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REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 
Dato: 29.03.2012-03.05.2012 Utvalg: F Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode  
 
Løpenr Navn Innhold  
 10/106-9 18.01.2012 RÅD/RÅD/PERSUN 200 &14  
254/12 Skatteoppkreveren i Marker kommune  

Årsrapport for 2011  
 
10/106-11 22.02.2012 RÅD/RÅD/PERSUN 200 &14  
916/12 Skatteetaten  

Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Marker  
 
10/106-12 25.04.2012 RÅD/STAB/ODDJEN 200 &14  
2057/12 Skatteetaten  

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 2012  
 
09/841-11 23.02.2012 RÅD/KUL/ELSSVE 220  
941/12 Inger Johanne Ruud  

Takker for sponsorstøtte  
 
10/271-9 02.05.2012 RÅD/STAB/HANHAT 026  
2157/12 Sekretariatet for Osloregionen  
Årsrapport 2011 for Samarbeidsalliansen Osloregionen 
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Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/12 Formannskapet 10.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
”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.” 
 
 
Sammendrag: 
Indre Østfold Regionråd har utarbeidet en interkommunal eierskapsmelding for kommunene i 
regionen. Målsettingen med en felles eiermelding er å sikre felles eierføringer og styring for 
selskaper. 

Meldingen ble behandlet av det forrig kommunestyret, men legges fram på nytt for å vedtas 
også av det nye kommunestyret. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
”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.” 
 
Saksframlegget fra forrige gang gjengis i sin helhet, med anbefaling om at kommunestyret 
fatter samme vedtak: 
 
Bakgrunn: 
Regionrådet har initiert arbeidet med en interkommunal eierskapsmelding for kommunene i 
Indre Østfold. Målsettingen med en felles eiermelding er å sikre felles eierføringer og styring 
for selskaper. 

Arbeidet med meldingen har vist at det er registrert svært mange samarbeid mellom 
kommunene i Indre Østfold: 

Selskapsform Antall 

IKS 10 

AS 21 
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Øvrige etter kommuneloven og 
uformelle samarbeid1

52 

Totalt 83 

 

Arbeidet har også avdekket styringsmessige utfordringer, både når det gjelder politisk 
forankring/styring og styrekompetanse som det bør arbeides videre med. Meldingen har så 
langt lagt til grunn samarbeid organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale 
selskaper.  

Meldingens kapittel 1 og 2 fremlegges for politisk behandling.  

Overordnede verdier for Indre Østfolds eierskap (kap 1): 

Langsiktighet.  

Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvaltningen. De 
økonomiske og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere skal ha 
langsiktighet som bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse skal 
prioriteres fremfor kortsiktig avkastning og ressursforvaltning.   

Samfunnsansvar. 

Samfunnsansvar skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering 
av miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør også være 
bevisst på bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt. 

Åpenhet 

Åpenhet som en verdi knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media, 
ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av den nye offentlighetsloven.  

For kommunen som eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold 
som gjelder selskapene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt.  

For selskaper omfattet av den nye offentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn 
skal tilrettelegges. Selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som 
opererer i et marked, er ikke omfattet av offentlighetsloven.  Så langt som mulig skal 
selskapene og forvaltningen av disse, praktisere åpenhet med mindre det gjelder 
konkurransemessige eller personalmessige spørsmål. 

Indre Østfolds eierstyringsprinsipper (kap 2) 

Eierstyringsprinsippene er konkrete grep som eierne legger til grunn for sitt eierskap. De er 
allmenngyldige for alle selskap og retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og 
                                                 
1 § 27 og § 28 i kommuneloven, stiftelser, vertskommunesamarbeid. Samarbeidene er mellom 
ulike kommunegrupper innenfor Indre Østfold.  
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styrene.  Prinsippene skal forelegges nye styremedlemmer og eierrepresentanter før de blir 
forespurt om verv. Prinsippene klargjør eksisterende juridiske styringslinjer knyttet til 
kontrollutvalget og eierskapsutøvelsen. I tillegg legges til grunn konkrete føringer fra eier til 
styret og i forhold til egen administrative og politiske prosess ved utskillelse og styringsform. 
Se eierskapsmeldingen kap. 2 A-N, hvor hovedpunktene er 

A.  Rolleavklaring mellom kommunestyre, eierorgan og styre 
B.  Gjennomføring av representantskapsmøter og generalforsamling 
C.  Eiers ansvar: Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 
D.  Eiers ansvar: Obligatorisk opplæring av folkevalgte i selskapsjuss og    
      selskapsområdene 
E.   Kommunenes ansvar: Valg av organisasjonsform 
F.  Kommunenes ansvar: Felles politisk saksbehandling i forkant av utskilling  
G.  Eiers ansvar: Informasjon til nye styremedlemmer 
H.  Eiers ansvar: Utarbeidelse av eierstrategi for enkeltselskap 
I.   Honorerte styreoppdrag i selskapet 
J.  Styrehonorar 
K.  Styrets ansvar: Styreevaluering 
L.  Styrets ansvar: Selskapsstrategi 
M.  Styrets ansvar: Etikk, miljø og klima 
N. Kontrollutvalgets plan for gjennomføring av selskaps-og eierskapskontroll. 

Videre arbeid med eierskap 

Eierskapsmeldingen som er utformet innebærer at eierkommunene har et verktøy for å 
profesjonalisere eierskap og dermed sikre bedre ressursutnyttelse av selskapene. Det er 
avgjørende at overordnede føringer blir lagt til grunn for eierskapet og at disse følges opp 
konkrete eierstrategier for enkeltselskapene. Administrasjonene i kommunene forebereder 
arbeidet som igjen vil bli forelagt politisk behandling. Målsettingen er å sikre en evaluering av 
selskapets mål og resultater ifht formål og kommunenes behov. Det vil også bli satt i gang et 
administrativt arbeid med å gjennomgå samarbeide som ikke er hjemlet i 
selskapslovgivningen mtp å rydde i de formelle linjene hva gjelder organisasjonsform og 
styringsdokument, formål og resultat. Det vil være sentralt at styret og daglig leder i 
selskapene involveres i arbeidene nevnt overfor, i tillegg til eiers administrasjon. 
Eierstrategien blir lagt til politisk behandling i hver av kommunene. 
 
Økonomi 
Ressurser til den administrative oppfølgingen av eierskapsmeldingen (eierstrategier for 
enkeltselskap og opprydning  av de uhjemlede samarbeid) bør forankres interkommunalt.  Det 
er søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen til arbeidet.  

Miljø og etikk 
Det er i meldingen lagt en klar føring på styret at miljø og etikk settes på dagsorden. Hvilke 
etiske valg og dilemmaer som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en 
vurdering av mulige dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles 
oppfatning av gråsoner selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta.  
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Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets 
utøvelse av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne 
innkjøp bør gjennomføres. 

Forslag til beslutning i Regionrådet: 
”Indre Østfold regionråd anbefaler at kommunene legger til grunn Langsiktighet, 
samfunnsansvar og åpenhet som overordnede verdier for det interkommunale eierskapet. Og 
at eierprinsipper A – N legges til grunn til grunn for utøvelsen av sitt eierskap.” 

Det var enighet om forslaget med følgende tillegg: ”Det er ønskelig at arbeidsutvalget i 
Regionrådet ser på hvordan det videre arbeidet konkret kan legges opp, og legger fram et 
forslag til behandling i neste møte i Regionrådet.”  

 
 
Vedlegg: 
Eierskapsmelding Indre Østfold 
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Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 27.03.2012 
34/12 Formannskapet 10.05.2012 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1. -2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
 
Behandling: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 3. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Øystein Jaavall (KrF) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med nytt forslag:  
Elever på 1. – 2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til innstilling: 0 stemmer. 
AP/SP sitt forslag til innstilling: 9 stemmer 
 
 
Innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1. -2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
For elever på 1. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 2 kilometer fra 
skolen. For elever på 2.-10. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 4 
kilometer fra skolen. Dette er nedfelt i opplæringsloven § 7-1. I denne sammenheng måles 
avstanden fra dør til dør. Det presiseres likevel at elevene må kunne gå en rimelig distanse 
fram til oppsamlingsplasser. For de som bor lengst inne i boligfeltet er avstanden til skolen ca 
2,3 km. Til oppsamlingsplass ved riksveien er avstanden 1,5 km. Ifl. retningslinjer for 
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skoleskyss fra Østfold kollektivtrafikk er akseptabel gangavstand til oppsamlingsplass for 1. 
trinn i Østfold satt til inntil 1,5 kilometer. 
 
Iflg. opplæringsloven kan det gjøres unntak for de alminnelige skyssgrensene for elever med 
særlig farlig eller vanskelig skolevei. Dette skoleåret er seks elever innvilget busskort som en 
videreføring fra forrige skoleår da det var mye anleggstrafikk i området.  
Skoleskyssen for disse elevene koster Marker kommune ca 6 000 kroner pr. elev pr. år.  
Etter hvert som boligfeltet bygges ut vil dette kunne utgjøre store beløp. En mindreutgift på 
skoleskyssen forutsettes å kunne disponeres av skolen til for eksempel bedre voksendekning 
og tilsyn med elever.  
 
Saken har vært til drøfting i FAU og i elevrådet, og den er orientert om blant skolens ansatte 
og i medbestemmelsesmøte med de tillitsvalgte. Saken ble behandlet i Samarbeidsutvalget 
(SU) 9. februar 2012. Ulike synspunkter er framkommet.  
 
Fra elevrådet gis det uttrykk for at det er greit å følge skyssgrensene, dvs gratis skoleskyss for 
1. trinn og ikke gratis for 2. – 10. trinn.  
 
I et brev fra beboere i Mosebyneset argumenteres det for at det bør være like bestemmelser 
for elevene der og i Lihammeren, og at det bør legges vekt på følgende: 
• Nærheten til vann 
• Gangbroa over til Neset 
• Broer 
• Lave rekkverkshøyder på broa over E18 
• Uoversiktlig trafikkbilde i Ørje sentrum 
Adkomsten til oppsamlingsplassen ved riksvei 21 for de barna som får skoleskyss er også et 
tema i brevet. Veien har ikke fortau, og er ved flere partier nokså uoversiktlig, grunnet 
svinger, bakketopper og kantvegetasjon.  Veien har ingen belysning, noe som gjør 
siktforholdene svært dårlig, spesielt i vintermånedene.  På sommeren har vegetasjonen i 
vegkanten blitt så stor at det har vært problematisk for barna å gå langs kanten, i tillegg 
påvirker det også siktforholdene. Brevet er i sin helhet vedlagt saken. 
 
SU drøftet mulighetene for om det kan tilrettelegges for snuplass for bussen ved begynnelsen 
av Mosebyneset, eller eventuelt bygging av fortau og gatebelysning på strekningen ut mot 
riksveien.  

 
I SU kom man ikke til noen felles konklusjon i saken. Alle er enige om at skoleveien skal 
være trygg, men hva er farlig og vanskelig skolevei? Det kom forslag om man kunne trekke 
inn eksterne instanser til hjelp i denne vurderingen. Det var også enighet om at evt. innsparte 
midler til skoleskyss må komme skole og alle elevene tilgode.  
 
Vurdering: 
Når det gjelder elever bosatt i Mosebyneset boligområde, er avstandene for disse elevene 
under skyssgrensen for elever på 2.-10. trinn. Disse elevene har da ikke rett til gratis 
skoleskyss. Å gå eller sykle til skolen er fysisk aktivitet og slik sett positivt i et 
helseperspektiv. Skoleveien er tilrettelagt med gangvei helt fram til etter gangbrua i Neset. 
Nærheten til vann, kryssing av Storgata og uklare trafikkforhold fram til Ørjesenteret, vil være 
momenter som taler for å bruke betegnelsen særlig farlig eller vanskelig skolevei. Dette vil 
imidlertid gjelde alle elever bosatt i Neset og i Ørje sentrum. Elevenes alder og modenhet vil 
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klart være av betydning i denne vurderingen. Uansett vil det være fullt mulig å kjøpe billett 
selv.  
 
Konklusjon: 
Elever på 1. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss da dette ifl. 
skyssgrensene gir rett på gratis skoleskyss. Elever på 2.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. 
Dette gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2012-2013. 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra beboere i Mosebyneset 
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Skoleskyss for elever bosatt i Lihammeren boligfelt og veien 
videre til Ørje sluser  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 27.03.2012 
35/12 Formannskapet 10.05.2012 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
Rådmannens forslag til  
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
 
Behandling: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag til innstilling. 
Elever på 1. – 7. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 
Elever på 1. – 4. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med følgende forslag til innstilling:  
Følge rådmannens innstilling med å tilby elever på 1. -5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt 
og veien videre til Ørje sentrum gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Forslag fra H om at elever på 1. -7. trinn får gratis skoleskyss: 2 stemmer. 
Rådmannens innstilling: 7 stemmer. 
 
 
Innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
 
 
Bakgrunn: 
For elever på 1. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 2 kilometer fra 
skolen. For elever på 2.-10. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 4 
kilometer fra skolen. Dette er nedfelt i opplæringsloven §7-1. I denne sammenheng måles 
avstanden fra dør til dør. Det presiseres likevel at elevene må kunne gå en rimelig distanse 
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fram til oppsamlingsplasser. For de som bor lengst inne i boligfeltet er avstanden til skolen ca 
3,4 km.   
 
Iflg. opplæringsloven kan det gjøres unntak for de alminnelige skyssgrensene for elever med 
særlig farlig eller vanskelig skolevei. Ifølge prognoser for neste skoleår vil dette gjelde 50 
elever som har fått busskort tidligere. Tre av elevene vil tilhøre 1. trinn. På 6.-10.trinn vil det 
gjelde 22 elever. 
Skoleskyssen for disse elevene koster Marker kommune ca 6 000 kroner pr. elev pr. år.  
En mindreutgift på skoleskyssen forutsettes å kunne disponeres av skolen til for eksempel 
bedre voksendekning og tilsyn med elever.  
 
Saken har vært til drøfting i FAU og i elevrådet, og den er orientert om blant skolens ansatte 
og i medbestemmelsesmøte med de tillitsvalgte. Saken ble behandlet i Samarbeidsutvalget 
(SU) 9. februar 2012. Ulike synspunkter er framkommet.  
 
Elevrådet har disse kommentarene i forhold til at retten til gratis skoleskyss kunne falle bort 
for elevene fra og med 5. trinn: 
• Ved snøvær må gangveien være ferdig måket om morgenen slik at ingen blir fristet til å gå 

ut i veibanen. 
• Veien er farlig pga høy fart på trafikken. 
• Veien er lang med tunge sekker og bade/gymtøy. 
• Det er trangt og farlig mellom sluseboligene. 
• Det er en fare for at det kan bli mye vill sykling med høy fart nedover bakkene. 
 
I et brev fra Lihammeren Vel argumenteres det med følgende for at alle elevene fortsatt skal 
ha gratis skoleskyss: 
• Lang skolevei 3-4 kilometer 
• Forsere nedre sluseport (med glissent gjerde), alternativt smyge seg gjennom partiet 

mellom sluseboligene i håp om at de ikke blir meid ned 
• Forsere Svingbrua ved øvre sluseport (med glissent gjerde) 
• Ta seg over gamle Kanalbrua, med gjerdehøyde 90 cm, smalt fortau og støpt sokkel som 

innbyr til klatring 
• Ta seg over krysset ved Uttersrudgården og videre opp i Ørje sentrum mot skolen. 
Brevet er i sin helhet vedlagt saken. 

I SU kom man ikke til noen felles konklusjon. Alle er enige om at skoleveien skal være trygg, 
men hva er farlig og vanskelig skolevei? Det kom forslag om man kunne trekke inn eksterne 
instanser til hjelp i denne vurderingen. Det var også enighet om at evt. innsparte midler til 
skoleskyss må komme skole og alle elevene tilgode.  
 
Vurdering: 
Når det gjelder elever bosatt i Lihammeren boligfelt og videre mot Ørje sentrum, er 
avstandene for disse elevene under skyssgrensen for elever på 2.-10. trinn. Disse elevene har 
da ikke rett til gratis skoleskyss.  Likevel har disse fått gratis skoleskyss med bakgrunn i 
særlig farlig eller vanskelig skolevei og at avstanden er tett oppunder skyssgrensen. Det er nå 
gangvei helt fram til Ørje sluser. Avstanden til skolen er imidlertid fortsatt tett oppunder 
skyssgrensen. En alternativ skolevei, fortrinnsvis vår og høst, er gjennom skogen og over brua 
ved Marker idrettspark. Å gå eller sykle til skolen er fysisk aktivitet og slik sett positivt i et 
helseperspektiv. Nærheten til vann og uklare trafikkforhold ved slusene og Kanalbrua, vil 
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være momenter som taler for å bruke betegnelsen særlig farlig eller vanskelig skolevei. 
Elevenes alder og modenhet vil klart være av betydning i denne vurderingen. Det anbefales 
ikke at elevene sykler i trafikken før de er 10-12 år. Det blir derfor en forholdsvis lang 
skolevei å gå for de yngste elevene. Elevene fyller 10 år det året de begynner på 5.trinn. Med 
bakgrunn i denne vurderingen vil en innstille på at elever til og med 5. trinn fortsatt får 
busskort. Det vil uansett være fullt mulig å kjøpe billett selv på bussen. 
 
Konklusjon: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
Vedlegg: 
Brev fra Lihammeren Vel 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  23.04.2012 
Saksmappe:  12/278 
 

 

 

Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser- Eidsberg/Marker  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 08.05.2012 
36/12 Formannskapet 10.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Øyeblikkelig hjelp døgnsenger legges midlertidig til Edwin Ruud omsorgssenter i 
Eidsberg 

2. Kapasitet ved Edwin Ruud frigjøres ved midlertidig overføring av sengeplasser til 
Marker kommune. 

3. Prosjektet bistår Marker og Eidsberg kommuner med å finne en hensiktsmessig 
løsning. 

4. Styret for Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS vil foreslå hvordan ev. 
merkostnader skal finansieres. 

5. Søknad om midler kan sendes 01.07.12 med forbehold om politisk avklaring i 
kommunene. 

6. Ved stor pågang om korttids/avlastningsplasser i Marker kommune kan vi benytte 2-
sengsrom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 

 
 
Sammendrag: 
Øyeblikkelig hjelp døgnfunksjon vil være pålagt i alle kommuner fra 01.01.16. Det er i 
statsbudsjettet åpnet for at kommunene og foretakene kan søke om midler for å finansiere 
tjenesten allerede i 2012. Saken ble diskutert i styringsgruppemøte den 16.03.12. Det ble 
enighet om at Eidsberg og Marker skulle legge til rette for at prosjektet ved Åsmund 
Kobbervik allerede i 2012 kunne søke midler om etablering av Øyeblikkelig Hjelp 
Døgnsenger i Indre Østfold. 
Søknad om korttids- og avlastningsplasser varierer veldig. For å sikre at alle som har behov 
for hjelp får det, ser vi det nødvendig å åpne for 2-sengs rom i perioder.  
 
Bakgrunn: 
Øyeblikkelig Hjelp Døgnfunksjon vil være en krevende øvelse for alle landets kommuner og 
sykehus, og det vil være fordel om vi får innvilget søknaden på et tidlig tidspunkt slik at vi får 
gjort oss noen erfaringer før ordningen er pålagt – fra 01.01.16. 
 
Vurdering: 
Det er imidlertid viktig å understreke at bare fjerdedelen av landets søknader vil innvilges fra 
2012. Den neste fjerdedelen kommer inn under ordningen i løpet av 2013. I 2014 vil to 
fjerdedeler av landets ØHD- tilbud være etablert. Siste rest kommer i 2015.  
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Konklusjon: 
Marker kommune legger til rette for at prosjektet kan søke midler om Øyeblikkelig Hjelp 
Døgnsenger allerede 01.07.12. Ved stor pågang av plasser, kan vi bruke korttidsavdelingen 
som 2- sengs rom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Unni Degnes 
Dato:  19.03.2012 
Saksmappe:  12/196 
 

 

 

Barnehagetilbudet i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 27.03.2012 
37/12 Formannskapet 10.05.2012 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 1,40 
stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  

 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
 
Behandling: 
Utvalget kom med følgende forslag til representanter til punkt 5: 
Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie (H) og Øystein Jaavall 
(KrF). 
 
Rådmannens forslag til vedtak med utvalgets forslag til representanter til pkt. 5, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 1,40 
stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 
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5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  
Utvalget består av Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie 
(H) og Øystein Jaavall (KrF). 
 

 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret behandlet sak om rullering av lokale retningslinjer om likeverdig behandling 
av ikke-kommunale barnehager i sitt møte 13.mars i k.sak 24/12. I vedtaket ber kommune-
styret om en helhetlig drøfting av kommunens barnehagetilbud. Drøftingen skal skje i 
oppvekst- og omsorgsutvalget, og legges fram for kommunestyret.  
 
Barnehagenes oppdrag er gitt i Lov om barnehager med forskrifter. Rammeplan for 
barnehager er den mest sentrale forskriften som beskriver kvalitet i barnehagen inngående. 
Lokale mål for Marker kommune er beskrevet i Oppvekstplan for barn og unge og 
Barnehageplan for Marker kommune (kommunestyret – PS 52/11) 
 
 

Rett til plass: 
 

Marker kommune plikter å tilby plasser til alle brukere som ønsker det dersom  
 

1. det søkes ved hovedopptaket 1. mars 
2. barnet fyller ett år innen utgangen av august det året hovedopptaket er. Barnet har da 

rett til plass fra august samme år 
 
Høsten 2011 fikk alle som fylte kriteriene over plass. I tillegg fikk noen plass utover dette, for 
eksempel ønsket noen å begynne litt senere enn august – og noen fikk plass selv om de var for 
små. Barn med spesielle behov blir prioritert. Noen – som ikke fylte kriteriene for alder – og 
ønsket plass fra nyttår 2012 – ble satt på venteliste. Det er kostbart for alle barnehagene å 
”holde av” plasser.  
 
Etter at opptaket var foretatt, bemannet alle barnehagene med det personalet som var 
nødvendig for å oppfylle lover og forskrifter. Det er for eksempel lovkrav til hvor mye 
pedagog det skal være på et visst antall barn. Barnehagene blir bemannet etter antall barn, å 
bemanne opp så det er ledig kapasitet er kostnadskrevende. Dette betyr at barn som søker 
utenom hovedopptak settes på venteliste. 
 
 

Venteliste 
 

Marker kommune har gjennom barnehageåret 2011/2012 hatt venteliste. Det har kommet 
søkere gjennom hele året. Forklaringen på dette er at foreldre i permisjon går ut i jobb på 
andre tider enn august, det kommer barn flyttende til Marker – og det kommer søkere som er 
anbefalt fra andre instanser (helsestasjon, barneverntjeneste, NAV o.a.). Det har også vært 
søkere bosatt utenfor kommunen, men med jobb i Marker som har ønsket å ha barna sine her. 
Det har lykkes kommunen å skaffe plass til noen av disse barna gjennom året, men det har 
stadig kommet til nye. Ventelisten har stort sett ligget på 10-12 barn med ønske om ulike 
plasstyper. 
 
 

Oppvekstplan for barn og unge: 
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Vedtatt av kommunestyret – PS-23/11. De viktigste målsettingene som gjelder barnehage i 
denne planen er: 
 

- det bør opprettes et spesialpedagogisk team for barnehager og skole for å sikre god 
oppfølging, rådgivning og koordinering 
- Marker kommune skal ha et godt og helhetlig tilbud til barn, unge og deres familier 
- det skal være fokus på tidlig innsats for alle i barnehage og småskole (1.-4.) ved at det settes 
inn ressurser for å fokusere på barns grunnleggende ferdigheter 
 
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til hjelp. Det er kommunens ansvar å sørge for at slik 
hjelp blir gitt, det er også kommunens ansvar å finansiere slike tiltak.  PPT er en sentral 
støttespiller. Per d.d. har ikke Marker kommune spesialpedagog spesielt til å jobbe med barn i 
barnehager. Hjelp til barn som har enkeltvedtak har blitt løst innenfor hver enkelt barnehage. 
Man vet at det er mangel på pedagoger, og det kan i framtida bli en utfordring å få kvalifisert 
personale til å gi slik hjelp. Det finnes heller ikke noe samarbeidsforum for de som jobber på 
denne måten. Vi ser at behovet for hjelp til barn i førskolealder er økende, både i form av 
spesialpedagog og assistenter til styrking av grunnbemanning. En spesialpedagog i 100 % 
stilling vil koste ca. kr. 540 000,- inkl. sosiale utgifter. 
 
 

Barnehageplan for Marker kommune: 
 

Vedtatt av kommunestyret – PS-52/11. Planen omhandler alle sider av barnehagetilbudet i 
Marker kommune, og gir en beskrivelse av kvalitet, kapasitet, rammebetingelser og til dels 
økonomi. Mål som vil være utslagsgivende for økonomi er (foruten tilskuddsordningene): 
 

- Økt pedagogtetthet fører til at det blir flere som har kompetanse til å se enkeltbarnet, de er 
med på å fange opp barn som er i gråsonen. Gjennom tidlig innsats er vi med på å forebygge 
for videre problemer og at vi kanskje på sikt kan redusere enkeltvedtak i skolen 
- Marker kommune skal tilstrebe seg å ha flere pedagogiske ledere per avdeling. De ufaglærte 
skal også få tilbud og anledning til å ta utdanning innen faget 
 
Differansen mellom assistent og pedagog er ca kr. 140 000 per årsverk per år. For den 
kommunale barnehagens del vil det da si at ved 3 avdelinger erstattes 3 assistenter med 
pedagoger. Kostnad per år vil bli ca 420 000,-. Ved 4 avdelinger kr. 560 000,-. 
 

 
Situasjonen i barnehagene nå – og ved oppstart av nytt barnehageår: 
 

De private barnehagene har per d.d. utnyttet sin kapasitet mht bemanning og areal. Grimsby 
har areal å gå på, og må utvide sin bemanning for å oppfylle brukernes rettigheter. Grimsby 
barnehage har nå ca 3 avdelinger (54 plasser omregnet til barn over 3 år). Det tilsier en 
grunnbemanning på 9 – herav 3 pedagogiske ledere og 6 assistenter/fagarbeidere i tillegg til 
styrerressurs. De private barnehagene får kommunalt tilskudd på bakgrunn av dette. 
 
Ved opptaket til nytt barnehageår 2012/2013 er søkermassen økende. De private barnehagene 
har tatt opp noen flere barn. De barna som har ønsket plass i privat barnehage, men som det 
ikke er funnet plass til, er tilbudt plass på Grimsby. Det betyr at Grimsby må utvide sin 
kapasitet, i hovedsak vil det si at det må ansettes flere i grunnbemanningen. Dette vil medføre 
økte kostnader for kommunen. 
 
Det er 3 måter å løse dette på: 
 

Alternativ 1. Dersom det skal løses mest mulig kostnadseffektivt, må det ansettes 
grunnbemanning etter eksakt barnetall som blir tatt opp til barnehagen. Det vil si at søkere 

 Side 19 av 29   
 



  Sak 37/12 
 

utenom hovedopptaket blir satt på venteliste. De vil da ikke få tilbud om plass uten at det er 
endringer i barnehagene (noen som flytter eller lignende). 
 
Alternativ 2. Det opprettes en hel avdeling på Grimsby. Da vil barnehagen fra høsten av – slik 
det ser ut nå – ha ledig kapasitet til 12 barn over 3 år eller 6 barn under 3 år.  
 
Alternativ 3. Det ansettes som alternativ 1 til eksakt antall barn, men av dette ansettes det en 
hel pedagogisk leder, slik at barnegruppen kan utvides ved behov innenfor lovens krav om 
pedagogtetthet. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året 
etter behov etter hver som søkere melder seg. På den måten kan venteliste unngås uten at det 
drives med ledig kapasitet.  
 
Økonomiske konsekvenser for utvidelse på Grimsby: 
 

Alternativ 1 
Økt pedagogressurs  0,73 stilling  lønn inkl sos. utg. kr  367 000,- 
Økt assistentressurs  1,12 stilling  lønn inkl sos. utg. kr  405 000,- 
Totalt          kr. 772 000,- 
          ========= 
Det kan beregnes en inntektsøkning på ca 167 000 (økt foreldrebetaling) minus ev. 
søskenmoderasjon 
 

 
Alternativ 2 
Økt pedagogressurs  1,40 stilling  lønn inkl.sos. utg kr    704 000,- 
Økt assistentressurs  2,45 stilling  lønn inkl sos. utg kr    880 000,-
Totalt          kr.1 584 000,- 
          ========== 
Foreldrebetaling er det vanskelig å anslå, kr 27 000 per plass/år (minus ev søskenmoderasjon) 
 
           
Alternativ 3 
Økt pedagogressurs  1,40 stilling  lønn inkl. sos. utg kr  704 000,- 
Økt assistentressurs  0,45 stilling  lønn inkl. sos. utg  kr  163 000,-
Totalt          kr. 867 000 
          ========= 
I tillegg får rådmannen fullmakt til å ansette assistentressurs i inntil 1,55 stilling, 
(inntil kr. 562 000,-). Foreldrebetaling er det vanskelig å anslå, kr. 27 000 per plass/år (minus 
ev søskenmoderasjon) 
 
Alle utregninger gjelder for helt år. 
 
 

Økonomiske konsekvenser forslagene om bemanning og kompetanse NOU 2012:1: 
 

I omtalte k.sak 24/12 ble administrasjonen også anmodet om å utrede hvilke økonomiske 
konsekvenser forslagene om bemanning og kompetanse NOU 2012:1 – Til barnas beste, kan 
få for Marker kommune. 
 
NOU 2012:1 er ute på høring. Det tas sikte på at loven som helhet vil trå i kraft fra 
01.01.2013. Grunnbemanningen (voksentettheten totalt) foreslås ikke økt fra dagens normer, 
men det skal være en større andel pedagoger og fagarbeidere. De foreslåtte paragrafene om 
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bemanning sies at skal gradvis opptrappes fram til 2020. Det er uvisst i hvilken takt dette vil 
skje. Kravene om pedagogisk bemanning er store, og det er fra før stor mangel på førskole-
lærere i Norge, slik at disse må utdannes først. Fagarbeidere er også en forholdsvis ny yrkes-
gruppe, det kreves også rekruttering til denne. 
 
Hvis vi tar utgangspunkt i høstens søkertall og bemanningsbehov ved Grimsby barnehage, 
kan vi få en viss pekepinn på økte kostnader.  
 

Bemanning på Grimsby høst 2012 (minimum, beregner ut fra 60 barnehageplasser omregnet 
til over 3 år): 
Pedagog – 3,33 stillinger -    kr.  1 675 000 inkl. sos. utgifter 
Assistent – 6,67 stillinger   kr.  2 413 000 inkl. sos. utgifter
Totalt      kr. 4 088 000 inkl. sos. utgifter 
       ==================== 
Tilsvarende i 2020: 
Pedagog – 5 stillinger    kr.  2 516 000 inkl. sos. utgifter 
Assistent – 2,5 stillinger   kr.    905 000 inkl. sos. utgifter 
Fagarbeider – 2,5 stillinger   kr.     950 000 inkl. sos. utgifter 
Totalt      kr. 4 371 000 inkl. sos. utgifter 
       ==================== 
Differanse: 283 000,- som da ville bli den direkte årlige økonomiske konsekvensen. I tillegg 
kommer utslaget dette vil gi for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Med utgangs-
punkt i utregningen over vil de på årsbasis utgjør ca kr 500.000. Det vil si samlet for den 
kommunale og tilskudd til de ikke-kommunale på kr 783.000.     
 
 
Vurdering: 
 

Grimsby barnehage må utvide fra høsten 2012 for å kunne tilby plass til de som ønsker det. 
Av de tre alternativene som skisseres foran mener rådmannen at alternativ 3 er det som 
fremstår som det beste. Grimsby bemannes da opp etter eksakt antall barn, men av dette 
ansettes det en hel pedagogisk leder, slik at barnegruppen kan utvides ved behov innenfor 
lovens krav om pedagogtetthet. Rådmannen må da gis fullmakt til å ansette assistenter/ 
fagarbeidere utover i året etter behov etter hvert som søkere melder seg. På den måten kan 
venteliste unngås uten at det drives med ledig kapasitet. På årsbasis vil dette alternativet koste 
kommunen ca kr 867.000 med fratrekk av økt foreldrebetaling for flere barn, mens det for 
høsten 2012 vil koste ca kr 360.000 med fratrekk på kr 100.000 for foreldrebetaling, dvs. en 
netto merutgift på ca. kr 260.000. Avhengig av antall barn og behov for utvidelse kan dette 
øke med inntil kr 562.000 med fratrekk for foreldrebetaling – jfr. eventuelt behov for 
ytterligere økte assistensressurser. 
 
Økte utgifter Grimsby vil normalt slå ut også på tilskuddet til de ikke-kommunale 
barnehagene, men dette vil avhenge av hvor mange nye barn som til slutt tilbys plass og som 
takker ja. Dersom vi tar utgangspunkt i 7 barn uten ekstra assistentressurs utover det som 
ligger i alternativet, vil dette nær balansere med vedtatte satser – dvs. det vil ikke slå vesentlig 
ut i samlet overføring til de ikke-kommunale barnehagene. Færre enn 7 vil slå ut med økt 
tilskudd til de ikke-kommunale og flere enn 7 vil slå ut med mindre tilskudd. Eventuelt 
ytterligere økte assistensressurser vil som utgangspunkt gi økt tilskudd til de ikke-
kommunale, men dette vil igjen avhenge av antall barn. Den endelige fasiten på hvordan dette 
vil slå ut vil vi i praksis ikke vite før regnskapet foreligger og de endelige tallene for barn 
fordelt på store og små foreligger for alle barnehagene. 
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For vider drøfting angående det samla barnehagetilbudet i kommunen foreslår rådmann at det 
nedsettes et utvalg som vurderer dette videre og legger fram konklusjonen for utvalg og 
kommunestyret. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  03.05.2012 
Saksmappe:  12/282 
 

 

 

MOTVINDKRAFT i Marker Søker om fri leie av lokaler 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/12 Formannskapet 10.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Foreningen MOTVINDKRAFT I MARKER får fri leie av lokaler  for 2 folkemøter  i 
Storesalen og 2 medlemsmøter i kommunestyersalen i Marker rådhus.  
 
 
 
Bakgrunn: 
Viser til  E-post fra MOTVINDKRAFT I MARKER datert 23.04.2012 der de skriver 
følgende: 
 
”Viser til samtale vi hadde om muligheter for fri leie av lokaler. 
En gruppe har nå dannet foreningen MOTVINDKRAFT I MARKER. 
Denne foreningen er nylig startet med det formål å arbeide for å bevare Markers natur for 
framtida og å informere om vindkraftverks skadevirkninger og hindre etablering av 
vindkraftverk i Marker.  
 
Vi søker med dette om fri leie av lokaler i rådhuset. 
 
Foreløpige planer for møter i 2012 er: 
 
To åpne folkemøter i storsalen med foredrag om ulike temaer.  
 
To medlemsmøter i kommunestyresalen. 
 
Det kan godt hende at denne søknaden ikke passer inn i det eksisterende reglementet, men vi 
mener at vindkraft i Marker er en så spesiell sak at vi håper på et positivt svar. ” 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vil imøtekomme søknaden og  foreslås at foreningen MOTVINDKRAFT I 
MARKER for fri leie av lokaler etter oppsatt møteplan. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  03.05.2012 
Saksmappe:  12/301 
 

 

 

Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak.  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/12 Formannskapet 10.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
Høringsuttalelse til NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak som støtter  modell 1 vedtas. 
 
 
Sammendrag: 
Arbeidsdepartementet har oversendt «NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak» på høring, med 
frist til 13.07.12 til å gi uttalelser til utredningen.  
 
Marker kommune er glad for at Brofoss utvalget ønsker  å styrke arbeidsmulighetene for 
personer med redusert arbeidsevne. Vi er også tilfredse med at utvalget understreker 
behovet for å øke innsatsen overfor disse målgruppene. Dette er etter vår oppfatning helt 
nødvendig, dersom en skal lykkes med å få flere ut i arbeidslivet.   
 
Vi registrerer samtidig at utvalget er delt i sin anbefaling av fremtidig innretting av 
arbeidsrettede tiltak, og har fremsatt forslag til tre ulike modeller. På bakgrunn av dette bør 
det etter vår oppfatning utarbeides en stortingsmelding, der Regjeringen klargjør sine 
preferanser. Slik vil man få det nødvendige grunnlaget for å treffe riktig beslutning.  
 
Marker kommune støtter imidlertid modellen som har størst tilslutning i utvalget, heretter 
kalt modell 1. 
 
Vurdering: 
Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak 
 
Som eier av vekstbedriften INNOVI AS har Marker  kommune i løpet av 13 år bygget opp et 
godt virkemiddelapparat for NOUens målgrupper.  I forhold til hva fungerer bra så er det bl.a 
 samspillet med andre kommunale tjenester. Dette er et samspill som utvikles over tid, og 
som kan redusere de negative konsekvensene av å stå på venteliste, samtidig som effekten 
av selve tiltaket blir forsterket. Dette gjelder spesielt for de personene som har de mest 
sammensatte utfordringer i forhold til å komme ut i arbeid. Samtidig så er dette personer 
hvor verdien av en endret livssituasjon gir størst endring i den enkeltes livskvalitet på den 
ene siden, samtidig er det der den samfunnsøkonomiske gevinsten ved godt koordinerte 
tiltak er størst. Det er i forslag 1 hvor denne gruppen blir best ivaretatt. 
 
Det kommunale eierskapet er etter vår mening en styrke for attføringsarbeidet, og sikrer 
langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor bedriften(e). Våre eierrepresentanter i 
bedriftens styre bidrar med viktig lokalkunnskap, helsefaglig kompetanse og tverrfaglig 
tenkning, som er avgjørende for å skape gode løsninger for våre innbyggere med redusert 
arbeidsevne. Denne kunnskapen ivaretas best i modell 1, gjennom en videreutvikling av 
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dagens system, basert på et tett samarbeid mellom kommunene, NAV som bestiller og 
tiltaksbedriften som leverandør.  
Samtidig ser vi klart at dette systemet har forbedringspotensial. Blant annet er det behov for 
mer helhetlige attføringsløp, uten uhensiktsmessige tidsavbrudd. I dag er ventetiden for å 
komme inn i et tiltak for yrkesrettet attføring generelt for lang. Dette er uheldig da det 
medfører tap av motivasjon for den enkelte, og i mange tilfeller faller brukere ut fra en  

positiv utvikling. I så måte er modell 1s dreining fra aktivitetsrettede til individrettede tiltak 
et viktig steg i riktig retning, da dette vil gi mer fleksible løsninger tilpasset den enkelte.  

Vi støtter også kravene i modell 1 om bl.a. oppdatert metodikk og kompetanse hos 
tiltaksbedriftene og krav til endringsprosesser hos bruker. I tillegg tas det til orde for å stille 
krav til ordinært arbeidsliv om å styrke sin inkluderingskompetanse. Vi mener dette til 
sammen vil styrke tilbudet til målgruppene. 

Marker kommune støtter et samlet utvalg i at mer av attføringen skal foregå i ordinært 
arbeidsliv. Vi vil imidlertid påpeke at attføringsarbeidet fremdeles må utføres av personer 
med nødvendig attførings‐ og inkluderingskompetanse. Vi er svært usikre på om 
næringslivet er klar til å overta det arbeidet som er foreslått i modell 2, den såkalte 
arbeidsinkluderingsmodellen. Etter vårt syn vil modell 2 kunne medføre at dagens vekst‐ og 
attføringsbedrifter blir borte. Sammen med bedriftene vil også deres ekspertise i tilrettelagt 
arbeid og attføring forsvinne. Dette er ekspertise som det vil være svært vanskelig samle 
igjen når det viser seg teoriene bak modell 2 viser seg å ikke stemme med virkeligheten.  
 
Vi stiller oss også sterkt kritiske til at det er riktig og hensiktsmessig at NAV gis en utvidet 
rolle i attføringsarbeidet, som arrangør av attføringstjenester slik modell 2 forutsetter. Etter 
vår mening bør NAV fortsatt ha rollen som avklarende, kontrollerende og oppfølgende 
instans.  
 
Når det gjelder arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med 
uførepensjon, er vi glade for at flertallet av utvalgets medlemmer går inn for å videreutvikle 
denne ordningen. For denne målgruppen opplever vi at det er et tydelig udekket behov, som 
må møtes med flere tiltaksplasser. 
 
Konkurranseutsetting 
Dagens eierskapsmodell forutsetter at et eventuelt overskudd skal komme tiltaksdeltakerne 
og bedriftene til gode.  Dette prinsippet bør videreføres. Attføringsarbeidet er etter vårt syn 
lite egnet for anbudsutsetting. Vi frykter at kvaliteten i arbeidet blir vesentlig redusert 
dersom dette arbeidet overtas av bedrifter som har bedriftsøkonomisk overskudd som 
fremste formål. Vi frykter at et anbudssystem vil redusere tilbudet til brukerne og da særlig 
for de brukerne som har størst bistands‐ og/eller tilretteleggingsbehov. Med kommunal 
eierstruktur sikrer man videre et geografisk likeverdig tilbud til brukerne i distriktene.    
 
Konklusjon: 
Høringsuttalelse til NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak som støtter  modell 1 vedtas. 
 
Vedlegg: 
Sammendrag av Brofoss-rapporten med alternative modeller. 
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Etablering av bruktbutikk  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/12 Formannskapet 10.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

1. Bruktbutikk etableres som eget ansvar under virksomhet kultur og fritid. 
2. Virksomhetsleder kultur og fritid er ansvarlig for driften. 
3. Kostnadene ved oppstart og første driftsåret belastes kommunale folkehelsemidler. 
4. Husleiekontrakt for bruktbutikken godkjennes. 
5. Driften av bruktbutikken evalueres etter 1 års drift.  

 
 
Bakgrunn: 
Det ble i vedtak i utvalget for oppvekst og omsorg gitt godkjenning for etablering av 
bruktbutikk i kommunal regi. Arbeidet er i gangsatt og lokaler leies av Ivar Nilsen. 
Lokalet er på 180m2 og 25m2 kjellerlokale. Leiesummen er kr. 7000.-/mnd. + strøm. 
For oppstartåret og etablering, vil det benyttes kommunale folkehelsemidler. Første driftsåret 
vil være å anse som et prøveår. I løpet av året vil det bli vurdert å prøve å få med frivillige lag 
og foreninger som medeiere. Det forutsettes at driften vil være selvfinansierende etter 
oppstartsåret. Dersom dette ikke skjer, vil kommunestyret varsles. 
 
Bruktbutikken foreslås organisert som egen avdeling med eget budsjett under virksomhet 
kultur og fritid, og virksomhetsleder vil være ansvarlig for driften. Det må søkes engasjert en 
daglig leder på noen timer hver uke, slik at virksomhetsleder ikke har det daglige 
oppfølgingsansvaret. 
 
Det forsøkes å ha åpent de fleste dager i uken, noe avhengig av hvor mange hjelpere som vil 
være aktive. Frivillige hjelpere rekrutteres innenfor alle frivillige og offentlige instanser. 
 
Vurdering: 
Bruktbutikk i kommunal regi åpnes så snart som mulig, da lokaler er under oppussing. I 
prøveåret organiseres butikken under virksomhet kultur og fritid, med virksomhetsleder som 
ansvarlig for driften. Driften og organiseringen evalueres innen 1.5.13. 
Husleieavtalen godkjennes og undertegnes av ordfører.  
 
Konklusjon: 
Bruktbutikk etableres som eget ansvar under virksomhet kultur og fritid. Virksomhetsleder 
kultur og fritid er ansvarlig for driften. Oppstart av butikk skjer så snart som mulig. 
Husleiekontrakt for bruktbutikk godkjennes. 
 
Vedlegg: 
Leieavtale 
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Saksbehandler: Hanne Beate Vigen Hattestad  Dato:  25.04.2012 
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Støtte til utgivelse av biografi om Jacob Nicolai Wilse  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/12 Formannskapet 10.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune bevilger kr 10.000,- for 2012 og kr 10.000,- for 2013 til bokprosjektet 
biografi om presten og vitenskapsmannen Jacob Nicolai Wilse.   Beløpet  for 2013 avsettes på 
budsjettet for 2013.  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost Ansvar 1010 – Art. 1140 – funksjon 
100.    
 
Tilskuddet gis under forutsetning av at den fremsatte finansieringsplan blir vedtatt.  
 
 
Sammendrag: 
En viser til brev fra Interessegruppen for biografi om Jacob Nicolai Wilse v/Per Kristian 
Skulberg og Stig M. Sandem datert 6. mars 2012.   
 
De ønsker å lage en biografi om presten  og vitenskapsmannen Jacob Nicolai Wilse som er 
født i Danamark 24. januar 1735  og døde 23. mars 1801 i Eidsberg. 
 
Nyere forskning viser bl.a. interessante og viktigs sider ved Wilses innsats på flere områder 
bl.a. innen landbruk, værvarsling, folkeopplysing mv. og den store betydning Wilse har hatt 
på utviklingen av det samfunnet vi i dag kjenner.  De ønsker å  dokumentere, dramatisere og 
gi historien et levende bilde inn i vår tid.  
 
En bok som dette blir et kulturhistorisk prosjekt som planlegges ferdig i 2014, dvs. 200 års 
jubileumeet for Norges grunnlov.  
 
Bokprosjektet går over 2 år 
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Kommunen  har  mottatt E-post fra ordfører Knut Espeland,  Spydeberg kommune 19.04.2010  
som oppfordrer  til at kommunene bidrar med omsøkt beløp (kr. 10.000,-).De 
legger saken frem i møte 8 mai.  
 
Ordfører i Eidsberg kommune Erik Unaas meddeler også at de har bevilget kr 
10.000.  
 
 
Konklusjon: 
 
Ut i fra ovenstående foreslår rådmannen å  støtte bokprosjektet og at Marker kommune 
bevilger kr 10.000,- for 2012 og kr 10.000,- for 2013 – Til sammen kr 20.000,-   Beløpet  for 
2013 avsettes på budsjettet for 2013.  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost Ansvar 1010 – Art. 
1140 – funksjon 100.  
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Interessegruppen,  6. mars 2012 med vedlegg. 
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Sammendrag av Brofoss‐rapporten 
 
Da Regjeringen i januar 2011 satte ned Utvalget for arbeidsrettede tiltak tok det ifølge mandatet 
utgangspunkt i at arbeid for alle er et overordnet mål, og det faktum at altfor mange står utenfor 
arbeidslivet. Utvalget skulle bl.a. vurdere vekst‐ og attføringsbedriftenes (såkalte skjermede 
virksomheter) rolle i arbeidsmarkedspolitikken, og se på alternative modeller for hvordan behovene 
til målgruppene kan dekkes i fremtiden. Videre skulle rollefordelingen mellom tiltaksbedriftene, 
deres eiere, Arbeids‐ og velferdsetaten og andre aktører gjennomgås. Forslag til forbedringer skulle 
holdes innenfor en kostnadsnøytral ramme. 


Utvalget greide ikke å samle seg om en modell og leverte i begynnelsen av februar 2012 en tredelt 
innstilling.  Uenigheten kan veldig kort oppsummeres slik: 


Noen medlemmer i utvalget ønsker å utvikle dagens ordning med forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter 
(modell 1), andre medlemmer ønsker kun å bruke ordinære bedrifter som arena (modell 2), og noen 
ønsker å åpne for flere enn dagens forhåndsgodkjente bedrifter i enkelte tiltak (modell 3). 


Samtlige modeller går inn for økt bruk av ordinært arbeidsliv som attføringsarena. Modellene 1 og 3 
er enige om å beholde VTA‐tiltaket (varig tilrettelagt arbeid) som i dag, med en økning av antall 
plasser. Slik ASVL leser det går også modell 2 inn for en videreføring av VTA.  


 


Modell 1:  Individ‐ retting og forhåndsgodkjenning 


Denne har størst tilslutning i utvalget (6 medlemmer), og støttes av ASVLs representant i utvalget. 


Modell 1 har hovedfokus på brukere med sammensatte bistandsbehov. Med dette menes ikke bare 
utfordringer med sykdom, skade eller lyte som hindrer arbeidsdeltakelse, men at personen sliter 
med å mestre livet sitt i bredere forstand.   


Modellen baserer seg på en videreutvikling av dagens system med direkte avtaler mellom NAV og 
forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter (tidligere tiltaksarrangører). Hovedgrepet er å flytte innsatsen fra 
aktivitetsrettede til individrettede tiltak, hvilket innebærer at fire av dagens tiltak erstattes med to 
nye tiltak: 


• Arbeidsinkluderende tiltak (APS og Avklaring og AB ved behov) 


• Kvalifiserende tiltak (AB og KIA) 


Dette betyr at en skal jobbe helhetlig og også bruke AB når det er behov for det. 


Det legges opp til at ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag skal brukes som arena i 
attføringsarbeidet, men det understrekes at det ikke alltid er hensiktsmessig, spesielt i en tidlig fase 
av tiltakene. 


Modellen legger opp til en videreføring av dagens modell når det gjelder VTA, VTO (varig tilrettelagt 
arbeid i ordinær virksomhet) og TIA (tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift). Det skal i større grad 







vurderes om det er mulig å bruke ordinært arbeidsliv som arena for attføringen, der det er 
hensiktsmessig. 


Modellen åpner for at VTA‐ansatte kan ansettes på prøve i ordinære bedrifter med rettrettmulighet. 
Tiltaksbedriftene vil ha ansvar for oppfølging av VTA‐ansatte. 


Modellen legger ikke opp til at Arbeids‐ og velferdsetaten skal utføre attføringstjenester for personer 
med sammensatte bistandsbehov, men forsterker etatens rolle når det gjelder arbeidsavklaring og 
oppfølging av tiltaksbedriftene. 


 


Modell 2: Arbeidsinkluderingsmodellen 


Modell 2 går inn for å satse på ordinært arbeidsliv som fremtidens attføringsarena. Modellen har 
tilslutning fra 5 av utvalgets medlemmer. 


Modellen innebærer blant annet: 


• Skarpere søkelys på oppfølgingsfunksjonen inn mot ulike typer trenings‐, opplærings og 
arbeidsforhold i det ordinære arbeidslivet 


• Vekt på tidlig utplassering i ordinært arbeidsliv 


• Styrke inkluderingskompetansen i det ordinære arbeidsliv 


• Økning av disse tilbudene på bekostning av midlertidige tilbud i skjermede omgivelser 


• Slippe til flere aktører som kan bidra med kraft og kompetanse inn i arbeidslivet og åpne for 
at NAV selv kan yte denne type tjenester 


Målet er også at man gjennom et fleksibelt individuelt tilpasset oppfølgingstilbud, kombinert med 
andre virkemidler, vil redusere opplevd arbeidsgiverrisiko.  


Slik ASVL ser det vil modellen bety en radikal nedtrapping av store deler av skjermet sektor. Modellen 
legger også opp til at NAV på sikt selv overtar det meste av attføringsarbeidet og bruker ordinært 
arbeidsliv som arena.  


Modell 3: Modell for konkurranseutprøving  


Innholdet i modell 3 befinner seg mellom modell 1 og 2, og har tilslutning fra 3 av utvalgets 
medlemmer. 


Modellen legger opp til ett eksternt tiltak (skal foregå i ordinært arbeidsliv) og ett internt tiltak 
(foregår i skjermet sektor). 


Det interne tiltaket, som har fått navnet Opplæring og praksis (OoP), er en sammenslåing av APS, 
Kvalifisering og delvis AB. Tanken er at dagens tre tiltak erstattes med et mer fleksibelt konsept. Med 
konsept menes metodiske opplegg rettet mot bestemte målgrupper. Det nye tiltaket (OoP) 
forbeholdes forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter. 







Det andre tiltaket, Arbeidspraksis med støtte (AmS), baserer seg på tidlig utplassering i ordinære 
virksomheter (ligner på supported employment). AmS‐tiltaket anbudsutsettes gjennom begrenset 
konkurranse mellom tilbydere som tilfredstiller visse kriterier, som skal sikre seriøsitet og kvalitet. 


Modell 3 legger opp til at det skal være en konkurranse mellom tiltakene AmS og OoP – i motsetning 
til modell 2 som har tidlig utplassering i ordinære bedrifter som hovedregel. Formålet med 
konkurransen mellom tiltakene AmS og OoP er å stimulere til bedre kvalitet og utvikling.  


Desentralisert myndighet og lokal tilpasning er viktige elementer i modell 3, og det forutsettes at 
fordelingen mellom tiltakene OoP og AmS avgjøres lokalt. Dette innebærer at konseptene innenfor 
OoP‐tiltaket utformes i et samarbeid mellom Arbeids‐ og velferdsetaten og tiltaksbedriften.  


Slik ASVL leser modell 3 er det stor usikkerhet med tanke på hvor mange tiltaksplasser skjermet 
sektor til enhver tid vil ha. Så lenge det ikke foreligger en tydelig fordeling av de to tiltakene på 
overordnet nivå, kan i praksis all attføring foregå i ordinært arbeidsliv, med anbudsutsetting. Modell 
3 betyr også at NAV blir en konkurrent til Vekst og Attføringsbedriftene.   


Medlemmene bak modell 3 foreslår å styrke tiltakene VTA og VTO, både når det gjelder antall 
tiltaksplasser og når det gjelder innhold. Det foreslås at disse tiltakene blir skilt ut som en egen post 
på statsbudsjettet 
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Interkommunal eierskapsmelding 
 
Kommunene i IØ har de siste årene økt omfanget av samarbeidet om ulike deler av 
tjenesteproduksjon. De er organisert i ulike organisasjonsformer og har ulik grad av 
oppmerksomhet og styring fra eierne. Det er 10 interkommunal selskaper i Indre Østfold og 21 
aksjeselskaper som her er tatt med. I tillegg er det en rekke samarbeid gjennom kommuneloven 
§ 27 samarbeid, stiftelser, foreninger og vertskommuneløsninger. Totalt er det 83 registrerte 
samarbeid på tvers av kommune. Vi har i denne meldingen valgt å se på AS og IKSene.  
 
Det er flere årsaker til at vi har valgt å se på det interkommunale eierskapet:  
 


 Fristilling som selskapsutskillelse kan utgjøre et tveegget sverd og mange av dagens 
selskaper kjenner på utfordringene knyttet til lav eller manglende oppmerksomhet fra 
sine eiere. Dette er også en problemstilling for politikere og administrasjon i kommunene 
ved at en rekke tjenester ikke blir vurdert helhetlig i forhold til den kommunale 
tjenesteytingen forøvrig. Dette aspektet gjelder i første rekke de interkommunale 
selskapene. 


 


 I motsetning til private eiere, er det svært sjeldent at finansiell avkastning står som 
hovedmotiv for utskilling av virksomhet i kommunal sektor. Hovedoppdraget til 
kommunene handler om å sikre regional utvikling, gode tjenester og en mer effektiv 
ressursforvaltning. Også ønsket og behovet for fristillingen av virksomhet som ikke 
krever så tett politisk kontroll eller skal operere i et marked, er argumenter som vi vet er 
fremtredende når beslutningene omkring selskapsutskillelse tas. 


 


 Videre er det også slik at rammebetingelsene som faktisk var til stede ved etableringen 
kan forandre seg uten at eierne vurderer, definerer og styrer i henhold til den faktiske 
samfunnsutviklingen.  


 


 Til slutt- eierstyring og eierskap er krevende i seg selv. I tillegg til å være ”hands on” på 
den faktiske virksomhet, fordrer også aktivt eierskap en viss kunnskap om selskapsjuss.  


 
Målsettingen med en interkommunal melding er å sikre felles føringer fra eierne der det er mulig, 
dvs overordnet eierskapsutøvelse. En oppfølging av meldingen kan ha som målsetting å gå mer 
i detalj på enkeltselskap. Meldingen begrenser seg til selskapene, men en videre oppfølging bør 
også omfatte evaluering av øvrig samarbeid. 
 
Regionrådet er bestiller av meldingen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe og en faggruppe som 
har ansvar for utarbeidelse av meldingen.   
 
Faggruppen har gjennomført en undersøkelse overfor de kommunale selskapene i IØ1. 
Målsettingen med undersøkelsen har vært å se status for den faktiske eierskapsutøvelsen og 
selskapsstyringen. Det er daglig leder som har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at:  
 


 Halvparten av styrene har utarbeidet en selskapsstrategi  


 Under en tredel av selskapene oppgir at det eksisterer en eierstrategi.  


                                                 
1
 Spørreundersøkelse sommeren 2009 til daglig ledere 
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 Når det gjelder hvem som utgjør representantskap/generalforsamling, oppgis ordfører 
kun i halvparten selskapets eierorgan.  


 Halvparten av representantskapsmøtene fungerer tilfredsstillende.  


  11,5 % av selskapene har gjennomført styrekurs for styremedlemmene.  
 
Denne eierskapsmeldingen er utarbeidet med tanke på å øke det politiske engasjement og sikre 
et handlingsrom for eierskapet for de interkommunale selskapene.  En direkte effekt av økt 
engasjement vil bidra til at selskapene gis bedre rammebetingelser og styringssignaler. På sikt 
vil en slik melding kunne gi grunnlag for en debatt omkring behovet for dagens og fremtidige 
organisering hva gjelder interkommunalt samarbeid.  
 
Det regionale Østfold diskuterer nå konsekvensene ved den fremtidige samhandlingsreformen 
innenfor helse knyttet til et interkommunalt samarbeid. Regjeringen forbereder et lovforslag som 
skal tilrettelegge for en såkalt samkommune, hvor man etablerer et felles folkevalgt nivå med 
fullmakt på spesifikke områder, f eks helse. Samkommunestyret er overordnet hvert enkelt 
kommunestyre.  
 
Dagens samarbeidsløsninger er ikke optimale med tanke på et helsesamarbeid og en løsning 
for samarbeid på myndighetsområdene er i utgangspunktet vanskelig både politisk og juridisk og 
vil kreve et spesielt fokus.  
 
 
Meldingen er inndelt i fire kapitler.  


 Indre Østfold kommunenes overordnede verdier som kommunen som eiere legger som 
føringer for selskapene.  


 Eierstyringsprinsipper: Rutiner og praksis som er allmenngyldige for utøvelsen av 
eierskapet overfor alle selskapene. De retter seg mot kommunestyrene, 
eierrepresentantene og styrene. Prinsippene skal forelegges for nye styremedlemmer og 
eierrepresentanter før de blir forespurt om verv.  


 Jussens ABC – en gjennomgang av aksjeloven, lov om interkommunale selskaper, felles 
interkommunalt styre etter kommuneloven § 27, vertskommunesamarbeid etter 
kommuneloven kap 5, §§ 28a-k 


 Oversikt over selskapene: AS og IKS 


 
 
 
Østfold, januar 2010 
 
Regionrådet Indre Østfold  
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I. Indre Østfolds eierskapsverdier 
 
De kommunale selskapene forvalter offentlig midler og skal drives etter prinsippene 
langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet. 


 


A. Langsiktighet.  


 
Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvaltningen. De 
økonomiske og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere, skal ha 
langsiktighet som bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse skal 
prioriteres fremfor kortsiktig avkastning og ressursforvaltning.   


B. Samfunnsansvar. 


Samfunnsansvar skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering av 
miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør også være 
bevisst på bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt.  


C. Åpenhet 


Åpenhet som en verdi knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media, 
ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av den nye offentlighetsloven.  
For kommunen som eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold 
som gjelder selskapene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt.  
 
For selskaper omfattet av den nye offentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn 
skal tilrettelegges. Selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som opererer i 
et marked, er ikke omfattet av offentlighetsloven.  Så langt som mulig skal selskapene og 
forvaltningen av disse, praktisere åpenhet med mindre det gjelder konkurransemessige eller 
personalmessige spørsmål. 
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II.  Indre Østfolds eierstyringsprinsipper 
 
IØ-kommunene legger til grunn eierstyringsprinsipper som er allmenngyldige for alle selskapene. 
Prinsippene retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og styrene.  Prinsippene skal 
forelegges nye styremedlemmer og eierrepresentanter før de blir forespurt om verv.  


A. Rolleavklaring mellom kommunestyre, eierorgan og styre2 


 
Eierorgan: All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap eller generalforsamling). 
De valgte representanter skal ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i 
selskapenes eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede interesser blir 
ivaretatt i selskapet og skal formulere klare mål for selskapet.  
  
Kommunestyret: I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan kommunestyret som 
kollegium og/eller formannskap instruere representantene i eierorganet.  Dette kan skje ved at 
representanten melder inn en sak til ordfører i forkant av 
formannskapsmøte/kommunestyremøte.  
 
Kommunestyremedlemmer: Den enkelte folkevalgte eller partgruppe har ingen direkte 
instruksjonslinje til selskapet eller representanter i eierorganet. Saker som ønskes tatt opp skal 
meldes som sak i kommunestyret på ordinær måte.  
 
Styret: Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta selskapets interesse. Styret 
representerer ikke enkelteierne, men selskapet.    


 


B. Gjennomføring av representantskapsmøter og generalforsamling.  


De interkommunale selskapenes eiermøter skal gjennomføres på en måte som gir rom for reell 
dialog mellom selskapets representanter og eier. Styret skal i forkant tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta med tanke på at det blir en effektiv møteplass mellom eier og styre. Lovens 
regler om innkalling, utførlig saksdokumenter og eventuelle fullmakter skal være på plass, dvs 
fire uker i forkant.  
 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Revisor har i hht lov om interkommunale 
selskaper rett, men ikke plikt til å delta. IØ legger til grunn at revisor for IKSene skal benytte 
denne retten. 
 
Styret i hvert enkelt selskap skal forberede eiermøtene. Dagens eiermøter i IKSene med 
fortløpende gjennomgang av samtlige selskaper bør erstattes eller suppleres av separate 
formøter med eierne for å sikre koordinering av og gjennomgang av sakene med tanke på 
selskapets utvikling og resultat. I formøtene bør også administrativ ledelse være tilstede.  
 
Formøtet eller generalforsamling/representantskapsmøte skal også sikre at formålsparagrafen 
for selskapet er i samsvar med en eventuell endring i driften og i tråd med den generelle 
utviklingen i samfunnet og har forankring hos eierne. Samordnet effektiviseringskrav overfor 
selskapet bør diskuteres her. 
 


                                                 
2
 Se kapittel III for videre utdypning av roller, handlingsrom og ansvar som ligger i de ulike selskapsformene. 
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C. Eiers ansvar: Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 


Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er 
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Dette innbærer at 
styresammensetningen totalt sett skal gi selskapet den nødvendige kompetanse hva gjelder 
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse.  
 
I forkant av styreoppnevnelse, skal eierne oppnevne en valgkomite som leverer et begrunnet 
forslag til representantskap/generalforsamling. Etter 2011 likestilles habilitetskrav for private og 
kommunale selskaper. Politikere i styrene blir automatisk inhabile ved behandling i 
kommunestyret av saker hva gjelder partsforhold for selskapet. Dette medfører at 
styresammensetning også må vurderes i lys av politisk kompetanse. Vurderingene bør gjøres i 
valgkomiteens innstilling. Styrene i selskaper eid av IØ følger lovens krav om kjønnsbalanse.  
 
Representantskapet/generalforsamlingen velger styret 


D. Eiers ansvar: Obligatorisk opplæring av folkevalgte i selskapsjuss og 
selskapsområdene 


Det skal gjennomføres felles folkeopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første del av 
valgperioden, første gang våren 2013. 
I tillegg skal hver enkelteier sette temaet på dagsorden på en folkevalgtdag ila valgperioden. 
Eierskapsmeldingen skal i dette møtet legges frem for politisk behandling.  


E. Kommunenes ansvar: Valg av organisasjonsform 


For interkommunal virksomhet som ikke er kommunens kjernevirksomhet og hvor det eksisterer 
et marked vil egenregi gjennom IKS eller AS) være aktuell. Det ligger som en forutsetning at 
kommunene har den dominerende styring/kontroll og omsetning.  
Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet.  
  


F. Kommunenes ansvar: Felles politisk saksbehandling i forkant av 
utskilling 


Administrasjonen skal gi politikerne en balansert saksutredning ved en eventuell utskilling av en 
virksomhet i et interkommunalt samarbeid. Ved valg av organisasjons- eller selskapsform skal 
formålet ved utskillingen legges til grunn.  I valget mellom organisasjonsformer bør det foretas 
en juridisk, politisk og økonomisk avveining av organisasjonsformen holdt opp mot formålet med 
samarbeidet. Det er f eks kun det nye vertskommunesamarbeidet  (koml §§ 28 a-k) som kan 
benyttes om samarbeid om myndighetsutøvelse. Det er viktig å skille mellom kommunens rolle 
som eier, myndighetsutøver og arbeidsgiver da dette har betydning for eierstyringen. Se vedlegg 
1 i meldingen. 
 


G. Eiers ansvar: Informasjon til nye styremedlemmer 


Det er hver eiers ansvar å sikre at nye styremedlemmer gis nødvendig informasjon om ansvar 
og plikter knyttet til vervet i forkant av oppnevnelsen.  
 
Styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring, enten i regi av styret selv eller av eierne.  


H.  Eiers ansvar: Utarbeidelse av eierstrategi for enkeltselskap 
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Eierne skal påbegynne et arbeid for å utforme eierstrategier for enkeltselskapene. En 
eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede 
styringssignal til selskapet. Eierstrategien vil danne grunnlaget for selskapets strategi og kan ha i 
seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, definering av kjernevirksomhet, 
forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller vs kundeforhold, kommunikasjonslinjer 
mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og føringer eierne ønsker å legge til grunn. 
Eierorganet vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i hver eierkommune.  
 


I. Honorerte styreoppdrag i selskapet 


Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet. 
 


J. Styrehonorar 


Honorar for styrearbeid skal forelegges og godkjennes av eierne.  
Styreledervervet skal honoreres særskilt. 


K. Styrets ansvar: Styreevaluering 


Styreevaluering gir styremedlemmer og leder økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet og 
ansvar. Styreleder skal ta initiativ til styreevaluering en gang i året. Resultater av evalueringen 
med eventuelle tiltak skal forelegges eierne til informasjon. Det bør utvikles en felles mal for 
styreevaluering hvor tema som ledelse, beslutningskvalitet, forholdet til eier, forholdet til 
virksomheten, kvalitet på sakspapirer/utsendelse, styreleders rolle, forholdet til daglig leder, 
åpenhet/kultur, omdømme, mål og strategiarbeid, økonomi, kompetanse kan være sentrale 
punkter for en evaluering. Styreevalueringen bør legges frem for eierne til informasjon.  


L. Styrets ansvar: Selskapsstrategi 


En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere eiers formål og strategier for 
selskapet. Ansvaret for selskapsstrategien er styrets og skal sikre operasjonalisering av eiers 
overordnet formål.   


M. Styrets ansvar: Etikk, miljø og klima 


Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og dilemmaer 
som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av mulige 
dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av gråsoner 
selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta.  


 
Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets utøvelse 
av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne innkjøp bør 
gjennomføres etter anskaffelsesregelverket.  
 


N. Kontrollutvalgets plan for gjennomføring av selskaps- og 
eierskapskontroll.  


 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. En egen forskrift (§ 14 første 
ledd) hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets 
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vedtak og forutsetninger.  
 
Kontrollutvalgene i hver kommune er ansvarlig for at det gjennomføres kontrollen. 
Kommunestyret kan fastsette regler for kontrollutvalget og revisors kontroll. Kontrollutvalget skal 
minst en gang i valgperioden og senest ved utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av eier- og selskapskontroll som vedtas av 
kommunestyret. Kontrollutvalget har også rett til å delta i representantskaps- og 
generalforsamlinger 
 
Det er vedtatt en 2-årsplan for selskapskontroll i kommunene. Merknader fra kontrollutvalget 
skal følges opp av enkelteierne.
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III. Jussens ABC og eierstyringsmulighetene 
 
Kommunene som organisasjon har i oppgave å levere tjenester overfor innbyggerne som en 
rekke særlover pålegger dem. I tillegg står kommunene fritt til å påta seg oppgaver utover 
særlovene. Avhengig av den enkelte særlov, står kommunen fritt til å samarbeide med andre 
kommuner om oppgaveutførelsen. Kommunen står også fritt til å delta i privatrettslige selskaper. 
I en slik sammenheng opptrer kommunen som eier på lik linje med ethvert annet privat 
rettsubjekt.  
 
Samtidig er det viktig å understreke at kommunen forvalter fellesskapets midler, uansett om 
virksomhetene er organisert som selvstendige rettsubjekter, samarbeid eller det foregår i egen 
organisasjon. Det er derfor sentralt at kommunen tar et særlig samfunnsansvar uavhengig av 
organisasjonsform.  Bedre eierstyring krever kunnskap, og i det følgende er det en kort 
gjennomgang av aksjeloven, IKS-loven, koml § 27-samarbeid  og koml § 28 som er de mest 
benyttede og aktuelle samarbeidsformene.  


A. Aksjeselskap (lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 44) 


Virksomheten i et aksjeselskap reguleres i aksjeloven og det er derfor aksjeloven som regulerer 
organisasjonsmessige spørsmål innenfor selskapet. Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av 
deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Kommuner kan delta sammen med 
andre offentlige rettssubjekter eller private. Det kan også etableres aksjeselskap hvor 
kommunen er eneste aksjonær.  


Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape 
aksjekapitalen (det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine 
krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut 
av selskapet. I Aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum 
være 100 000 kroner til sammen.  
 


Generalforsamlingen (GF) og eierstyring 


Generalforsamlingen er selskapets eierorgan. Det finnes ikke særskilte bestemmelser om hvem 
som har kompetanse til å representere en kommune som aksjeeier i selskapets GF. 
Kommunestyret må derfor utstede fullmakt til den som representerer kommunen. Det er oftest 
ordfører eller formannskap som utgjør generalforsamling. 
 
Kommunestyrene eller andre kommunale organer har ingen direkte innflytelse på hvordan et 
kommunalt aksjeselskap skal forvaltes. En kommune kan imidlertid utøve innflytelse på andre 
måter. F eks dersom aksjeselskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det stilles vilkår for støtten. 
Kommunen øver i så fall innflytelse på selskapet i egenskap av sin rolle som offentlig myndighet. 
Kommunestyret kan også treffe bindende vedtak om hvordan kommunens representant skal 
stemme i en bestemt sak. Dette fordrer at kommunestyret får til behandling saker i forkant av 
GF. 


Visse saker skal behandles i GF, blant annet: Selskapets årsoppgjør, vedtektsendringer, 
endringer i aksjekapitalens størrelser. Med mindre selskapet har bedriftsforsamling, velger GF 
hele styret (§ 6-1 tredje ledd spesifiserer at dersom selskapet har bedriftsforsamling, skal styrets 
leder velges av bedriftsforsamlingen).  
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GF har også mulighet til å ta opp hvilken som helst sak opp til behandling hva gjelder selskapet. 
Dette innebærer at GF kan instruere styret og også omgjøre styrevedtak dersom selskapet ikke 
allerede har bundet seg i forhold til en tredjepart. En for inngående inngripen i driften av 
selskapet vil imidlertid ikke være i samsvar med den rollefordelingen aksjeloven legger opptil 
mellom eier og selskapsledelsen, og kommunen kan også pådra seg erstatningsansvar dersom 
den overtar den reelle styringen av selskapet.    
 
Styrets rolle og ansvar.  
Aksjeselskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne. Styret og daglig leder 
representerer selskapet utad. Kompetansen til styret begrenses av selskapets formål og øvrige 
vedtekter og eventuelle andre vedtak/instrukser vedtatt av GF. Det kan f eks vedtektsfestes av 
visse type saker i hovedregel skal behandles i GF eller en konkret sak selv om styre etter 
aksjeloven har myndighet. Eksempler kan være økonomiske investeringer over en viss sum, 
lokaliseringsspørsmål eller opprettelsen av døtre.  
 
Styreverv er et personlig verv og ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1. Styremedlemmer og 
daglig leder kan bli forpliktet til å erstatte skade som de i nevnte egenskap forsettelig eller 
uaktsomt har voldt selskapet, aksjeeier eller andre. Dersom styret eller daglig leder påfører 
selskapet en risiko som ut over den forretningsmessige forsvarlige, kan det medfører en 
erstatningsplikt. Det er også viktig å merke seg at styret og daglig leders aktsomhetsplikt 
skjerpes i situasjoner hvor selskapet er i økonomisk krise.  


B.  Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999, nr 6  


Interkommunale selskaper  (IKS) er en selskapsform hvor kun fylkeskommuner, kommuner og 
andre IKSer kan være deltakere. IKSene er selvstendige rettsubjekter og ved utskilling av 
kommunal virksomhet til et IKS, trer arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse i 
kraft.  
 
Eierne omtales som deltakere. Et AS kan ikke være deltaker i et IKS, men et IKS kan være 
deltaker i et AS.  
 
Hver deltaker har et ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel og et IKS kan i praksis ikke gå 
konkurs. Lov om interkommunale selskap regulerer alle organisasjonsmessige spørsmål for 
selskapet. Selskapsformen er ment å være skreddersydd for kommunalt samarbeid om 
selvstendig tjenesteproduksjon og annen økonomisk virksomhet.  


Representantskap 


Et IKS skal ha et eierorgan, styre og daglig leder. Deltakernes myndighet i selskapet utøves i 
eierorganet som kalles representantskapet. Den enkelte kommune kan ikke utøve direkte 
innflytelse gjennom kommunestyret overfor verken styre eller daglig leder. Hver enkelt deltaker 
har instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i representantskapet og kan gi instruks om 
blant annet stemmegivning. Det kan imidlertid ikke gis instrukser som er i strid med lov, 
selskapsavtalen eller andre vedtak som er bindene for selskapsforholdet.  
 
Representantskapet har en noe utvidet kompetanse i forhold til generalforsamlingen i et AS og 
det henger sammen med det ubegrensede ansvaret deltakerne har i selskapet. Når deltakerne 
påtar seg et større ansvar for selskapets forpliktelser er det også naturlig at styringsmulighetene 
utvides.  
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Kommunestyrene utpeker navngitte representanter i representantskapet og personlige 
varamedlemmer. Det er ikke mulig å møte etter fullmakt slik det er anledning til etter aksjeloven. 
Representantskapet utpeker også styret.  


Styret 


Selskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne, og representerer selskapet 
utad. Styrets kompetanse er begrenset av selskapets formål og selskapsavtalens generelt i 
tillegg til eventuelle vedtak, instrukser og øvrige retningslinjer fastsatt av representantskapet. 
Styret har tilsvarende ansvar som styret i andre selskaper (AS). Styremedlemmene plikter å 
erstatte skade som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte 
deltaker eller andre parter. Erstatningsansvar kan lempes dersom dette finnes rimelig under 
hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. 


C. Vertskommune etter kommuneloven §§ 28a-k  


En kommune kan overlate utførelsen av offentlig myndighetsutøvelse til en vertskommune etter 
kommunelovens §§ 28 a -k hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  
  
Vertskommuneløsningen er kommunenes eneste mulighet til å samarbeide om offentlig 
myndighetsutøvelse. Det opprettes ikke et nytt organ eller rettssubjekt, men oppgaven blir 
delegert fra egen kommune til den aktuelle vertskommunen. Bakgrunnen for at lovgiver åpnet 
opp for delegasjon av offentligrettslig myndighet, var behovet for økt samarbeid om 
kompetansekrevende tjenester og spesielt rettet mot de mindre kommunene. 
 
Det skilles mellom 2 typer organisasjonsstrukturer innenfor vertskommunesamarbeidet.  
 
(1)Ved delegasjon av kompetanse som kommunestyret anser å være av ikke-prinsipiell karakter, 
opprettes et administrativt vertskommunesamarbeid etter koml § 28 b. Hver av de 
samarbeidene kommunene delegerer likelydende kompetanse fra eget kommunestyre til egen 
rådmann som igjen delegerer til rådmannen i vertskommunen. 
 
(2) På områder der kommunestyret anser tjenesten å være av prinsipiell betydning, skal det 
delegeres likelydende kompetanse til felles folkevalgt nemnd, jmf koml § 28 c. Rådmannen i 
vertskommunen forholder seg til nemnda som fungerer som et lokaldemokratisk organ for 
samarbeidet. Nemnda kan igjen delegere til vertskommunen administrativ myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
Vurdering av hvorvidt tjenesten er av prinsipiell eller ikke prinsipiell betydning, avgjøres av hvert 
enkelt kommunestyre. Prinsipiell betydning kan forstås som oppgaver kommunestyrene 
delegerer til egen administrasjon i delegasjonsreglementet.  
 
For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale som vedtas av 
kommunestyret selv og vertskommunen skal orientere fylkesmannen om etableringen av 
samarbeidet. Samarbeidsavtalen skal inneholde en rekke bestemmelser, jmf  koml § 28 e andre 
ledd, herunder uttreden og avvikling av samarbeidet.  
  
Vertskommunen står fritt til å organisere virksomheten den har fått delegert. Folkevalgte organer 
i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på områder som er underlagt 
samarbeidet. 
 
Det kan opprettes øvrige organer i et slik samarbeid men disse vil ha funksjon som 
arbeidsutvalg og kan ikke rokke ved den delegasjonslinjen som ligger i koml §§ 28a-k.  
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D. Felles styre etter kommunelovens § 27 


Kommuner og fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver som 
angår virksomhets drift og organisering, altså oppgaver av økonomisk og administrativt karakter. 
Det er ikke anledning til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse i koml § 27. 
samarbeidet.  Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:  
 
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  
b. området for styrets virksomhet,  
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 
økonomiske forpliktelser,  
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet  
 
Et § 27-samarbeid er dermed et svært løst og utformelt samarbeid hvor lovgiver stiller svært få 
krav til organisering og styring. Dersom det overføres en stor grad av kompetanse fra 
kommunene til styret, kan virksomheten ansees å være et selvstendig rettssubjekt med 
tilhørende arbeidsgiveransvar.  


E. Stiftelser (lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59) 


Stiftelser er regulert i Stiftelsesloven.  Kommuner og fylkeskommuner står fritt til å opprette 
stiftelser. Når opprettet, er stiftelsen å anse som et selvstendig rettsubjekt. Årsaken til at man 
velger stiftelsesformen er at man sikrer å forfølge et gitt formål ved at stiftelser ikke kan kjøpes 
opp eller overstyres av eiere. I tillegg vil man i noen grad kunne oppnå skattemessige fordeler.  
 
Stiftelsen er forskjellig fra aksjeselskapene og IKSene ved at den ikke har noen eiere. Stiftelsens 
formue eies av stiftelsen selv. Dermed blir det heller ikke betalt ut utbytte fra stiftelsen og 
oppretterne mister rådigheten over formuesverdien ved opprettelsen. Stiftelser har ingen 
medlemmer som gis rett til å være med å bestemme slik som i idrettslag, hjelpekorps og 
lignende. Stiftelsen har ingen generalforsamling eller årsmøte og er ikke demokratisk styrt. Etter 
stiftelsesloven § 2 må en stiftelse ha en formuesverdi og være opprettet ved en rettslig 
disposisjon (gave, testament osv.).Stiftelsens formål blir fastsatt ved opprettelsen, og adgangen 
til å endre dette i ettertid er begrenset.  
 


Styret – stiftelsens øverste organ 


Stiftelser er pliktige å ha et styre som er stiftelsen øverste organ. Styrevervene er personlige og 
kan ikke overføres ved fullmakt. Hvis stiftelsen er næringsdrivende har de ansatte rett til 
representasjon i styret i saker som gjelder næringsvirksomheten. Styremedlemmene kan tilstås 
et rimelig vederlag i forhold til faktisk arbeidsmengde og ansvarsbyrde i stiftelsen. Det skal ifølge 
stiftelseslovens § 10 c) presiseres i vedtektene hvordan valg av styre skal skje.  
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IV. Selskapsoversikt 


A. Selskaper organisert etter IKS-loven - fordelt på eierskap. 
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Avløpssamarbeid
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B. Selskaper organisert etter aksjeloven3  
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 Oversikten er ikke 100% oppdatert 
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 Oversikt selskap Indre Østfold 


 


Alarmsentralen Brann Øst AS 


Askim ASVO AS 


Askim kulturhus AS 
Askim og Omegn 
Boligbyggelag/AOBBL Eiendom AS AS 


Askim Rådhus AS AS 


Askimbyen AS AS 


Deltagruppen AS AS 


Kommunekraft AS AS 


Kompetanseforum AS AS 


Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS 


Rakkestad flyplass AS AS 


Østfold Bedriftssenter AS AS 


Østfold Energi AS 


Haldenvassdragets Kanalseelskap as AS 


Mysenbyen AS AS 


Opplev Grenseland AS AS 


Skjebergkilen Maina AS AS 


Trøgstad Elverk AS AS 


Trøgstad Produksjon AS AS 


Trøpro Eiendom AS AS 


Eiendomsselskapet Askim AS AS  


Innovi As 


 


AHSA IKS 


Driftsassistanse i Østfold IKS 


Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 


Indre Østfold krisesenter IKS 


Indre Østfold Legevakt IKS 
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Indre Østfold Renovasjon IKS 


Miljørettet Helsevern i Indre Østfold  IKS 


Smaalensveven IKT IKS 


Østfold interkommunale arkivselskap IKS 
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Vedlegg 1 
Sjekkliste for saksfremstilling/politisk vurdering ved 
interkommunalt samarbeid 
 
 


1. Forvaltningsmyndighet og forholdet til særlovene.   
Omfatter samarbeidet også vedtak i saker enkeltvedtak/myndighetsutøvelse?  
Pr i dag er det kun kommunelovens §§ 28a-k som hjemler et slikt type samarbeid.  


  
2. Formålet med virksomheten.  
Hva er målsettingen med samarbeidet og hvilke antatte forventninger har en til 
gevinstene ved samarbeid. Dersom virksomheten skilles ut i et aksjeselskap og ikke 
har erverv som formål, skal dette tydeliggjøres i formålet. Risiko og 
forretningsområde skal tydeliggjøres.  
 
3. Hvilke konsekvenser har utskillelsen for de ansatte?  
Ved etablering av selvstendige rettssubjekter, trer arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse i kraft. Det kan eventuelt avtales ordninger som sikrer de 
ansatte fortrinnsrett til stillinger i egen kommune innenfor et gitt tidsrom.  
 
4. Hva er kommunens rolle i fht tjenestene som skal utføres i samarbeidet?  
Skal kommunen kjøpe tjenester fra samarbeidet og er dette innenfor regelverket om 
offentlig anskaffelser (evt egenregi)? Har kommunen tilsyns- og kontrollansvar 
overfor virksomheten? Hvordan skal skille mellom eier og kommunens rolle som 
kunde sikres for å unngå mistanke om rolleblanding og forfordeling.  
 
9. Grad politisk styring og kontroll.  
Er virksomheten av en slik art at politikerne ønsker større eller mindre grad av 
styring. 
 
5. Lokalisering av hovedkontor/vertskommune 
 
6. Skatt- og merverdiavgift.  
Hvilke regler for skatt og mva trer i kraft ved de ulike selskapsformene ifht den 
aktuelle virksomheten.  
 
7. Kostnadsnøkkel for eierskap 


 
8. Et politisk vedtak skal følges av selskapsdokumentene.  
Vedtaket om utskillelse av virksomhet til et interkommunalt selskap, må følges av de 
grunnleggende dokumenter for virksomheten (vedtekter, selskapsavtale, 
aksjonæravtale etc) og en angivelse av eventuell overføring av formuesmasse, samt 
retningslinjer for instruks for representant i eierorgan. I vedtektene/selskapsavtalen 
bør det også være tydelig hvorvidt selskapet utfører oppgaver etter egenregi eller er 
konkurranseeksponert. 








 
 
 
 


Leieavtale 
 
 
Mellom Ivar Nilsen, f.nr. 160933 46118, Moveien 11, 1870 Ørje som utleier, og Marker 
kommune v/ ordføreren, pb. 114, 1871 Ørje som leier, er det d.d. inngått følgende leieavtale 
av begge butikklokaler og et kjellerrom med toalett/bad i Skolegata 1, eiendommen Grønnbo, 
i den stand de befinner seg i pr. i dag. Lokalet er på 180 m2 + kjellerlokale på 25m2. 
 
Leien er kr. 7000.- pr.mnd. og denne betales uoppfordret den 5. i  hver måned. Leien kan 
forhøyes hvert 3.år med 75% av statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, første gang 1.mai 
2015. Basis er indeksen pr. mars 2012: 131,6 poeng. 
Leien betales til bankkto 1050 11 19216. 
 
Snørydding, strøing og renhold rundt inngangspartiet og parkeringsplassene og mindre 
innvendig vedlikehold påhviler leieren. Eventuelle renovasjonskostnader dekkes av leier. 
Vann og avløpsavgift dekkes av utleier. 
 
Utleier planlegger å bygge på i høyden, samt ruste opp 1. etasje utvendig. Dette medfører at 
fasadevinduer kan bli endret, samt at vinduene på østveggen blir tettet igjen. 
 
Leieavtalen gjelder for perioden 1.5.2012  til 30.4.2017, med gjensidig oppsigelsestid på 3 
måneder. 
 
 
Ørje 12.4.12 
 
 
 
 
 
---------------------                                                         ------------------------- 
 Ivar Nilsen                                                                   Ordfører 
 Utleier                                                                          Leietager 
                                                                                      
 










