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Utvalg: Formannskapet 
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Møtedato: 12.09.2013 
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Funksjon  Navn    Forfall Møtt for  
Medlem Stein Erik Lauvås   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth FO  

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal FO  

Medlem Morten Andre` Bakker   
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Medlem Sten Morten Henningsmoen   
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Varamedlem Terje Nilsen  Barbro Kvaal 

Varamedlem 
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Finn Labråtwn 

 Kirsten Hofseth 
Runar Kasbo 
 

    
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Espen Jaavall 
 
Behandlede saker: 34/13-39/13 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
ordfører  
 Espen Jaavall 
 Rådmann 
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34/13  

Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapet 06.06.2013 ble enstemmig godkjent. 
 
  

35/13  
Referater  
Vedtak: 
Referert uten merknader 
 
  

36/13  
Budsjett 2014 - foreløpig rammedisponering  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Notat om rammedisponering for budsjett 2014 tas til orientering. 
 

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å prioritere følgende i det endelige 
budsjettforslaget: …………………………………………………………… 

 
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende prioriteringer;  Skole, Omsorg, Kultur, Barnevern. 
 
Vedtak i formannskapet: 
 

1. Notat om rammedisponering for budsjett 2014 tas til orientering. 
 

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å prioritere følgende i det endelige 
budsjettforslaget: Skole, Omsorg, Kultur, Barnevern.  

 
 

37/13  
Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar «Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert 
utgave. Juni 2013.» 
 
Behandling: 
Saken utsettes. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Saken utsettes. 
 
 
 
 
38/13  
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Politianalysen - Høring  - Frist: 1. oktober 2013 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune registrerer at NOU 2013:9 er en omfattende analyse og aksepterer de 
premisser den legger for en viktig etat, dens mulighet for rasjonell myndighetsutøvelse og 
forhold til det publikum og de verdier som den skal beskytte. 
 
Som en konsekvens av konklusjoner og ønskede forutsetninger i NOU 2013:9, er det en 
logisk slutning at den politienheten som i dag bestyres av Lensmannen i Marker og Rømskog 
må bli vesentlig styrket.  Den umiddelbare nærhet til RGR Ørje, som er landets 2. største 
landeverts grensepassering, tilsier i seg selv et nærvær av politiet.  
 
Både trafikk over grensen, grensekriminalitet og kriminalitet for øvrig i nærområdet har økt 
markant. Vi ser derfor ikke annen reell, faglig vurdering enn at Lensmannskontoret for 
Marker og Rømskog forblir i Ørje, får styrket bemanning og heldøgns betjening. 
 
En styrket politienhet plassert i Ørje sikrer rask responstid ikke bare til en viktig 
grenseovergang, men gir en reell politidekning i en geografisk relativt stor region.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune registrerer at NOU 2013:9 er en omfattende analyse og aksepterer de 
premisser den legger for en viktig etat, dens mulighet for rasjonell myndighetsutøvelse og 
forhold til det publikum og de verdier som den skal beskytte. 
 
Som en konsekvens av konklusjoner og ønskede forutsetninger i NOU 2013:9, er det en 
logisk slutning at den politienheten som i dag bestyres av Lensmannen i Marker og Rømskog 
må bli vesentlig styrket.  Den umiddelbare nærhet til RGR Ørje, som er landets 2. største 
landeverts grensepassering, tilsier i seg selv et nærvær av politiet.  
 
Både trafikk over grensen, grensekriminalitet og kriminalitet for øvrig i nærområdet har økt 
markant. Vi ser derfor ikke annen reell, faglig vurdering enn at Lensmannskontoret for 
Marker og Rømskog forblir i Ørje, får styrket bemanning og heldøgns betjening. 
 
En styrket politienhet plassert i Ørje sikrer rask responstid ikke bare til en viktig 
grenseovergang, men gir en reell politidekning i en geografisk relativt stor region.  
 
  

39/13  
Delegeringsreglement Marker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av politikere og rådmannen som får i 
oppdrag å revidere gjeldende deleringsreglement og legge dette fram for 
kommunestyret i deres første møte i 2014.  

2. Som politiske representanter velges…  
3. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa.  
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Behandling: 
Ordfører Stein Erik Lauvås fremmet følgende forslag i pkt. 2 
Som politiske representanter velges ordfører  og Sten Morten Henningsmoen (SP) 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

1. Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av politikere og rådmannen som får i 
oppdrag å revidere gjeldende deleringsreglement og legge dette fram for 
kommunestyret i deres første møte i 2014.  

2. Som politiske representanter velges ordfører og Sten Morten Henningsmoen (SP) 
3. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa.  
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