askim for så å satse på næringsområder i Marker, Brennemoen og
andre steder der det ikke er interessekonflikt? Hva har Indre Østfold egentlig tapt på
dagens kommunestruktur av næringsetablering, statlige arbeidsplasser og
samferdselsprosjekter?

– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
-

-

-

-

Regjeringen selv sier at det ikke nødvendigvis er penger å tjene på sammenslåing, det ser
vi også i denne sammenhengen, hvor Grunnlagsdokumentene har med former for
eiendomsskatt.
Skal kommunene bli økonomisk robuste krever dette både god administrativ og politisk
styring, men også at regjeringspartiene ønsker å satse på kommunene. Vi opplever i dag
god økonomisk styring fra administrasjonens side, og med mer politisk villighet fra
sentrale myndigheter har vi tro på at Marker vil kunne bestå også i fremtiden. Dette er
snakk om prioriteringer.
Det finnes politisk parti som er for en god kommuneøkonomi, som lover å skaffe rammer
som sikrer en god skole og en god omsorg i alle landets kommuner.
Det blir sagt i grunnlagsdokumentet at 6K (4K har det allerede) ikke i overskuelig fremtid
vil ha behov for eiendomsskatt på boliger eller fritidseiendommer - Om 15 år starter
nedtrappingen av statlige tilskudd, om 20 år er det borte. Skal et 6k være økonomisk
selvgående må vi starte forberedelsen til disse kuttene allerede nå, overskuelig fremtid
er derfor maks 15 år. I dagens seks kommuner er samlet driftsbudsjett på ca 2,3
milliarder kr. Det er gjort overslag på administrativ og politisk innsparing på ca 26
millioner kr. Det betyr at innsparingen kun er i 1,00 % i forhold til dagens budsjetter.
Når man vet at ca 80% av kommunens budsjett går til helse, omsorg og skole. Er det lett
å tenke seg hvor kuttene kommer, og hvor i regionen de kommer først!
Oversikt over nødvendige investeringsbehov og finansiering av disse mangler, det er
heller ikke sagt noe om et evt vedlikeholdsbehov i Grunnlagsdokumentene
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Kommunene vi har utredet sammenslåing med blir heller ikke økonomisk robuste.

– Styrket lokaldemokrati
- På midten av 60-tallet var det ca 16 000 kommunestyrerepresentanter i Norge, mot
10 000 i dag. Nå kan det bli adskillelig færre. Med 6K vil det gå fra 158 til 45 i Indre
Østfold.
- Fra kommunestyret i Marker har vi 7 folkevalgte per 1000 innbyggere, mot 2 i Askim og
mindre enn 1 i 6K.
- Mindre politisk erfaring i befolkningen senker engasjementet og forståelsen for
kommunens muligheter og begrensninger. Det kan føre til urealistisk høye forventninger
og økt press på de kommunale tjenestene.
- Hvordan en sammenslåing kan styrke lokaldemokratiet forstår vi ikke.

Regjeringens mål for reformen er innfridd, kommunen har svart på regjeringens ønske om det
skal utredes sammenslåingsalternativer - dette har resultert i at Marker har signert to
Grunnlagsdokument, og det konkluderes med at Marker-samfunnet er best tjent med at vi
fortsetter som egen kommune.

35/16
TV aksjonen 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Fra Marker kommune utnevnes ……………………………….. til leder av
kommunekomiteen.
Som medlemmer utnevnes Mette Therkelsen og Anja Gangnes fra Marker Røde Kors.
Fra administrasjonen tiltrer Freddy Hagen som sekretær og lokal kontaktperson.
Behandling:
Ordfører oppnevnes som leder av kommunekomiteen.
Rådmannens forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet:
Fra Marker kommune utnevnes ordfører til leder av kommunekomiteen.
Som medlemmer utnevnes Mette Therkelsen og Anja Gangnes fra Marker Røde Kors.
Fra administrasjonen tiltrer Freddy Hagen som sekretær og lokal kontaktperson.
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